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Voorwoord
Dit boek is geschreven voor iedereen die met extra intelligente mensen te maken heeft: voor wie het zelf is, voor wie dierbaren het zijn,
of voor wie beroepsmatig bij hun wel en wee betrokken is.
Waaraan kan je 'extra intelligente mensen' herkennen?
In het boek wordt daar uitgebreid op ingegaan. Summier geformuleerd als drie of meer van de onderstaande vijf kenmerken wezenlijk
herkenbaar zijn.
1
2
3
4
5

Intellectueel vaardig.
Structureel zeer nieuwsgierig.
Grote behoefte aan autonomie.
Grenzeloos en mateloos in najagen van interesses.
Emotionele onzekerheid plus intellectuele zelfverzekerdheid.

De term 'extra intelligent', of 'Xi' ontstond in het najaar van 2001.
Mijn partner, Annelien van Kempen, en ik waren twee jaar eerder
geconfronteerd geraakt met het fenomeen hoogbegaafdheid.
Eerst via een test van onze dochter, daarna via een IQ-test bij ons
zelf.
Al snel bleek dat er meer aan de hand was dan de constatering van
het vermogen om relatief veel puzzels in korte tijd op te lossen:
het begrip 'hoogbegaafdheid' is zeer sterk emotioneel geladen.
Daarom laat de omgang met, en de communicatie over zoiets zich
inderdaad goed omschrijven als Confrontatie met een Fenomeen.
Voor de meeste mensen is de toekenning van het predikaat hoogbegaafdheid aan sterk beperkende regels over bijzondere prestaties
gebonden. Voor volwassenen komt dat neer op een voldoend hoog
'cijfer' voor een IQ-test, plus het afleveren van werk op buitenge11
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woon hoog niveau. Een Nobelprijs is daar bijvoorbeeld een indicatie
van. Indien deze (nog) niet is ontvangen, past bescheidenheid en
terughoudendheid bij de toepassing van de term op jezelf.
Wij waren vanaf het begin geïntrigeerd door artikelen over karakteristieke persoonlijke eigenschappen van hoogbegaafden.
Die bleken aanzienlijk genuanceerder dan 'geniaal', 'alleskunner' of
'contactgestoorde breinbaas'. De vijf hiervoor genoemde eigenschappen werden bijvoorbeeld genoemd en nog allerlei andere.
We herkenden onszelf erin en we herkenden mensen in onze omgeving, familie, vrienden, en .... cliënten van onze loopbaancoachingspraktijk Kuipers & Van Kempen. Maar deze cliënten waren doorgaans (nog) niet extreem succesvol. Voor sommigen was dat de reden voor onze gesprekken. Ze vonden dat ze niet goed uit de verf
kwamen. Soms vond hun leidinggevende dat ook.
Desgevraagd wisten ze altijd één ding zeker: ze waren best slim,
maar natuurlijk niet hoogbegaafd, want ...
Dan kwamen er allerlei redenen. Toch herkenden zij zich ook in de
door ons aangedragen kenmerken.
Daarom besloten we op praktische gronden verder te gaan met een
nieuw begrip: extra intelligent, kortweg Xi, dat
!
!
!
!

qua naam de lading dekt,
met persoonlijke eigenschappen kan worden omschreven,
emotioneel niet beladen is,
door de cliënt en door onszelf in redelijkheid kan worden vastgesteld.

'Extra intelligent' geeft aan dat de betrokkene iets extra's op dat gebied heeft. Het laat ruimte om te gaan ontdekken wat dat extra's
precies is, en wat je ermee zou kunnen doen.
12
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Daarmee zijn we sindsdien met passie en overgave bezig geweest.
Via literatuur, via praktijkervaringen en door de weergave daarvan in
onze eigen woorden hebben we veel mogen ontdekken over onze
cliënten en over onszelf. Een belangrijke rol heeft onze website
www.xi2.nl daarbij gespeeld: nieuwe kennis en ervaring ging via de
website de wereld in, en kwam via nieuwe cliënten terug om te worden getoetst, verrijkt en weer gedeeld. Het heeft Annelien en mij
vaak ontroerd hoe mensen zichzelf in de weg kunnen zitten door
remmende overtuigingen over hun eigen kwaliteiten, en hoezeer zij
figuurlijk maar ook fysiek worden ontketend door nieuwe verifieerbare positieve informatie over die kwaliteiten.

'Dus wat ik dacht dat mijn slechte eigenschappen zijn, blijken dus juist
mijn talenten te zijn?'
En dan nu 'Verleid jezelf tot excellentie'.
Grappig genoeg lijkt het even alsof die 'prestatie-eis' van hoogbegaafdheid met deze titel langs de achterdeur weer binnen komt.
Maar dat is schijn, omdat er een levensgroot verschil is tussen het
moeten voldoen aan een door anderen genormeerde prestatie en het
gehoor geven aan een innerlijk verlangen om voluit te gaan.
Want excelleren is als het reiken naar de sterren; omdat het een
heerlijk gevoel is om je grenzen te verleggen, omdat sterren prachtig
en mysterieus zijn en er nog een wereld in te ontdekken valt.
Extra intelligente mensen, kortweg Xi-ers, zijn relatief vatbaar voor
die verleiding door het gecombineerde effect van hun persoonlijke
eigenschappen. Soms echter zijn die eigenschappen afgeschermd of
ingeperkt geraakt door beperkende overtuigingen uit het verleden.
Je kan jezelf tot excellentie verleiden, door op zoek te gaan naar wie
je eigenlijk bent; door ontwikkeling van je identiteit. Wat steeds
blijkt, is dat Xi-ers daarmee een innerlijk verlangen tot expressie van
die identiteit mobiliseren.
13
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De een is al een tijd op weg op die zoektocht, de ander heeft misschien net de roep van dat verlangen voor het eerst gehoord.
Voor beiden is in dit boek van alles te vinden.
We hebben als subtitel 'gereedschap voor extra intelligente mensen'
gekozen, omdat Xi-ers, ieder in een eigen unieke selectie, een prachtig palet aan kwaliteiten met zich meedragen. Het is vaak zoveel, dat
je pas in de loop van jaren erachter komt wat je er allemaal mee kan
doen. Sommige kwaliteiten komen ook pas na rijping goed tot hun
recht: ontwikkeling van identiteit is een levensproces dat periodiek
aandacht en onderhoud vraagt.
Daarom is dit boek bedoeld:
! zowel voor vrouwen als voor mannen, al gebruik ik omwille van
de leesbaarheid 'hij' in plaats van 'hij/zij'.
! voor degenen die het gevoel hebben niet uit de verf te komen,
maar het verlangen hebben om dat wel te gaan doen.
! voor degenen die al goed op weg zijn en meer over karakteristieke
aspecten van Xi of hoogbegaafdheid willen weten om sneller verder te komen.
! voor degenen die nieuwsgierig zijn naar de karakteristieken van
volwassen extra intelligente mensen.
! voor degenen die beroepsmatig bezig zijn met de bevordering van
excellentie via HRM-rollen of via Lijnmanagement.
! voor de cliënten en voor het netwerk van excellente professionals
rond Kuipers & Van Kempen. Al vele jaren een bron van inspiratie, gezelligheid, hoogte- en soms ook dieptepunten, en nooit saai!
Het boek is ook bedoeld voor onszelf.
! Ik – Willem – ben de auteur. Als ik schrijf ontdek ik nieuwe dingen en ik geniet intens van schrijven en spreken over Xi.

14
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! Het boek is geschreven in samenwerking met Annelien van
Kempen, mijn partner in werk en leven, voortstuwer en maatje.
Samen hebben wij het gedachtegoed van Xi ontwikkeld en brengen het op eigen wijze in praktijk. Zij is de inspirator bij het boek.
! Wij dragen het boek op aan Geertien, onze dochter en muze.
Zij bracht het onderwerp op ons pad door te zijn zoals ze is en zij
deelt op haar eigen wijze in onze belangstelling ervoor.
Het schrijven van een boek – dit is mijn eerste – blijkt in een afwisseling van alleen en samen werken plaats te vinden.
Ik vond ruimte, rust en concentratie om een aantal perioden solo
door te werken dankzij de caravan van de familie Van Kempen in de
duinen bij Ouddorp.
Toen er een leesbare versie van het boek was, wisten mijn meelezers
met hun commentaar de grote lijn en de details op orde te krijgen en
met hun enthousiasme de voltooiing te bevorderen. Ik wil daar
Amanda Bouman, Evelyn-Justine Dankelschijn-Aulike, Mechel Ensing-Wijn, Ardy Kuipers, Erik van de Linde en Frits Muusse zeer
hartelijk voor bedanken.
Inhoud kan niet zonder vormgeving: de visuele leesbaarheid is sterk
verbeterd dankzij de adviezen van Geertien Kuipers, Mariska Mallee
en Paul Rüpp. Paul's ontwerp van de omslag en zijn in het boek opgenomen foto's van enkele schilderijen van Mariska geven het thema
van het boek een extra dimensie. Ook daarvoor ben ik dankbaar.
De expressie van excellentie is voor veel Xi-ers een proces dat je kan
vergelijken met het aflopen van een soms wat slingerend pad.
Je loopt door, want je bestemming lokt. Met dit boek wil ik je daarbij tot gids zijn.
Ik wens je een goede reis.

15
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De opzet van dit boek
Dit boek is gewijd aan 'extra intelligente mensen', kortweg Xi-ers.
In Deel 1, Herkenning van Xi, geef ik een uitgebreide omschrijving van extra intelligentie en licht in hoofdstuk 1 de verschillen en
overeenkomsten tussen Xi en hoogbegaafdheid toe. In hoofdstuk 2
schets ik aanleidingen en omstandigheden waarbij iemand via zijn
werk of vanuit de privé-situatie herkent extra intelligent te zijn, of
door een ander als zodanig herkend wordt.
In hoofdstuk 3 introduceer ik het begrip Xidentiteit om zichtbaar te
maken welke karakteristieke eigenschappen die samenhangen met
Xi, een bepalende invloed hebben op je persoonlijkheid en de wijze
waarop je die in de wereld zet.
De Xidentiteit bestaat uit zeven facetten.
Deel 2, Excellentie als proces, gaat over excellentie en de bijzondere ondersteuning van je Xi bij de expressie ervan. Het is excellentie die je van binnen kan voelen omdat je er een wezenlijke behoefte,
een kernaspect van je eigenwaarde mee tot uitdrukking brengt.
Via de metafoor van het labyrint beschrijf ik stapsgewijs in hoofdstuk 4 tot en met 13 hoe je als Xi-er toe kan werken naar een duurzame expressie van je excellentie. Het is de beschrijving van een
proces waarin je vanuit een groeiend bewustzijn van je Xidentiteit
jouw bijdrage in de wereld zet.
Ik heb allerlei uitwerkingen rond de onderwerpen van de eerste twee
delen in een apart Deel 3, Verdieping, ontwikkeling ondergebracht.
Omdat je als Xi-er een 'project in ontwikkeling' bent, verandert je
informatiebehoefte over Xi en je Xidentiteit tijdens dat proces van
expressie. Deze onderwerpen behoeven niet alleen kennis maar ook
16
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de doorleving ervan, dus is dosering van de informatie aantrekkelijk
en gewenst. Je vindt in hoofdstuk 14 extra informatie over visies op
hoogbegaafdheid en Xi. In hoofdstuk 15 en 16 ga ik in op een aantal
facetten van de Xidentiteit en op mogelijke voor Xi-ers karakteristieke belemmeringen bij de expressie van je excellentie.
Ik verwijs in deel 1 en 2 naar de betreffende hoofdstukken en paragrafen in deel 3 met de intentie dat je die kennis tot je neemt wanneer en voorzover het je van pas komt. Via de Index, achterin het
boek, laat de informatie zich ook vinden. Daarnaast is er een hoofdstuk Bronnen.
Het begrip 'Temperament' gebruik ik regelmatig in het boek. Om je
een idee te geven over je eigen temperamentvoorkeuren heb ik tussen Bronnen en Index een vragenlijst opgenomen, die je zelf kan
uitwerken.
In het boek maak ik gebruik van twee soorten cursivering:

dit is de weergave voor citaten of verhalen van anderen;
dit gebruik ik voor weergave van mijn persoonlijk getinte ervaringen
en overwegingen.

17
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Mensheid: de God met duizend ogen
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Extra intelligentie

1

Extra intelligentie

1.1

WIE ZIJN EXTRA INTELLIGENTE MENSEN

Een extra intelligent mens, een Xi-er, is iemand die zich wezenlijk
kan herkennen – of door anderen wezenlijk herkend kan worden –
in drie of meer van de volgende vijf kenmerken:
1 Intellectueel vaardig.
Kan relatief makkelijk complexe problemen hanteren en maakt
grote gedachtesprongen. Kan slecht tegen onbegrijpelijke stupiditeiten. Neigt gemakkelijk tot slordigheid bij de uitvoering van
simpele taken.
2 Structureel nieuwsgierig.
Wil altijd weten wat ergens achter zit, wat voorbij de horizon ligt.
Is gefascineerd zolang iets nieuw is en ontwikkelt een grenzeloze
hekel aan dat wat saai is. Kan soms erg lang doen over het afronden van een vraagstuk waarvan de oplossing al doordacht is.
3 Behoefte aan autonomie.
Kan goed zelfstandig werken en geeft de voorkeur aan een eigen
tijdsindeling. Kan moeilijk omgaan met absolute macht en formaliteiten. Een controle gerichte baas of klant leidt snel tot disfunctioneren. Zal vechten of zich klein maken als de autonomie wordt
aangetast.
4 Grenzeloos en mateloos in het najagen van interesses.
Kan zich in een probleem vastbijten zolang het interessant en nog
onopgelost is. Kan het net zo makkelijk loslaten als het specifiek
interessante aspect verhelderd is. Houdt niet van onbegrijpelijke
ongeïnteresseerdheid of lage prestatienormen bij anderen.
Kan soms teveel energie in de verkeerde dingen stoppen.
5 Emotionele onzekerheid plus intellectuele zelfverzekerdheid.
Weet in het hoofd dat hij gelijk heeft, maar vreest in de buik dat
het niet gegund zal worden. Dit kan leiden tot perfectionisme,
21
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faalangst, escalatie van betweterij of arrogantie om deze basale
onzekerheid te maskeren. Is onhandig of kwetsbaar in de confrontatie met harde zelfverzekerdheid of politiek machtsvertoon.
Ik gebruik de term 'wezenlijke herkenning' omdat het meer is dan
een nuchtere constatering, zeker voor wie voor het eerst met het
begrip Xi kennis maakt en zich herkent. Het is de combinatie van
kenmerken, een kennelijk patroon, dat mensen verrast en soms onthutst.

'Hoe weet u dat van mij?'
'Ze kloppen allemaal 100% !'
'Maar dat heeft toch iedereen? (...hoop ik...heb ik altijd aangenomen...)'
De schok of de opluchting heeft te maken met de onverwachte bevestiging van iets, wat de spreker diep van binnen altijd heeft geweten maar vaak liever voor zich hield: 'ik ben op een of andere manier
toch anders dan andere mensen.' Het besef 'anders te zijn' levert,
zeker op jonge leeftijd, geen veilig gevoel op. Velen doen dan ook
hun uiterste best om dat gevoel geheim te houden, en letten extra
goed op hoe ze zich 'normaal' moeten gedragen. Anderen worden
opstandig omdat ze zich buitengesloten voelen, en gaan vechten om
er bij te horen, of gaan nadrukkelijk hun eigen gang.
Wij stellen dat het de moeite loont voor wie zich wezenlijk in minstens drie van de vijf kenmerken herkent, om de hypothese 'ik ben
Xi' nader te toetsen door meer over het onderwerp te gaan ontdekken, en daarbij steeds de eigen herkenning als criterium te nemen.
Hoewel dit in principe de mogelijkheid inhoudt dat iemand zichzelf
voor de gek houdt en zich iets inbeeldt dat voor anderen totaal onherkenbaar is, is deze aanpak in de praktijk behoorlijk robuust gebleken.
22
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Extra intelligentie is immers niet zonder meer een positieve kwalificatie: net zoals een extra scherp mes prachtig dunne plakjes kan
snijden, maar ook gemakkelijk een mens kan verwonden, is het geen
sinecure om Xi te zijn. Net als bij het mes is de essentie niet zozeer
of het zo is, maar hoe je ermee omgaat.
Wie met de hypothese 'ik ben Xi' aan de slag gaat, geeft op een of
andere wijze gehoor aan een innerlijke drijfveer dat dit belangrijk is;
de moeite waard is.
Soms blijkt er enige tijd overheen te gaan tussen het moment van
ontdekking, het besluit om ermee aan de slag te gaan.

Ik heb dat artikel al twee jaar in mijn la liggen, maar door een aantal ervaringen op mijn werk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er nu toch
echt iets mee moet gaan doen. Waar zal ik beginnen?
Aan het besluit is een lang innerlijk gevecht vooraf gegaan.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat iemand bij een ander drie of meer
van de kenmerken wezenlijk herkent.
Ook dát kan een gevoel van urgentie geven 'Dit moet hij weten! Dit
kan eindelijk een sleutel zijn, een doorbraak om er bij hem uit te halen wat er volgens mij stellig inzit!'
Meestal vergist die persoon zich niet en is het de moeite waard om
nader uit te zoeken. Wij richten ons met dit boek ook tot mensen
die niet weten of ze Xi zijn.
Ons uitgangspunt is dat de betrokkene er zelf mee aan het werk
gaat, wil de verandering beklijven en onafhankelijk worden van andermans positieve inspanningen. Dat is ieders eigen keuze, die alleen
maar gerespecteerd kan worden, ongeacht hoe de keuze uitvalt.
Wie zijn dus die extra intelligente mensen?

23
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In ieder geval zij die zich voldoende in de kenmerken herkennen om
ermee aan de slag te willen gaan, in de oprechte hoop er voor zichzelf en hun omgeving iets mee op te schieten.

1.2

DE RELATIE TUSSEN XI EN HOOGBEGAAFDHEID

In 2001 zijn wij in onze loopbaancoachingspraktijk Kuipers & Van
Kempen gestart met het begrip Xi.
We kozen de vijf kenmerken voor Xi met grote zorg uit de literatuur
over hoogbegaafdheid. Een belangrijke inspiratiebron was het boek
van Hans de Vries (1999), Teveel Mens, te weinig Dier, leefadviezen
voor intelligente mensen.
In samenwerking met Karien Boosten, psycholoog NIP in Oss,
gespecialiseerd in personeelsmobiliteit, ontwikkelden we een
denkraam voor het proces van herkenning van de mogelijkheid dat
er sprake is van Xi en het proces van aanpak als bij een medewerker
zijn Xi tot teleurstellende relaties en/of prestaties leidt.
In de zomer van 2002 introduceerde de journaliste Friederike de
Raat het begrip landelijk via een interview met ons in het artikel
‘Hoogbegaafdheid werkt niet altijd goed’ op de loopbaanpagina van
NRC Handelsblad.1

...’extra intelligente mensen’, een neutralere term dan het enigszins beladen
woord ‘hoogbegaafden'.
Sinds 2001 hebben wij honderden mensen gesproken, die contact
zochten vanwege hun herkenning op de kenmerken van Xi en vanuit die benadering gecoacht wilden worden. Allen vertoonden de
karakteristieke eigenschappen en levensthema's die beschreven zijn
in de literatuur over hoogbegaafdheid.

1

NRC Handelsblad, 3 juli 2002.
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Zij vonden het begrip Xi goed hanteerbaar en gebruikten het als
hefboom om zichzelf beter te leren kennen. Met Xi konden ze
nieuwe samenhangen in hun levensverhaal creëren tussen tot dan
toe kennelijk losstaande ervaringen. Ook als ze door een eerdere IQtest wisten dat ze hoogbegaafd waren, bleek de benadering via Xi
opeens handvatten te bieden om hun ongewone begaafdheid voor
henzelf betekenis te geven.

'Er komen zoveel dingen eindelijk op hun plek, iedere dag hoor ik weer
het gerinkel van kwartjes die opeens vallen.'
Er zijn vier essentiële verschillen tussen Xi en hoogbegaafdheid.
1 Xi is een neutraal begrip, en een herkenbare beschrijving:
een Xi-er heeft een bepaalde extra intelligentie; meer dan normaal
gebruikelijk, een soort overdosis.
Hoogbegaafdheid is een emotioneel beladen begrip, dat letterlijk
refereert aan bij geboorte ontvangen speciale gaven, die hoge
verwachtingen wekken over wat de eigenaar daarmee zal gaan
doen.
2 Hoogbegaafdheid wordt het meest gebruikt in de context van
kinderen, hun behoefte aan de juiste scholing, en de professionals
die zich met de kwaliteit en effectiviteit daarvan bezighouden.
Xi is geïntroduceerd als hulpmiddel voor volwassenen in hun
werk- en privé omgeving, om hen een context voor coaching en
loopbaanadvisering te bieden en daarmee bij te dragen aan de
ontwikkeling van hun identiteit en levensperspectief.
3 Xi, 'extra intelligentie' is niet gekoppeld aan enige formele testprocedure, terwijl hoogbegaafdheid formeel is gekoppeld aan een
voldoend hoge score op een onder genormeerde condities afgelegde daartoe geschikt verklaarde IQ-test.
Daarom kan iemand zichzelf of iemand anders op grond van ervaring en herkenning als extra intelligent of Xi benoemen. Hoog25
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begaafdheid kan alleen na formeel onderzoek worden vastgesteld
door een onafhankelijke derde, die een geautoriseerde professional is op dat gebied.
4 Iedereen met een zeer hoge IQ-score is Xi, maar niet alle Xi-ers
zullen bij een IQ-test een dergelijke hoge score halen.
Allereerst omdat sommigen een emotionele of praktische barrière
ervaren tijdens het afleggen van een IQ-test en daarom te laag
uitkomen. Ten tweede, omdat IQ-tests specifieke soorten intelligentie meten en mensen die op andere domeinen ongewoon begaafd zijn, ook te laag uitkomen, terwijl ze nog steeds zeer herkenbaar zijn als Xi-ers. Denk aan terreinen als sport, muziek, architectuur, kunst, theater, maar ook bijvoorbeeld soms charismatisch leiderschap.
De verschillen gaan er dus vooral over wie de autoriteit is die een
predikaat van toepassing verklaart, alsmede over de normering die
aan de omschrijving van dat predikaat is verbonden.
Bij hoogbegaafdheid moet de autoriteit een professioneel geschoolde derde zijn, bij Xi ben je zelf de autoriteit.
Bij hoogbegaafdheid is de aard van de 'titel' nauw omschreven, en
legt deze impliciet een extern bepaalde verwachting op, bij Xi gaat
de omschrijving niet verder dan de eigen herkenning van minstens
drie van de vijf kenmerken. In beide gevallen blijkt die extra slimheid doorgaans al in de praktijk te zijn opgevallen.
Omdat we menen dat je tot excellentie kan komen vanuit de ontwikkeling van je identiteit, ligt het voor de hand om in dit boek uit te
gaan van het begrip Xi: daarmee kan je zo dicht mogelijk bij je eigen
beleving blijven. De bonus van deze aanpak is dat je daarmee recht
doet aan een van de karakteristieke eigenschappen van Xi-ers (en
van hoogbegaafden): de behoefte aan autonomie.
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Wij ervaren dat de enorme weerstand van Xi-ers en hoogbegaafden
tegen het predicaat 'hoogbegaafd' daarmee te maken heeft: toekenning van dat predicaat berust op regelmatige externe controle (zijn
de prestaties nog steeds conform verwachting?) en daar zitten zij bij
uitstek niet op te wachten.
Het woord 'hoogbegaafdheid' wordt in dit boek af en toe gebruikt
vanwege verwijzing naar relevante bronnen, of vanwege de gedeeltelijke overlapping van het begrip met Xi.
In hoofdstuk 14 (Drie visies op hoogbegaafdheid en Xi) ga ik dieper
op het onderwerp in.

1.3

XI-ERS: INTENS, COMPLEX EN GEDREVEN

In haar boek 'The Gifted Adult' (De Hoogbegaafde Volwassene)
introduceert Mary-Elaine Jacobsen (1999) de term 'Everyday Genius'. Zij koppelt dit aan het verhaal van het Lelijke Eendje om het
proces te beschrijven waarin de Everyday Genius wel kan doen of
hij een eendje is, maar dat hij dan helaas lelijk blijkt te worden gevonden. Door de ontmoeting van het lelijke eendje met de zwanen,
vindt eerst de herkenning plaats en daarna de bevestiging door zijn
omgeving en door het eendje zelf dat hij een mooie zwaan is.
Waarin zijn zwaan en eend zo verschillend?
Everyday Geniuses, hier verder Xi-ers genoemd, zijn op drie fundamentele manieren anders: kwantitatief, kwalitatief en qua motivatie.
Ze leven Intenser, denken Complexer, en zijn meer Gedreven dan
normaal begaafde mensen.2
De kunst is om voor elkaar te krijgen dat deze bijzondere karakteristieken in je voordeel in plaats van in je nadeel werken.
2

Jacobsen noemt dit Intensity, Complexity en Drive.
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Inte ns ite it
Xi-ers zijn kwantitatief anders; alle knoppen staan op 10.
Ze ervaren de wereld heftiger en reageren navenant. Hun zintuigen
nemen meer nuances waar, maar raken ook makkelijker overbelast.
Ze kunnen zich ongewoon sterk concentreren, hebben een sterk
empathisch vermogen en een onuitputtelijke energie om te ondernemen. Ze hebben een diep en uitbundig gevoel voor humor en relativering.
Als ze niet in hun kracht zijn vervormen die kwaliteiten in een extreme actieve of passieve vorm: depressief, workaholic, betweter,
genadeloos debater, cynicus, martelaar, ijsberg, ongericht projectiel,
om er een paar te noemen.

Co mpl ex ite it
Xi-ers zijn kwalitatief anders; ze kunnen razendsnel of simultaan
informatie uit zeer verschillende domeinen opnemen, analyseren en
synthetiseren.
Dat is een zeer bepalende eigenschap die leidt tot meervoudige interesses, een scherp zelfbesef, bijzondere intuïtie, een enorm geheugen
voor van alles en nog wat en tot een vermogen voor oorspronkelijke
en complexe gedachtegangen.
Als de complexiteit niet in balans is, ontstaan wederom extreme effecten: fixatie op één thema of van alles te weinig, zelfhaat, angst
voor het irrationele of een vlucht in bijgeloof, tunnelvisie, manipulatie, triviale feiten productie, chaos zonder inhoud, analyse zonder
conclusie.
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Ge dre ve nhe id
Xi-ers zijn ongewoon gedreven; ze zijn structureel nieuwsgierig,
leggen de lat hoog, zijn zelfstartend, onafhankelijk en volhardend.
Ze ervaren een innerlijke drijvende kracht, ook al weten ze zelf bij
het begin niet waar naar toe. Dat maakt ze natuurlijke innovators en
visionairs, idealisten, sterke presteerders, flexibel en behendig om
hun doel te bereiken.
Ook daarin is het de kunst het juiste midden te vinden. Anders
treedt stagnatie op via faalangst of ultiem perfectionisme. Of wordt
het goede begin nooit afgemaakt. Of wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Sommigen laten zich duwen om zich maar te kunnen verzetten. Anderen weten met hun eindeloos gedram iedereen te demotiveren.

1.4

SUPERSTERREN, HARDE WERKERS, ONAFHANKELIJKEN

In haar boek 'Gifted Grownups, The Mixed Blessings of Extraordinary Potential' beschrijft Marylou Streznewski dat ze tot de conclusie is gekomen dat je hoogbegaafden ruwweg in drie categorieën kan
indelen: Supersterren, Harde Werkers en Onafhankelijken.3
Ze kwam tot die indeling na het interviewen van 100 volwassenen
en adolescenten, bij wie ooit zeer hoge resultaten bij de IQ-test op
school waren vastgesteld.
Op Xi-ers toegepast zijn het:

S uperst erre n
Eigenlijk verwacht men van hoogbegaafden dat het allemaal Supersterren zijn. De Xi-ers die herkend kunnen worden als Superster
zijn 'groter, gezonder, aantrekkelijker, rijker, gelukkiger en aardiger
3

Streznewski noemt ze: Superstars, Strivers en Independents.
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dan gemiddeld'. Ze werken hard, maar doen er ook heel veel naast:
sociale activiteiten, sport, cultuur, enzovoort. Ze excelleren op ieder
terrein waar ze zich mee bezig houden. Hun waarden sluiten doorgaans aan op de waarden van hun omgeving, en hun levenslust is
even bovengemiddeld als hun prestaties dat zijn. Het onderwerp Xi
is vaak niet zo interessant voor ze, omdat ze geen behoefte hebben
aan een verklaring voor hun Superster zijn. Het is voor hun gevoel
immers altijd als vanzelf gegaan.

H arde We rke rs
Xi-ers die te herkennen zijn als Harde Werkers werken ongelooflijk
hard, op school, op hun werk, bij alles wat ze doen. Ze leveren bijna
bovenmenselijke prestaties en geheel vanuit hun eigen motivatie. Ze
houden van structuur en duidelijke leiding. Meestal leveren ze geen
vernieuwende bijdrage aan wetenschap of cultuur, maar wat ze doen,
doen ze buitengewoon zorgvuldig en op de meest juiste manier.
Vaak beschouwen de volwassenen zich als getrouwd met hun werk.
Ook voor hen is Xi meestal niet een interessant onderwerp: ze verklaren hun ongewone prestaties vanuit hun ongewone werklust en
zijn verder te bezig om zich door 'zijsporen' te laten afleiden. Als er
in onze loopbaancoachingspraktijk Harde Werkers komen, heeft dat
vaak te maken met een ontstane hapering in de motivatie, bijvoorbeeld door de levensfase 'Is that all there is?', door overspannenheid
of burn-out.

O nafh ankel ijke n
Als Onafhankelijken iets interesseert, werken ze er hard aan, op creatieve, vaak briljante wijze. Ze hebben een diep geworteld, eigen
waardensysteem. Aan wat hen niet interesseert, besteden ze geen
aandacht, ongeacht de consequenties. Omdat ze de vierkante pennen in de ronde gaten van het maatschappelijk bestel zijn, kan hun
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loopbaan zeer onregelmatig verlopen. Als het om gezagskwesties
gaat kunnen ze enorme lastposten zijn en conflicten hoog opspelen.
Ze hechten meestal geen waarde aan populariteit.
Onafhankelijken zijn eerder vernieuwers dan volgers. De uitvinding
die een doorbraak is, komt van hun hand. Als je ze kan begrijpen,
zijn ze nooit saai en altijd inspirerend. Als je ze niet begrijpt, zijn ze
om gek van te worden. De maatschappelijke doorbraak van deze
creatieve extra intelligenten kan lang duren of zelfs nooit komen.
Dat kan bij hen soms leiden tot afhaken uit ieder maatschappelijk
verband, tot crimineel gedrag of tot de dood.
Onafhankelijken hebben relatief veel te winnen door zich in het onderwerp Xi te verdiepen, zeker als ze zelf eigenlijk ook last hebben
van hun 'anders zijn dan hun omgeving'. Vaak kan de herkenning
van Xi het proces van 'vallende kwartjes' op gang brengen, waardoor
ze beter in staat raken om hun talent in de wereld te zetten.
Want terwijl Supersterren en Harde Werkers overal gewaardeerd
worden om hun levenslust of hun prestaties, is de waardering voor
Onafhankelijken ambivalent tot negatief: al zijn ze het meest bijzonder getalenteerd, ze worden vaak het minst door hun omgeving begrepen.

1.5

HERKENNING VAN XI VIA EEN IQ-SCORE

Soms zijn IQ-tests relevant voor de herkenning van Xi, maar de uitkomsten kunnen ook niet relevant en daardoor verwarrend zijn.

Be pe rkinge n e n mo ge l ijkhe de n van het instrume nt
De beperkingen van een IQ-test hebben enerzijds te maken met de
soort intelligentie, waarop de test is ingericht. Er zijn tests voor talige of voor mathematische intelligentie, en er zijn tests die het vermogen tot patroonherkenning meten. Het is relatief zeldzaam dat
mensen op alle drie soorten excelleren.
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Maar als iemands meest sterke soort intelligentie in een andere categorie valt (zie paragraaf 3.3, Meervoudige Intelligenties), kan de uitkomst van ieder soort IQ-test onder de grenswaarde uitkomen, terwijl die persoon zich volledig in de kenmerken van Xi herkent.
Voor de hand liggende voorbeelden zijn sporters, musici, architecten, artiesten en kunstenaars. (Waarbij het overigens natuurlijk mogelijk is, dat dezen naast hun professionele Xi, ook op andere soorten intelligentie zeer goed toegerust zijn, en dus boven de grenswaarde scoren.)
Anderzijds liggen de beperkingen van een IQ-test in de omstandigheden waaronder deze wordt afgenomen, met name in relatie tot de
emotionele gevoeligheid van de kandidaat.
Ik heb zelf een dramatisch verschil ervaren tussen mijn scores in een
zaal vol opgewonden kandidaten voor een Mensa test, en die in een
kamer alleen bij een psycholoog aan huis. Ze waren eerst ruim onder de grenswaarde, later ruim erboven; een groot verschil door
weinig afleiding en veel focus bij mijzelf.

Een sleutel tot de verklaring is te vinden bij twee van de drie karakteristieken uit de vorige paragraaf: de gedrevenheid van Xi-ers kan in
faalangst omslaan, de intensiteit kan tot zintuiglijke overbelasting
leiden in een zaal waar velen met een gevoel gekomen zijn van 'het is
erop of eronder' of 'als ik het niet haal stort mijn wereld in.'
Dat leidt tot de volgende redenaties:
! Als iemand bij enige soort IQ-test een score behaalt die hoger is
dan een bepaalde grenswaarde (zie hierna), kan zonder meer worden verwacht dat de betrokkene Xi is, en zal hij zich moeten kunnen herkennen in drie of meer van de vijf kenmerken van Xi.
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! Als iemand die zich wezenlijk herkent in Xi een IQ-score behaalt
die lager is dan de genoemde grenswaarde, is ofwel de betreffende
IQ-test geen goede herkenningsmethode voor zijn vorm van Xi,
ofwel de testomstandigheden hadden een te ongunstige invloed
waardoor de meting niet accuraat werd. Soms kan een ander soort
IQ-test wel bruikbaar als herkenning zijn, soms kan een vergelijkbare test onder gunstiger omstandigheden alsnog een score boven
de grenswaarde opleveren.
Hoewel je dus voor de herkenning van Xi helemaal geen IQ-test
hoeft te doen, blijken sommige van onze cliënten daar wel prijs op
te stellen.

'...Ik wil nog even wat terugkoppelen.
Ik had namelijk aangegeven op de workshopdag dat ik me zou laten testen omdat ik de duidelijkheid wilde hebben hoe het zat, ik had namelijk
niet zoveel vragen meer of ik HB/Xi/Anders was, maar ik wilde het
zeker weten, zeg maar ‘meten is weten’. Het nut zit er bij mij dus in dat
ik dit als een bevestiging zie en dus zonder schroom nu kan aangeven dat
ik anders in elkaar zit als men op grond van mijn CV en opleiding zou
vermoeden. Ik heb nu ‘het bewijs’.
Ik weet het, eigenlijk zegt het niets, maar ik merk wel dat het uitmaakt
en dat de paar collega’s, die dit nu weten van mij, anders op mij reageren.
Voorheen was ik dominant en eigenwijs, ik heb het idee, dat men nu meer
ruimte voor dat deel heeft... '
Voor koelbloedige Xi-ers is de IQ-test via de vereniging Mensa een
relatief goedkope manier om officieel enkele soorten IQ-tests te ondergaan. Het vraagt van je om in een geladen omgeving op voldoende hoog niveau te scoren bij de op die dag gegeven tests. Mensa organiseert deze IQ-tests als een mogelijke entree voor het lidmaat-
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schap van de vereniging. Op hun website is een z.g. thuistest te vinden.
Als je via het instrument van IQ-tests je persoonlijke mogelijkheden
wilt laten meten, adviseren wij te kiezen voor de directe interactie
met een testpsycholoog die bekend is met de herkenning, verdieping
en aanpak van Xi. Dan kan je samen met de testpsycholoog als een
goede detective op zoek gaan naar het beste wat er uit de testen te
halen is. Een veilige omgeving en respectvolle behandeling zal leiden
tot een positieve (h)erkenning van jouw talenten en vertrouwen in
de validiteit van het resultaat.

De duiding van ee n IQ-sc ore
De eerste intelligentietest, zoals we die nu kennen werd in 1904 door
Alfred Binet ontwikkeld. Sindsdien zijn er talloze testen ontwikkeld
en evenzoveel opvattingen over de juistheid van een specifieke benadering en de exactheid van de meting.
Een IQ-score is een getal, bijvoorbeeld 140. Maar de ene IQ-test
heeft een ander bereik van mogelijke scores dan de andere. Daarom
wordt vaak de uitzonderlijkheid van de score als maat voor hoogbegaafdheid genomen.
De vereniging Mensa hanteert als voorwaarde voor lidmaatschap
een score in het z.g. 98e of 99e percentiel, dat wil zeggen dat het
testresultaat bij de 2% beste resultaten voor die IQ-test behoort.
Bij de ene IQ-test is een IQ-score van 124 de grenswaarde, bij een
andere is dat 133. Bij de eerste is het hoogst mogelijke resultaat een
IQ van 148, bij de andere een IQ van 183 (Hofstede en Meerman,
Het MensaQuotiënt, 2003). En er bestaan IQ-tests die hoger gaan.
Het bovenstaande maakt duidelijk waarom je op verschillende plaatsen verschillende normen aantreft over de grenswaarde van de IQ-

34

Extra intelligentie

score waarbij je van hoogbegaafdheid mag spreken. Bij de meeste
testen wordt als grenswaarde een IQ-score van 130 aangehouden,
dat is ongeveer het 98e percentiel.
In de Verenigde Staten wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van bijzondere begaafdheid, geordend naar uitzonderlijkheid (statistisch gedefinieerd als: n maal de standaardafwijking !,
die genormeerd wordt op 15 IQ-punten van de verdeling).
!
!
!
!
!

Bright is de 16% hoogste score, 1 op 6, IQ!115,
(Moderately) Gifted is de ~2% hoogste score, 1 op 44, IQ!130,
Highly Gifted is 0,13%, ~1 op 750, IQ!145,
Exceptionally Gifted is 0,003%, ~1 op 30.000, IQ!160,
Profoundly Gifted is 0,00003%, ~1 op 3,5 miljoen, IQ!175.

In Nederland is een onderscheid in niveaus van bijzondere begaafdheid tot op heden niet gebruikelijk.4 Er lijkt eerder een soort tweedeling rond die grenswaarde van 2% te zijn:

'je bent het wel, of je bent het niet.'
In het eerste geval behoor je tot een aparte categorie, in het tweede
geval 'is er niets bijzonders aan de hand'. De IQ-test werkt daarom
voor sommigen als een dreigend opgeheven zwaard: 'goedgekeurd
voor hoogbegaafdheid', of 'afgekeurd en niet verder zeuren'.

1.6

VERWARRING VANWEGE DE DIVERSITEIT VAN XI

Doordat het denken over hoogbegaafdheid traditioneel wordt gekoppeld aan een IQ-score en aan de daarmee verbonden tweedeling

4

Merk op dat wat de Amerikanen 'gifted' noemen, bij ons al hoogbegaafdheid
heet. 'Highly gifted' is een volgend niveau.
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van 'je bent het wel, of je bent het niet' is men geneigd aan te nemen
dat alle hoogbegaafden sterk op elkaar lijken.
Wij zijn ons eigenlijk pas de afgelopen jaren bewust geworden hoe
immens divers de populatie 'ongewoon intelligente mensen' is.
Maar door die stereotypering van hoogbegaafden zien velen ook
mogelijkheden voor herkenning van Xi-ers makkelijk over het
hoofd.
Als voorbeeld dient de volgende fatale redenatie:

'Hij is duidelijk extra intelligent vanwege die en die eigenschappen.
Ik heb die eigenschappen zelf niet zo sterk, dus ik ben niet Xi.'
Het werd mij ooit door beide helften van een echtpaar over de andere helft verteld, zonder dat ze dat van elkaar wisten. Het gaf dan
ook enige verwarring en vrolijkheid toen ik dat aan hen samen vertelde. Maar het verhaal heb ik ontelbare malen gehoord, in alle mogelijke varianten: ouder over kind, ouders over hun twee of drie kinderen, vrienden en collega's over elkaar, leidinggevende over medewerker, enzovoort.
In werkelijkheid kennen zowel Xi als hoogbegaafdheid een enorme
diversiteit: er zijn veel meer manieren waarop je Xi kan zijn, dan
waarop je normaal intelligent kan zijn.
De beide figuren in de afbeelding op de bladzijde hiernaast kunnen
dat verduidelijken.
De linker figuur toont de z.g. Gauss- of normale verdelingscurve,
die de statistische verdeling van IQ-scores aangeeft. De hoogte van
de curve boven het IQ-getal op de horizontale as geeft aan hoeveel
mensen verhoudingsgewijs een dergelijke IQ-score zullen hebben.
De top van de berg, dat is het relatief grootste aantal mensen, heeft
het z.g. gemiddelde IQ van 100.
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Het ongekleurde deel rechts van de verticale lijn betreft de groep
boven de grenswaarde van 2%, de hoogbegaafden . Deze (gebruikelijke) weergave wekt de indruk dat deze groep mensen erg homogeen is, want ze hebben een vergelijkbaar hoog IQ. Maar het is de
projectie van een enorme diversiteit op een 1-dimensionale meetlat.

Hetzelfde of juist divers?

De rechter figuur illustreert hoe onderling verschillend de 2% 'uitzonderlijken' van een meerdimensionale normale verdeling zijn: het
zijn de stippen in het witte gedeelte voorbij het buitenste ringsegment. De stippen hebben een grote afstand tot het centrum linksonder gemeen (het gemiddelde, bijvoorbeeld IQ=100), maar verder
weinig. Als dit het plaatje voor enkele terreinen van Xi is, terwijl er
zo vele terreinen bestaan, wordt het begrijpelijk hoe klein de kans is
dat je een Xi-er treft, die op dezelfde manier Xi is als jijzelf.
Het zijn juist de mensen die relatief dicht bij het centrum zitten, die
een hoge kans hebben om iemand te treffen die op een vergelijkbare
manier intelligent is.
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Die cirkel met puntjes als visuele weergave van mijn ‘anders-zijn’ heeft een
enorme impact gehad. En het gebrek aan spiegeling als gevolg daarvan:
je wordt niet gezien en gehoord in je kwaliteiten door ‘doorsnee-mensen’
maar in je afwijkingen. Bovendien herkende ik het gevoel dat weinig mensen mij nog iets kunnen leren, dat ik héél eigen-wijs ben.
In haar artikel 'Self-Knowledge, Self-Esteem and the Gifted Adult'
(1999) introduceert Stephanie Tolan een denkbeeldig patroon van
punten en spaties om hetzelfde duidelijk te maken. Haar theorie gaat
als volgt.
Xi-ers kunnen onderling zeer sterk verschillen in de specifieke terreinen waarop ze excelleren. Op alle terreinen excelleren is namelijk
ook binnen deze populatie uitzonderlijk. Stel dat we al die specifieke
terreinen zouden benoemen; bijvoorbeeld:

fotografisch geheugen, flitsend rekenvermogen, heldere verbeeldingskracht,
enorme leesvaardigheid, meerdimensionale patroonherkenning, taalvaardigheid
in vreemde talen, enzovoort.
We bepalen vervolgens voor iedere Xi-er een persoonlijk patroon,
waarbij een punt staat voor 'heeft een bepaalde eigenschap wel' en
een spatie voor 'heeft een bepaalde eigenschap niet'.
Omdat het aantal specifieke terreinen zo groot is, zullen de individuele patronen in zeer veel opzichten van elkaar afwijken.
Nu is ieder mens geneigd zijn eigen eigenschappen als vanzelfsprekend te beschouwen: 'ik kan dat en dat nu eenmaal, ik heb er niets
voor hoeven doen'. Dus de eigen 'punten' worden gebagatelliseerd.
Terwijl de waarneming van andermans 'punten', op terreinen waar je
zelf de spaties hebt, wel sterk opvalt. Zeker als het terreinen betreft
die jij of je omgeving belangrijk vindt.
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Let wel, de vergelijking vindt hier niet plaats ten opzichte van het
gemiddelde, maar ten opzichte van mensen die op dat terrein een
ongewone vaardigheid bezitten. En dat leidt dan tot de fatale conclusie: 'zij zijn wel Xi en ik ben gewoon raar.'
Een gemiste kans voor herkenning van de eigen Xi.

1.7

VERBAZING OVER INTELLIGENTER DAN ANDEREN ZIJN

Voor veel Xi-ers is het lastig om aan te nemen dat zijzelf kennelijk
intelligenter zijn dan allerlei collega's of kennissen in hun omgeving.
Zolang je zelf niet weet dat je een Xi-er bent, neem je aan dat zij net
zo zijn als jijzelf, of misschien wel slimmer. Als je dan je natuurlijke
behoefte volgt en je aan je omgeving spiegelt, ontstaat er verwarring,
vaak aan beide kanten. Dat is erg vervelend, vooral voor de minderheid; jijzelf dus. Die doet in de ogen van de anderen kennelijk iets
verkeerd.

Ik las het verhaal over een jonge studente, aan wie tijdens haar studie werd
uitgelegd dat ze hoogbegaafd was. Zij was buitengewoon verbaasd en zelfs
geschokt, omdat ze op de middelbare school tot de conclusie was gekomen
dat ze typisch minder slim was dan haar klasgenoten: zij stelde namelijk
in de klas altijd de meeste vragen.
Een terugkerend thema in de gesprekken met cliënten blijkt de verbazing over een van de effecten van ongewone intelligentie:

de meeste mensen blijken heel anders dan jijzelf te zijn.
Vergelijk in de afbeelding van blz. 37 de afstand tussen een stip buiten de ringsegmenten en de stippen erbinnen. De verwarring ontstaat als je aanneemt je zelf ook binnen zo'n ringsegment te bevinden.
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Een cliënt vertelde over zijn ergernissen en zorgen op het werk:

'Mijn collega's schijnen allerlei dingen te zijn vergeten, terwijl het maar een
paar maanden geleden duidelijk is afgesproken op het groepsoverleg.
Ik kan dat niet begrijpen, maar door mijn opmerkingen daarover is de
sfeer jegens mij wat pesterig geworden.'
Zoiets was in een eerdere baan ook al eens gebeurd en had zelfs tot
een onplezierig en onrechtvaardig vertrek geleid. Daar had hij mij
over verteld en ook gezegd dat hij dat niet graag nog een keer wilde
meemaken.
Opeens zei hij:

'Het rare is dus eigenlijk dat zij vinden dat ik hen onderschat en daarom
arrogant doe of boos wordt, terwijl ik ze eigenlijk al die tijd overschat heb
omdat ik er van uitging dat zij alles zouden kunnen wat ik ook kan. En
als zij dat niet deden, nam ik aan dat ze mij niet serieus namen of gewoon
stomme fouten maakten en aan beide heb ik een ontzettende hekel.'
Een treffende verwoording van zijn verbazing. Voor de cliënt was
deze ontdekking de sleutel tot de herkenning en acceptatie van het
feit een Xi-er te zijn.
Het is een markant aspect van Xi-ers dat ze geweldig kunnen kauwen op iets wat ze maar niet begrijpen. Het maakt hen onrustig tot
ze het wel hebben begrepen. Soms maken ze ongewoon kromme
redeneringen in hun pogingen om een ongerijmdheid passend te
verklaren. Vervolgens werkt zo'n kromme redenering niet in het
contact met de buitenwereld, waardoor er een slechte aansluiting
tussen eigen en andermans verwachtingen blijft bestaan.
De (h)erkenning van de eigen extra intelligentie blijkt een verklaring
voor veel ongerijmdheden te zijn. Daarna gaan er 'vele kwartjes vallen' over tal van gebeurtenissen uit het verleden die opeens een stuk
begrijpelijker zijn.
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De herkenning van Xi op het werk en privé

Iemand die extra intelligent is, is dat permanent. Ook als hij het zich
om tal van redenen niet bewust is dat hij Xi is of er voor gekozen
heeft om dit in enige vorm te verbergen.
Veel Xi-ers hebben hun hele leven al het gevoel 'anders' of 'niet gemiddeld' te zijn en hebben dat met wisselend succes weten te hanteren. Door de levensfase of door een extra hardnekkig gevoel van
onvrede met de eigen situatie kan, zowel op het werk als privé, een
crisis zijn ontstaan, waardoor er domweg iets moet gebeuren.
! Een Xi-er kan er zelf op zijn werk achter komen dat 'er iets met
hem aan de hand is' dat nadere inspectie behoeft. De werkgever
of collega's kunnen iemands Xi herkennen en onder de aandacht
brengen.
! Thuis kan het kwartje vallen bij de waarnemingen van de eigen
kinderen: oude herinneringen komen boven en het spoorzoeken
leidt naar Xi, bij de kinderen, bij de ouder(s). Of er zijn behulpzame familieleden of vrienden die het proces van de eigen herkenning op gang brengen.

2.1

XI OP HET WERK

Xi-ers leren zichzelf al vroeg – soms al vóór de schooltijd – een manier om met hun kennelijk andersoortige omgeving te verkeren. Het
zijn emotionele keuzes om meer of juist minder op te vallen. Velen
concluderen al dan niet bewust dat ze beter niet als 'hoogintelligent',
laat staan als 'hoogbegaafd' te boek kunnen staan. Van hen komen
sommigen ongemerkt tot grote prestaties, anderen kiezen voor onopvallendheid en gemiddeldheid. Een derde groep haakt af en komt
tot uitgesproken slechte resultaten.
Toch geldt ook hier dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
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Als zich veranderingen voordoen in de werk- of privé-situatie, of als
de levensfase onrustig maakt, kunnen oude keuzes onder druk komen te staan en kan de ruimte worden gevonden om de eigen kwaliteiten onder ogen te zien en te gaan gebruiken.
Voorfases in de herkenning vanuit de werksituatie zijn:
! er vindt een escalatie of uitbarsting plaats, waardoor het onvermijdelijk is dat er iets moet veranderen.
! de werkgever of opdrachtgever wil flinke veranderingen in de organisatie of in een project doorvoeren en stelt aan de Xi-er indringende vragen over geschiktheid en voorkeuren.
Geconfronteerd met de vraag: 'hoe nu verder?' komt een van de partijen in beweging. Nieuwsgierigheid en onvrede bij de gedachte om
'nog jaren zo door te moeten gaan' geven de impuls om in actie te
komen en er meer over te willen weten. Dat gaat gepaard met sterke
gevoelens van onzekerheid:

'Stel dat het allemaal aan iets anders ligt.'
'Wat zullen ze op het werk ervan vinden als ik Xi blijk te zijn.'
'Ik wil niet dat ze dit op mijn werk te weten komen.'
'Mijn partner vindt het logisch, maar ik weet het nog niet zo net.'
'Ik heb het nog niet aan mijn partner verteld, eerst moet ik het zeker weten.'
Een toenemend aantal werkgevers legt de verbinding tussen gedrag
en mogelijke extra intelligentie en faciliteert medewerkers om dat
voor henzelf verder te gaan uitzoeken. In de praktijk blijkt de betrokken manager of HR-functionaris dan affiniteit met het onderwerp te hebben via familie, vrienden of eerdere ervaringen.
Ook komt er meer kennis over het onderwerp bij Arbo-diensten en
bedrijfsartsen, waardoor ze in voorkomende gevallen bij uitval van
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werknemers een mogelijke oorzaak van de problemen onderkennen
en doorverwijzen voor nader onderzoek (Nauta & Ronner, 2007).

2.2

XI PRIVÉ

Omdat intelligentie in hoge mate erfelijk is, zijn ouders, kinderen,
partner, broers, zussen en grootouders mogelijk even extra intelligent als de Xi-er die actief met het thema bezig is. Toch ligt herkenning niet altijd voor de hand, omdat:
! familietraditie of sekse een bepaalde rol voorschrijft,
! ieder een eigen keuze maakt over zichtbaarheid,
! de intelligentie op school en in de loopbaan niet zichtbaar hoeft te
zijn (geweest).

' Mijn kind is hoo gbe gaaf d. .. '
Kinderen brengen regelmatig volwassenen op het onderwerp Xi:
'afwijkend gedrag' op school en/of de reactie van de school daarop,
roepen herinneringen wakker. Het is hard werken om in de opwinding die ontstaat rond je al dan niet gediagnosticeerde hoogbegaafde
kind je eigen emoties helder te krijgen, zeker als er pijnlijke herinneringen aan lang geleden blijken te zijn.
Opvallend veel ouders en met name moeders, zetten zich geweldig
in om de ontwikkeling van hun kinderen te bevorderen, zonder de
eigen mogelijke extra intelligentie onder ogen te zien. Net zoals docenten zeer betrokken kunnen zijn bij hun hoogbegaafde leerlingen,
maar moeite hebben om in voorkomend geval de verbinding met
hun eigen Xi te ontdekken en als hulpmiddel te gebruiken.
Eind 2004 interviewde Thilly Jaspers op ons verzoek een aantal jongeren tussen 15 en 22 jaar in het kader van haar stage-opdracht Pedagogiek. Onze vraag was in hoeverre en bij wie deze jongeren
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hulp zochten bij keuzeprocessen rond studie en beroep. Haar conclusie was dat de jongeren wel bij het keuzeproces behoefte aan hulp
hadden, maar niet bij de beslissing zelf. Ouders (vooral moeders),
vriend(inn)en en – soms verplicht – mentoren of decanen vervulden
daarbij een rol.
Omdat juist in keuzeprocessen van Xi-jongeren de hantering van
eigenschappen als intensiteit, complexiteit en gedrevenheid een rol
spelen, zal de waarde van hun helpers bij het keuzeproces enorm
toenemen als zij bekendheid met hun eigen Xi hebben: als je
(h)erkent zelf ook extra intelligent te zijn kan je immers kind/ leerling/student beter begrijpen en ook een consistenter rolmodel voor
hen zijn in de omgang met Xi en de expressie ervan in de wereld.

' So ort zoe kt s oo rt' .
Wij worden soms gebeld door echtgenotes die hun partner scherp
herkennen in het Xi signalement maar zichzelf niet als Xi beschouwen. Tijdens de loopbaanbegeleiding van de man blijkt dan dat ook
de vrouwelijke partner duidelijk een Xi-er is, anders dan ze vooralsnog zelf had geconcludeerd.
Zeker in de vrouwelijke lijn van ouders blijken traditionele rolpatronen nogal eens effectief een ontplooiing van ongewone intelligentie
te hebben geblokkeerd. Solidariteit met de eigen dynastieke lijn kan
dan zelfs in het heden een fors obstakel zijn bij het voluit in de wereld zetten van de eigen intelligentie. Of, andersom, kost het moeite
de talenten van moederskant als waardevol te beschouwen door de
verhullende positie die zij daar zelf over inneemt.

Ik denk dat mijn moeder onzeker is over haar intelligentie en dat vervolgens op mij projecteert. Maar ik heb mijn moeders twijfel over haar intelligentie niet tot mijn eigen onzekerheid gemaakt.
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Stamboom
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En dan zijn er natuurlijk de talrijke Xi-vaders die voor een schoolcarrière niet in de wieg waren gelegd. Als beelddenker of handwerker gingen zij naar het beroepsonderwijs of de praktijk in. Daar
klommen ze op tot meesterschap, al of niet met bijbehorend maatschappelijk succes, of misschien liepen ze vast in eendimensionale
organisaties met dito bazen.
Dit kunnen vaders zijn die thuis zwijgen. Of vaders met een enorme
gedrevenheid om hun kinderen goed onderwijs te laten volgen.
Echter, dat is vaak nog net zo ongeschikt voor hun kinderen als het
voor henzelf was.
Als je ontdekt hoezeer de eigen familie een schatkamer van bijzondere kwaliteiten is, helpt je dat om je intelligenties in de wereld te
zetten.

2.3

WAT IS NORMAAL?

Hoe erg is het om niet normaal of niet 'gemiddeld' te zijn?
Ik hoor bij cliënten met enige regelmaat de verzuchting:

'Ik zou soms wel willen dat ik gewoon normaal was.'
'Waarom kan ik nou nooit eens gewoon normaal doen?'
Normaal zijn lijkt een begeerlijke toestand als je het niet bent.

'Wat is dan normaal?'
Dat heeft twee dimensies:
1 de statistische dimensie. Normaal is simpel dat wat voor de
meeste mensen geldt. Normaal hoort bij de meerderheid.
2 de normatieve dimensie. Normaal is goed, abnormaal is ergens tussen bijzonder en ronduit fout of gevaarlijk.
De platte reden om het woord ‘extra’ intelligentie te willen gebruiken is, dat er kennelijk iets te onderscheiden valt. Als alle mensen
groen zouden zijn, is er geen behoefte aan een woord voor de kleur
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'oranje'. Maar als er een paar mensen rondlopen, die oranje in plaats
van groen zijn en zich ook nog anders blijken te gedragen, dan is het
handig om er een apart woord voor te hebben: de statistische dimensie.
De oranje mensen merken al gauw dat de groene mensen aannemen
dat alle oranje mensen dat 'oranje gedrag' vertonen. En dat veel
groene mensen over dat 'oranje gedrag' een mening hebben die weinig vleiend is: de normatieve dimensie. Oranje mensen die ander
gedrag vertonen dan ‘oranje gedrag’, blijken in de ogen van de groene mensen toch fout te zijn; ze zijn immers oranje!
Iedere Xi-er heeft te maken met het hanteren van 'anders dan gemiddeld' zijn. Voor de een is dat totaal niet problematisch, voor de
ander in extreme mate. De een vindt het van nature heel belangrijk
om bij de groep te kunnen horen, de ander probeert het 'anders zijn'
maximaal uit te buiten.
Het gaat bij de precieze herkenning van je Xi zijn in hoge mate om
het proces van acceptatie door jezelf en door je omgeving van het
feit dat je Xi bent en hóe je dat precies bent. Ben je in staat om je
drijfveren, je diverse eigenschappen, en het daaruit resulterende gedrag in heden en verleden in eigendom te nemen? Het gaat om het
maken van keuzes bij het vinden van een antwoord op de vraag:

'Wie wil ik zijn?'
Iedere Xi-er maakt al op zeer jonge leeftijd voor de eerste keer die
keuzes, afhankelijk van de ervaren druk van buiten èn van binnen.
De verhouding tussen de druk van buiten en de druk van binnen
blijkt gedurende een mensenleven te veranderen door de verandering van omgeving, door levensfase en door ervaren perspectief.
Dan is het tijd voor een volgende ontdekking van jezelf en je extra
intelligentie en voor nieuwe keuzes hoe daar mee om te gaan.
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De zeven facetten van Xidentiteit

In dit hoofdstuk werk ik de Xidentiteit (een samentrekking van Xi en
identiteit) uit.
De wezenlijke herkenning van de vijf kenmerken van Xi maken duidelijk of iemand extra intelligent is. De relevante vraag daarna is: hoe
is iemand Xi? Want er zijn zoveel mogelijkheden en vormen van Xi
en iedere Xi-er ontdekt vaak pas geleidelijk hoe 'het allemaal werkt'.
De Xidentiteit is een verzameling van zeven karakteristieke facetten
van extra intelligentie die elkaar wederzijds beïnvloeden. Die zeven
facetten kunnen worden gebruikt als evenzoveel aandachtspunten
om duidelijk te krijgen hoe iemand Xi is. In dit hoofdstuk licht ik
samenhang en afzonderlijke facetten toe, zodat ze herkend kunnen
worden.
De Xidentiteit is belangrijk bij de expressie van je excellentie, zoals
in deel 2 (Excellentie als proces) duidelijk zal worden. Sommige facetten komen meer in detail in deel 3 (Verdieping, ontwikkeling) aan
de orde.
Natuurlijk is de Xidentiteit niet een totale blauwdruk van iemands
persoonlijkheid; dat zou een benauwde visie zijn op de rijkdom aan
eigenschappen die ieder mens in zich draagt. De Xidentiteit is een
praktisch model om duidelijk te maken dat extra intelligentie zich
behalve via een scherp verstand, ook toont via specifieke eigenschappen, die in combinatie en wisselwerking de Xi-er maken tot
wie hij is.
Het belang van een helder bewustzijn over de eigen Xidentiteit ligt
zowel in de kennis om de eigen unieke mogelijkheden maximaal te
benutten, als in het besef van de eigen kwetsbaarheden en risico's
van onbalans of vastlopen. Want Xi-ers zijn te vergelijken met een
precisie-instrument: je kan er bijzondere dingen mee doen, maar dan
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moet je wel weten hoe je er optimaal mee omgaat en je moet attent
zijn om het instrument niet te beschadigen.

Het model van X ident ite it
Bij de vormgeving van het schematisch model van Xidentiteit heb ik
willen uitdrukken dat de zeven facetten elkaar wederzijds beïnvloeden en dat bepaalde facetten meer bij elkaar horen dan andere.
Daarom zijn in de figuur behalve de zeshoekige vormen ook de twee
driehoeken relevant.
De drie facetten Temperament, Meervoudige Intelligenties en extra
ontvankelijkheid hebben gemeen dat ze meervoudig zijn en dat een
Xi-er zijn eigen 'compositie' uit ieder facet haalt.
De drie facetten Extraversie/Introversie, begripsdenken/beelddenken en man/vrouw aspecten zijn polariteiten, waarbij een Xi-er zich
ergens op het continuüm tussen de twee polen bevindt of beweegt.
De twee linker facetten man/vrouw aspecten en extra ontvankelijkheid zijn aspecten van de intensiteit van een Xi-er.
De twee rechter facetten begripsdenken/beelddenken en Meervoudige Intelligenties zijn aspecten van zijn complexiteit.
Het bovenste en het onderste facet, Temperament en Extraversie/
Introversie zijn aspecten van zijn gedrevenheid.
De centrale zeshoek van het facet 'mate van Xi' werkt als een versterkingsfactor op de overige zes facetten. Hoe sterker iemand Xi is,
des te extremer is het karakter van de facetten.
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Het model van Xidentiteit
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3.1

TEMPERAMENT

Temperamentleer is geïntroduceerd door
Hippocrates in 370 v.C. en heeft door de
eeuwen heen verschillende vormen en
wisselende populariteit gekend.
De grondgedachte is dat er vier wezenlijk
verschillende persoonlijkheidspatronen te
onderkennen zijn. Volgens sommigen
weerspiegelt het de maatschappelijke oer-rollen: jagers, verzamelaars,
sjamanen en gereedschapmakers. Anderen koppelden het aan mentale en fysieke dispositie, wat leidde tot de termen: sanguinisch, melancholisch, cholerisch en flegmatisch.
David Keirsey introduceerde in 1978 in zijn boek 'Please Understand Me' een koppeling tussen Temperamentleer en de MyersBriggs Type Indicator (MBTI), een bekend testinstrument, gebaseerd op de Jungiaanse psychologische typen.
Hij sloot aan bij de naamgeving van Plato, en noemde de vier temperamenten: Artisan, Guardian, Idealist en Rationalist, door mij vertaald als Ambachtsmens, Hoeder, Idealist en Rationalist. In het vervolg gebruik ik die termen, omdat die het meest zijn ingeburgerd.5
Het nut van temperamentleer voor Xi-ers ligt in de koppeling van
temperament aan persoonlijke drijfveren en waarden.
Linda Berens (2006) onderscheidt een gelaagde structuur van behoeften, waarden, talenten en gedrag. Het gedrag is de buitenste
schil, die voor iedereen zichtbaar is. Daaronder liggen de talenten,
een laag dieper de waarden, en de behoeften vormen de kern. Voor
Recent hernoemde Linda Berens ze in de context van hun specifieke rol in
organisaties als: Improviser, Stabilizer, Catalyst en Theorist, door mij geïnterpreteerd als respectievelijk Improvisator, Consolidator/Verzorger, Stimulator/Verbinder, Doordenker.
5
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elk temperament kleedt zij deze structuur aan waardoor de fundamentele verschillen tussen de vier temperamenten zichtbaar worden.
Omdat bevrediging van je behoeften en waarden in hoge mate bepaalt of je met energie in het leven staat en dat als zinvol ervaart, is
het van groot belang om je rekenschap te geven van de diversiteit
aan mogelijkheden en daarbij je eigen voorkeuren bewust te worden.
Natuurlijk maak je door een indeling in vier temperamenten een ruw
onderscheid. De werkelijkheid van ieder individu is oneindig meer
divers. Maar de vier temperamenten zijn zó fundamenteel verschillend dat het ruwe onderscheid de moeite waard blijkt. Zo bepaalt de
eigen temperamentvoorkeur mijns inziens wezenlijk de visie op excellentie (paragraaf 5.1), op missie (paragraaf 9.3), op visie (paragraaf
10.2) en opvattingen over hoogbegaafdheid (paragraaf 14.4).
Er zijn verschillende ingangen om de temperamenten te onderscheiden, ik kies hier voor de ingang intelligentie. Bij ieder van de vier
temperamenten geef ik een korte schets van talenten, waarden en
behoeften, in relatie tot hun 'soort' intelligentie.

Ambac hts me ns , Hoe de r, Ide al ist , Rat io nal ist
Ambachtsmensen hebben tactische intelligentie; ze werken aan toegepast Meesterschap met beide voeten op de grond. Ze zijn handig,
charmant, in het hier en nu, dol op improvisatie, besluitvaardig en
streven naar maximale effectiviteit bij alles wat ze doen. Ze haten
saaiheid en verveling en houden graag alle opties open.
Hoeders hebben logistieke intelligentie; ze zijn goed in het bedenken
en volgen van regels, procedures, schema's, en dergelijke. Zij streven
ernaar om tijdig voorbereid te zijn op wat van hen verwacht kan
worden en kunnen goed consolideren. Ze streven naar ergens bij te
horen, naar maatschappelijk correct gedrag, gebaseerd op gedegen
kennis, liefst via diploma's erkend. Ze vertrouwen op hiërarchische
ordeningen.
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Idealisten hebben diplomatieke intelligentie; zij richten zich op mensen en zijn bezig met de diepere betekenis van hun eigen en andermans denken, voelen en handelen. Hun kracht is reflectief vermogen, bewustzijn en empathie. Ze willen dat iedereen zich op ieders
meest eigen manier kan ontwikkelen.
Rationalisten hebben strategische intelligentie; in kalmte overzien zij
talloze mogelijkheden op lange termijn, bepalen hun strategische
doel, en gaan daar op de meest efficiënte wijze op af. Allergisch voor
terugkerende fouten, scheppers van de wetenschap, competente
schakers in mentaal complexe situaties.

De vier temperamenten

Het onderscheid laat zien hoezeer ieder temperament zich vanuit
een eigen visie met de werkelijkheid verhoudt. Sommigen menen dat
ieder mens in wezen tot een van de vier temperamenten behoort. In
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mijn eigen ervaring met hoogbegaafden en Xi-ers is het beeld genuanceerder: door hun complexe persoonlijkheid herkennen ze zich
vaak in meer dan één temperament. Door het instrument in combinatie met de onderliggende 16 typen van de MBTI te gebruiken
wordt die herkenning uitgewerkt en worden patronen van mogelijke
loopbaan en persoonlijke ontwikkeling zichtbaar.
De kracht van temperamentleer is niet om mensen vast te pinnen in
een hokje, maar juist de effecten van hun mogelijke ontwikkelingen
in een totaalplaatje zichtbaar te maken.
Om een indruk te krijgen van je eigen temperamentvoorkeuren is
achterin het boek een door mij ontwikkelde vragenlijst opgenomen.
Invulling leidt tot een score op ieder van de vier temperamenten.
Het is de moeite waard om de vragenlijst in te vullen omdat het onderwerp temperament regelmatig in het boek terugkomt als verklaring voor een diversiteit aan visies op een onderwerp.
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3.2

EXTRA ONTVANKELIJKHEID

Het is een ervaringsfeit dat extra intelligente mensen het leven ongewoon intens
ervaren: ze zijn zeer geïnteresseerd in
nieuwe ontwikkelingen, zeer betrokken
bij anderen, of juist sterk teruggetrokken,
hebben een uitgesproken smaak over
eten, kleding of interieur, een zeer levendige fantasie, bijzondere, of zeer uitgesproken opvattingen, enzovoort.
De gemiddelde omgeving vindt dat soms wat overdreven, soms
ergerlijk, bijna altijd verwonderlijk. De Xi-er kan zich juist verbazen
of opwinden over gelatenheid, kritiekloos conventioneel gedrag, afstandelijkheid of verwaterde ethiek.
Positieve Desintegratie
De Poolse psychiater en psycholoog Kazimierz Dabrowski (19021980) ontwikkelde een opmerkelijke theorie over persoonlijke ontwikkeling.
Hij vond intense innerlijke onrust of conflict een normale fase in
psychologische groei, waarbij de erfelijk en sociaal overgeleverde
waarden en overtuigingen worden getransformeerd naar een persoonlijk geordend ideaal stelsel. Hij noemde het Positieve Desintegratie, omdat het door innerlijk conflict uiteenvallen van de oude
overgeleverde structuren leidt tot de vorming van een nieuwe meer
complexe persoonlijkheid, die beter in staat is om de ongerijmdheden van de dagelijkse werkelijkheid op een geheel eigen wijze te accepteren en te hanteren.
Zo iemand is in staat tot creatieve oplossingen en tot vernieuwingen
op velerlei terreinen. Op ideëel terrein kan hij een belangrijke voor-
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beeldfunctie krijgen. Op Positieve Desintegratie wordt nader ingegaan bij paragraaf 15.2.
Extra ontvankelijkheid (Xo)
Mensen die de werkelijkheid ongewoon intens ervaren, merken
voortdurend allerlei zaken op en verbazen zich over het bestaan van
traditionele structuren, waar het ook op een andere, misschien wel
betere manier kan. Vanuit diezelfde intensiteit laat die verbazing hen
niet los; ze blijven ermee bezig totdat ze een verklaring of oplossing
hebben bedacht.
Dabrowski noemt die gesteldheid 'Superstimulatie' (vertaling uit het
Pools; in het Engels wordt het 'Overexcitability' genoemd). Wij hebben de term 'extra ontvankelijkheid' geïntroduceerd.6
Het is een aangeboren extra gevoeligheid van (delen van) het zenuwstelsel, waardoor de reactie op bepaalde externe prikkels vaker,
heftiger en langer is dan gemiddeld gebruikelijk.
Er worden vijf gebieden van extra ontvankelijkheid onderscheiden:
! psychomotorisch,
! zintuiglijk,
! van de verbeelding,
! intellectueel,
! emotioneel.
Iemand die op drie of meer gebieden extra ontvankelijk (afgekort
Xo) is, beleeft de werkelijkheid wezenlijk anders dan gemiddeld: intenser en veelzijdiger. Dat heeft positieve en lastige kanten, je kan er
Ik kies voor de aanduiding 'extra ontvankelijkheid' (Xo), waar anderen 'Overprikkelbaarheid' gebruiken. Dat laatste associeer ik met laboratoriumproeven
of te lange tenen. Voor mij gaat het om een eigenschap waarmee je je voordeel
kan doen en waarbij je pragmatisch met de nadelen om kan gaan.
6
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intense vreugde, medeleven, of grensverleggende creativiteit mee
ervaren, maar ook intens verdriet of frustratie om 'schijnbaar niets'.
Persoonlijke groei en ontwikkeling is de koninklijke weg om een
netto positief effect van die Xo's te hebben. Zonder die zingeving
zal Xo vooral als afwijkend of irriterend bij de betrokkene en zijn
omgeving over komen.
Bij veel Xi-ers komt extra ontvankelijkheid op meer dan één gebied
voor; aanzienlijk meer dan bij normaal begaafden. Hierna licht ik de
vijf verschillende gebieden van extra ontvankelijkheid toe, gevolgd
door een puntsgewijze samenvatting.
De voor- en nadelen en mogelijke strategieën voor optimale hantering komen in paragraaf 15.1 aan de orde.

Ps ycho mo to rische Xo
Psychomotorische Xo is een verhoogde ontvankelijkheid van het
deel van het zenuwstelsel dat onze bewegingen aanstuurt. Mensen
met psychomotorische Xo hebben veel behoefte aan beweging of
sportieve uitingen en lijken een onuitputtelijk voorraad energie daarvoor te hebben. Soms praten ze snel, lopen over van enthousiasme
om iets te gaan doen, maken veel gebaren, zitten nooit lang stil en
brengen ongewoon veel tot stand.
Bij spanning kunnen ze dwingend worden in spraak en actie, sterk
competitief, controlerend, werkverslaafd, grillig in hun doen en laten, eventueel met nerveuze tics.
Zelf vinden ze het prettig om zeer actief te zijn, van hun omgeving
mag het vaak wat minder. Kinderen met psychomotorische Xo lopen het risico als ADHD-er te worden behandeld. De meeste scholen willen niet dat kinderen bewegen tijdens het leren. Geen prettige
eis als leren voor het kind toch al spanning met zich meebrengt, die
op deze wijze verder toeneemt.
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In organisaties wordt kenniswerk meestal ook met stilzitten (beeldschermwerk, lezen, telefoneren, vergaderen) geassocieerd. Onhandig
eigenlijk, want beweging blijkt bij hen het denkproces onmiddellijk
te versnellen en ordent de opgenomen informatie.

Zint uigl ijke Xo
Zintuiglijke Xo is herkenbaar door de intense beleving (prettig of
onprettig) van de informatie die via onze zinnen of zintuigen tot ons
komt: via oog, oor, reuk, smaak en tastzin. Naar mijn mening kan
daar het zesde zintuig, intuïtie, aan worden toegevoegd.
Mensen met zintuiglijke Xo ervaren een diep genot of ontroering bij
schoonheid in woord of beeld, natuur, muziek, bloemengeur, bijzonder eten, maar ook bij het gevoel van bepaalde kleren. Ook kunnen ze intens genieten van in het centrum staan van positieve belangstelling. Ze hebben een grote 'zinnelijkheid', niet noodzakelijk in
de seksuele betekenis. Het leven is voor hen een rijke bron, waaraan
zij zich graag laven.
Vanuit deze gevoeligheid kunnen onaangename of te sterke prikkels
volstrekt onverdraaglijk zijn of worden. Op te fel licht, kledingmerkjes in de kraag, valse of te harde muziek, stank, onsmakelijk eten,
kan volstrekt afwijzend worden gereageerd. 'Dat valt toch best mee,
stel je niet zo aan.' wordt als onbegrip of miskenning ervaren.
Bij spanning is vreten, koopwoede, of intense behaagzucht mogelijk.
Anderen sluiten zich juist helemaal af, of gaan geheel op in één
voorwerp van aandacht.7

Elaine Aron kwam in de negentiger jaren met een voor veel mensen aansprekende omschrijving van 'Highly Sensitive People', hoogsensitiviteit.
In termen van Xo kan men het beschouwen als een bepaalde combinatie van
zintuiglijke Xo en emotionele Xo met meer of minder Introverte behoeften.
7
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Xo van de Verbee l ding
Xo van de verbeelding is een zeer sterke verbeeldingskracht, die zich
uit door:
! associatief, impressionistisch en visualiserend denken (beelddenken);
! veel gebruik maken van beelden en metaforen;
! het vermogen om in scenario's te denken;
! een hoge creativiteit en inventiviteit;
! een uitstekend visueel geheugen;
! uitgebreide dromen die overdag nog hun nawerking kunnen hebben.
'De verbeelding aan de macht!' Het gaat om scheppers van ideeën,
kunst, muziek, architectuur, maar ook humor. Ze beleven ruimte en
vrijheid intens.
Het kunnen dromers zijn, die bij voorkeur leven in hun fantasiewereld (zeker als de werkelijkheid aanzienlijk saaier is, zoals op sommige scholen of in bedrijven). Fictie en werkelijkheid kunnen ook door
elkaar heen gaan lopen, met denkbeeldige collega's, vrienden of dieren, of gevaarlijke monsters en spoken.
Of de verbeelding kan met hen op de loop gaan, wanneer ze eigenlijk eerst een bepaalde taak zouden moeten afmaken. Een opeens
opgekomen idee moet dan gewoon eerst verder worden uitgewerkt.

Intel lect ue le Xo
Intellectuele Xo is wat veel mensen associëren met cognitieve
hoogbegaafdheid.
Het zijn de onvermoeibare denkers, onderzoekers, puzzelaars. Deze
mensen dorsten naar kennis, willen de waarheid ontdekken, willen
analyseren en samenvoegen. Hun brein rust niet. Ze zijn buitengewoon nieuwsgierig, meestal houden ze van veel lezen en nemen
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scherp waar. Ze kunnen zich in een probleem vastbijten. Ze houden
van conceptueel denken, ook over het denken zelf, of over ethische
kwesties.
Het zijn vaak onafhankelijke geesten en vernieuwers van wetenschap
of maatschappelijke opvattingen.
Sommigen worden erg kritisch of ongeduldig tegenover mensen die
hun tempo niet kunnen volgen. Of ze laten zich op ongelegen momenten door een interessant probleem of oplossing meeslepen en
vergeten hun omgeving.
Er is ruime overlap met de beschrijving van extra intelligente mensen.

Emot io nele Xo
Emotionele Xo valt bij extraverte mensen gemakkelijk op. Iedere
emotie lijkt te worden uitvergroot: van super vrolijk tot diepbedroefd, of woedend, smoorverliefd, diep empathisch, enzovoort.
Bij introverte mensen valt emotionele Xo minder op: negatieve
emoties leiden tot versterkte introversie, 'binnenvetten'.
Emotionele Xo is sterk psychosomatisch: onbeperkte energie bij
vrolijkheid, van buikpijn en blozen tot depressies bij spanning en
smart.
Emotioneel extra ontvankelijke mensen gaan heel diep in hun relaties met anderen, ze kunnen buitengewoon gehecht raken aan personen, dieren, plaatsen of voorwerpen en daar zeer zorgzaam en
sensitief mee omgaan. Dat is voor hen een zeer rijke ervaring.
Vaak zijn ze zich heel goed bewust van hun stemmingen, en hebben
daar ook een gevoel bij en een mening over.
Hun omgeving zou wel willen dat het allemaal wat minder heftig of
diep ging.
'Zó erg is dat toch niet?' 'Maak niet van alles meteen zo'n drama!'
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Bovendien maken al die emoties dat er op een dergelijke moment
geen aandacht is voor praktische zaken en dat kan voor de omgeving zeer onhandig zijn.
Voor Dabrowski is de emotionele Xo de dominante drijfveer in het
proces van Positieve Desintegratie.

S ame nvatt ing e xt ra o nt vanke l ijkhe id
Psychomotorische Xo
Overvloed aan energie
Spreekt snel, merkbare opwinding, intensieve fysieke activiteiten,
sterk gericht op actie (organiseren), uitgesproken prestatiegericht.
Psychomotorische uiting van emotionele spanning
Dwangmatig praten of kwebbelen, impulsief handelen, nerveuze
trekjes (tics, nagelbijten), werkverslaving, alles eruit gooien.
Zintuiglijke Xo
Verhoogde zintuiglijke en esthetische gewaarwording
Geniet van zien, ruiken, proeven, aanraken, horen en seks;
raakt in verrukking van mooie voorwerpen, vormen of kleuren, van
welluidende taal of muziek, van evenwicht.
Zintuiglijke uiting van emotionele spanning
Zich overeten, zich verliezen in seks, aanvallen van koopwoede,
voortdurend in de schijnwerpers willen staan.
Xo van de Verbeelding
Verhoogde verbeeldingskracht, kan zich goed inleven in ruimtelijke
voorstellingen, scenario's en processen. Beleeft vrijheid intens.
Kan in een gefantaseerde werkelijkheid leven.
Eigen voorstellingswereld als uitlaatklep bij emotionele spanning.
Weinig verdraagzaam bij monotonie.
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Intellectuele Xo
Verhevigde hersenactiviteit
Nieuwsgierigheid, concentratie, gretig lezen, scherpe waarneming,
gedetailleerde visuele herinneringen, uitgewerkte plannen.
Hartstochtelijk steller van diepgaande vragen en probleemoplosser
Op zoek naar waarheid en nieuwe concepten;
Bespiegelend denken
Dol op theorie en analyse, sterk bezig met logica, moraliteit, zelfonderzoek, integratie van concepten en intuïtie, vrijdenken.
Emotionele Xo
Verhevigde gevoelens en emoties
Positief, negatief, complex, emotionele uitersten, identificatie met
andermans gevoelens, het besef van een heel scala aan gevoelens.
Sterke lichamelijke uitingen
Knoop in de maag, de moed helemaal verliezen, blozen, rood aanlopen, met kloppend hart, of met het zweet in de handen staan.
Sterke gemoedsuitingen
Geremdheid (angst, verlegenheid); enthousiasme, verrukking,
gelukzaligheid, trots; sterk door gevoelens beïnvloed geheugen;
schaamte; gevoelens van onwerkelijkheid, zorgen en angsten,
schuldgevoelens, bezig met de dood, depressieve en suïcidale stemmingen.
Vermogen tot sterke gehechtheid, diepgaande relaties
Met personen, levende voorwerpen en plaatsen; mededogen,
empathie.
Scherp onderkende gevoelens over zichzelf
Innerlijke dialoog en zelfveroordeling.
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3.3

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES

Het concept van de Meervoudige Intelligenties is ontwikkeld door de Amerikaan
Howard Gardner.
Intelligentie is – volgens Gardner – de
bekwaamheid om informatie te verwerken, en daarmee problemen op te lossen,
vragen op te roepen, of iets te vervaardigen dat waarde heeft voor de omgeving (Gardner, 1999).

'Do not ask how smart you are:
ask how you are smart.
Do not ask how motivated you are:
ask how you are motivated.'
Howard Gardner
Wij parafraseren die uitspraak met: 'het gaat er niet om of je Xi bent,
maar hoe je Xi bent’.
Ieder mens, dus ook de Xi-er, heeft tenminste acht verschillende
intelligenties beschikbaar waarmee hij zichzelf tot uitdrukking kan
brengen.
Gardner heeft ze als volgt benoemd:
Verbaal-linguïstische intelligentie
Gevoeligheid voor gesproken en geschreven taal, het vermogen om
talen te leren en de capaciteit om taal te gebruiken om bepaalde doelen te bereiken.
Voorbeeld: advocaten, woordvoerders, schrijvers en dichters.
Logisch-mathematische intelligentie
Problemen logisch analyseren, wiskundige opgaven maken en we64
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tenschappelijk onderzoek doen.
Voorbeeld: wetenschappers, software ontwikkelaars.
Visueel-ruimtelijke intelligentie
Herkennen en manipuleren van vormen en patronen op grote en
kleine schaal, ruimtelijk of tweedimensionaal, analyseren van grafische informatie.
Voorbeeld: zeevaarders, beeldhouwers, architecten, schakers, glasblazers.
Lichamelijk-kinesthetische intelligentie
Je lichaam of delen daarvan (zoals hand of mond) gebruiken om
problemen op te lossen of producten te maken.
Voorbeeld: dansers, acteurs, sportlieden, maar ook handwerkslieden,
technici.
Muzikaal-ritmische intelligentie
Muziekstukken uitvoeren, componeren en waarderen. Gevoel voor
ritme en melodie.
Voorbeeld: componist, dirigent, musicus, muziekinstrumentmaker,
muziekliefhebber.
Naturalistische intelligentie
Waarnemen, begrijpen en organiseren van patronen in de natuurlijke
omgeving. Gevoeligheid voor ritme van dag en seizoen. Vaardigheid
in herkenning en ordening van planten en/of dieren.
Voorbeeld: bioloog, medicijnman, milieuactivist, boer, dierenvriend.
Interpersoonlijke intelligentie
De bedoelingen, motieven en verlangens van andere mensen begrijpen en daardoor effectief kunnen samenwerken met anderen.
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Voorbeeld: verkopers, leraren, psychologen, politieke of religieuze
leiders.
Intrapersoonlijke intelligentie
Zelfinzicht, het bezit van een effectief zelfbeeld, inclusief een beeld
van de eigen verlangens, angsten en capaciteiten, en de kunst om die
informatie effectief te gebruiken om het eigen leven in te richten.
Voorbeeld: theologen, psychologen, filosofen, mediators.
Het heeft zin om bij jezelf na te gaan welke intelligenties relatief
sterk zijn ontwikkeld, en in hoeverre het gebruik ervan je energie
geeft. Vaak is de nadruk door school of werk sterk op je linguistische of logisch-mathematische intelligentie komen te liggen. Daarmee kan je nu eenmaal 'slim' voor de dag komen.
Maar een of meer van de andere intelligenties kunnen juist een bron
van motivatie en inspiratie zijn.
Bijvoorbeeld:
! Lichamelijk-kinesthetisch uit zich ook door een behoefte aan beweging, en de ontspannende en inspirerende werking die daar van
uit gaat. Hoe statisch is je dagelijks leven en klopt dat met je behoefte?
! Soms geven herinneringen uit de jeugd een aanwijzing voor een
bepaalde intelligentie, die sinds de volwassenheid niet meer gebruikt is, maar de betrokkene weer 'compleet' zou maken.
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3.4

BEELDDENKEN/BEGRIPSDENKEN

Beelddenken is denken in een meerdimensionale associatieve structuur van
'beelden'. Vaak is de structuur sterk visueel, vandaar de naam beelddenken.
Het denken kan gecombineerd zijn met
geluiden of gevoelsaspecten. Dan is
beelddenken een associatieve structuur
van brokstukken beleving of verbeelding. Beelddenken is de denkwijze van onze intuïtie en onze creativiteit en wordt geassocieerd
met de rechter hersenhelft.
Begripsdenken is denken via een platte ketting van woorden en begrippen, geordend volgens een logische structuur. Het is de geaccepteerde vorm van wetenschappelijk redeneren en wordt geassocieerd
met de linker hersenhelft.
Indien iemand een sterke voorkeur heeft voor beelddenken en relatief 'onbeholpen' is met begripsdenken, noem je hem/haar Beelddenker.
Xi-ers zijn in ruime mate in staat tot beelddenken, maar ze zijn zich
dit lang niet altijd bewust. Of soms beschouwen ze het als een soort
privédenken, omdat ze ervaren hebben dat het zelden aan anderen is
uit te leggen. Dat komt doordat een Xi-er in relatief veel dimensies
en met grote gedachtesprongen beelddenkt waardoor verbale uitleg
aan anderen lastig is. Xi-ers onderling kunnen vaak met weinig
woorden en dankzij hun intuïtie elkaars beelddenken wel volgen.
Op de meeste scholen wordt de stof sterk begripsmatig en volgordelijk aangeboden. Voor extra intelligente beelddenkers die niet tegelijk
sterke begripsdenkers zijn, kan dit leiden tot de structurele miskenning van hun intelligentie. Zij bereiken zelden of met grote moeite
het hoger onderwijs en starten 'gedegradeerd' hun loopbaan. In de
67

Verleid jezelf tot excellentie

beroepspraktijk lopen ze dan tegen het probleem op dat ze op lage
functies instromen en veel slimmer zijn dan bazen en collega's, die
wel een (hogere) opleiding hebben.
Beelddenken kan samen gaan met enige vorm van dyslexie of
dyscalculie. Door hun snelheid van denken kunnen Xi-ers dit op
school relatief lang maskeren, waardoor er geen gerichte aandacht
aan wordt besteed. Daardoor presteren ze gemiddeld en blijft de
ontplooiing van hun talent steken. Als de dyslexie /dyscalculie eenmaal is ontdekt en te verminderen blijkt, ontstaan er nieuwe perspectieven voor talentontwikkeling.
Het onverklaarbare goede antwoord
Beelddenken gaat razendsnel, meestal met een frequentie van ongeveer 32 beelden per seconde. Dat is zo snel dat onze hersenen niet
in staat zijn ieder plaatje bewust waar te nemen. Op onbewust niveau gebeurt dit echter wel. Het resultaat van het denkproces komt
dus in een flits en als een verrassing; je weet niet hoe je er aan gekomen bent. Tegelijk weet je met grote zekerheid dat het antwoord
goed is, want onbewust heb je je denksprongen wel gevolgd. Dat is
op het werk of in de klas erg lastig: het idee of antwoord is goed als
je kunt uitleggen hoe je er aan gekomen bent. In veel schoolsituaties
zal het antwoord fout zijn als je geen uitleg hebt en mogelijk bij de
docent leiden tot een vermoeden van afkijken.
Op het werk is de reactie soortgelijk: je vondst is geniaal op voorwaarde dat je begrijpelijk kan uitleggen waarom iets een goed idee of
een goede oplossing is.
Xi-ers moeten er daarnaast rekening mee houden dat hun 'normale'
denksprongen relatief groot zijn: de uitleg moet dus extra gedoseerd
worden om begrijpelijk te zijn.
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Tabel 1: begripsdenken en beelddenken vergeleken

Visueel-ruimtelijk

Taal-lineair
Denkt doorgaans in woorden
Vergaart kennis door te horen
Kan goed met tijd omgaan
Leert stapsgewijs
Leert met vallen en opstaan
Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt
verhoogd.
Denkt analyserend, rafelt gehelen uiteen tot bestanddelen
Werkt vanuit de onderdelen
naar het geheel

1
2
3
4
5
6

Kan goed gesproken route
aanwijzingen volgen
Is goed in rekenkunde

9

Weet juiste spelling door het
woord te horen of uit te spreken
Schrijft snel en netjes
Is goed georganiseerd

7
8

Denkt doorgaans in beelden
Vergaart kennis door te zien
Kan goed met ruimte omgaan
Leert details vanuit overzicht
Begrijpt het meteen of niet
Begrijpt makkelijk complexiteiten, kan worstelen met simpele
taken
Denkt synthetiserend, koppelt
delen tot patronen en gehelen
Werkt vanuit het grote verband, ziet soms details over het
hoofd
Kan goed kaart lezen

10 Beter in wiskundig redeneren,
dan in cijferen
11 Weet juiste spelling door het
gehele woord te visualiseren of
te zien
12 Werkt beter met toetsenbord
dan via handschrift
13 Ordent en organiseert op geheel eigen wijze
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Taal-lineair
Kan gemakkelijk de eigen procesgang verduidelijken
Kan uitstekend rijtjes stampen

Visueel-ruimtelijk

14 Vindt de juiste oplossing op
intuïtieve wijze
15 Leert het best door verbanden
te zien
Goed auditief korte termijn
16 Goed visueel lange termijn gegeheugen
heugen
Soms is herhaling nodig om
17 Begrijpt een concept voor algeleerde goed te onthouden
tijd, haakt af bij herhaling
Leert goed via instructies
18 Lost problemen op eigen wijze
op
Koppelt leren los van eigen
19 Is gevoelig voor houding van
gevoelens
de leraar
Is tevreden met één goed ant20 Bedenkt bijzondere oplossinwoord
gen
Ontwikkelt zich vrij gelijkmatig 21 Ontwikkelt zich nogal ongelijkmatig
Bestendigt hoge cijfers
22 Wisselt soms hoge en lage cijfers af
Geniet van algebra en analyti23 Geniet van meetkunde en nasche scheikunde
tuurkunde
Leert vreemde talen door on24 Leert vreemde talen ter plekke
derwijs
Heeft talent voor systematische 25 Heeft gave voor kunsten, spiritheorieën
tualiteit, hanteren gevoelens,
techniek, ambacht
Komt al vroeg tot ontplooiing 26 Is een laatbloeier
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De onbegrijpelijke uitleg
Een beelddenker 'ziet' een idee of een oplossing voor een probleem
ruimtelijk voor zich. Hij kan er in gedachten omheen lopen, in gaan
zitten, enzovoort. Iedere manier van kijken laat weer een ander aspect zien van waarom het een goed idee of een goede oplossing
is. Maar hoe leg je zoiets met woorden uit? Alleen plaatjes is vaak
geen geaccepteerde manier van uitleggen en meerdimensionale maquettes zijn bewerkelijk, zeker als het onderwerp abstract is.
Dus begint de beelddenker de gesproken uitleg ergens in die ruimtelijke denkstructuur. Terwijl hij de woorden van het verhaal kiest en
tot zinnen rijgt, schieten de plaatjes van andere relevante aspecten
door het hoofd. Dan worden zinnen niet afgemaakt, het perspectief
van de uitleg wisselt onaangekondigd en het publiek haakt af, tot
grote frustratie van allen.
Doordat beelddenkende Xi-ers in relatief veel dimensies denken,
stelt dat extra eisen aan hun vermogen om het goed uit te leggen.
In dit boek worden in paragraaf 15.5 fundamentele verschillen in de
beschouwingswijze tussen beelddenkers en begripsdenkers toegelicht.8

Tabel ve rsc h il be grips de nken e n beel dde nke n
Op de vorige bladzijden zie je in tabel 1 de karakteristieke verschillen tussen een Taal-lineaire (Auditory Sequential) en een Visueelruimtelijke (Visual-Spatial) benadering. Deze begrippen komen goed
overeen met wat hierboven Begripsdenken en Beelddenken is genoemd. De tabel is vertaald uit het boek Upside down Brilliance, the
Visual-Spatial Learner van Linda Kreger Silverman (2002).

Veel informatie over beelddenken is te vinden via de links op de startpaginadochter Beelddenken: beelddenken.startpagina.nl.
8
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3.5

EXTRAVERT/INTROVERT

Toen Jung in de twintiger jaren van de
vorige eeuw bezig was met zijn theorie
van psychologische typen maakte hij de
relatie tussen het individu en zijn omgeving tot een van de kenmerkende factoren.
Hij onderscheidde 'Extraversie', naar buiten gekeerdheid, en 'Introversie', naar binnen gekeerdheid.
Een Extravert is primair bezig met de wereld van mensen en activiteiten om hem heen, een Introvert leeft vooral in zijn innerlijke wereld van ideeën en concepten. Het onderscheid gaat over gradatie in
voorkeur, een extravert mens kan dus ook af en toe introverte trekjes vertonen, en andersom.
Een andere beschrijving van extraversie en introversie is als volgt:
een Extravert krijgt energie van gezelschap, een Introvert krijgt
energie van alleen zijn. Het is voor beide typen niet eenvoudig om
goed te begrijpen waarom de ander zo anders is en zich zo anders
gedraagt. Extraverten zullen vanwege hun aard gemakkelijk hardop
zeggen wat ze ergens van vinden en Introverten doen dat juist niet
spontaan. Verder vormen Extraverten een meerderheid (65%).
Daarom associëren veel mensen introversie met een soort stoornis,
een gebrek aan communicatieve vaardigheden, niet-sociaal gedrag,
depressiviteit en dergelijke.
Introversie komt relatief vaak (dus veel meer dan 35%) bij Xi-ers
voor, maar in verschillende gedaanten:
! enerzijds de 'gebruikelijke' introversie, dus een sterke naar binnen
gerichtheid, van 'stille waters hebben diepe gronden' tot merkbare
schuwheid in gezelschap.
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! anderzijds kan met name een sterke intuïtie of een zintuiglijke
extra ontvankelijkheid tot introverte karakteristieken leiden, terwijl de persoon in kwestie graag het gezelschap van mensen opzoekt, iets wat juist met extraversie is verbonden.
Bij de keuze van werkomgeving of functie maakt introversie of extraversie een relevant verschil.
Want in werkomgevingen met een dominant extraverte cultuur
schiet de Introvert in de ogen van de collega's voortdurend tekort,
en kan hij zelf ook gaan geloven dat cursussen en trainingen sociale
vaardigheden een laatste redmiddel zijn. Schaamte, schuldgevoelens
en vervreemding van de eigen kracht kunnen het gevolg zijn.
Veel Xi-ers zijn uitgerust met een sterke intuïtie waardoor ze in staat
zijn om in gezelschap stemmingen goed aan te voelen. Ze kunnen
daar ook last van krijgen, hetzij door de hoeveelheid informatie, hetzij door de aard ervan. Ze lopen als het ware vol met indrukken, of
raken door de indringende informatie de verbinding met zichzelf
kwijt. Kortom, ze krijgen behoefte aan afzondering om al die indrukken een plek te geven of om de eigen energievoorziening te
hervinden. Dat is gedrag dat men associeert met introversie.
Bij invulling van vragenlijsten leidt dat tot de conclusie 'introvert'.
Als de betrokkene desgevraagd zelf aangeeft veel prijs te stellen op
'onder de mensen zijn' en na het opladen juist onmiddellijk weer
gezelschap opzoekt, dan is er feitelijk sprake van een extraverte behoefte. In paragraaf 15.3 ga ik nader in op het belang en de techniek
van een goede hantering van de eigen intuïtie. In paragraaf 15.6 geef
ik tips over de omgang tussen extraverten en introverten.9
Marti Olsen Laney (2005) gaat in haar boek 'Het introverte type: een stille
kracht' uitgebreid in op de positieve kanten van introversie, zoals het vermogen tot reflectie, verdieping en intimiteit in relaties. Zij beschrijft de verschillen
tussen introverten en extraverten en biedt handvatten voor wederzijds begrip.
9
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In tabel 2 zijn een aantal extraverte en introverte karakteristieken
tegenover elkaar gezet: als illustratie van de verschillen en als aanknopingspunt voor herkenning.
Tabel 2: Introversie en extraversie vergeleken

Introversie

Extraversie

houdt gevoelens voor zich

laat gemakkelijk gevoelens zien

heeft tijd nodig om te wennen

past zich snel aan

schaamt zich voor eigen fouten

lacht om eigen fouten

denkt eerst, spreekt dan

spreekt eerst, denkt daarna

voorzichtig

neemt risico's

wil niet in de rede worden gevallen

kan in de rede worden gevallen

kan publiek en privé verschillen

is privé en publiek dezelfde

spreekt een paar mensen op
feestjes diepgaand

spreekt veel mensen op feestjes
kort

is liever geen middelpunt

wil graag middelpunt zijn

verliest energie in gezelschap

verliest energie bij eenzaamheid

koestert diepe vriendschappen

houdt er veel vrienden op na

luistert eerst in nieuwe situatie

verkent nieuwe situatie pratend

behoeft tijd voor reflectie

wordt onrustig bij eenzaamheid

is rustig en zwijgzaam

is druk en welbespraakt
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3.6

MANNELIJK/VROUWELIJK

Bij de expressie van Xi speelt de sekse
ook een rol: vrouwen hebben vaak moeite
om aan te nemen dat zij zelf Xi zijn, terwijl ze de extra intelligentie wel bij hun
mannelijke partner, of bij hun kinderen
herkennen. Mannen hebben soms moeite
bij hun mannelijke kracht te komen, omdat ze dat met bot of hanig gedrag associëren, waaraan ze vanwege
hun relatief hoge sensitiviteit en extra ontvankelijkheid een broertje
dood hebben.
Het effect van patriarchale waardensystemen op Xi mannen en
vrouwen en de kracht van mannelijke en vrouwelijke archetypen bij
de herkenning van remmende gedragspatronen komen in hoofdstuk
16 (De kracht van archetypen) aan de orde.

Niet e rke nde ho ogbe gaaf dhe id bij vro uwe n
Op 22 november 2005 organiseerden Kuipers & Van Kempen een
workshop met Linda Kreger Silverman, directeur van het Gifted
Development Center in Denver (VS). Thema van de middag was:
'Ik ben niet hoogbegaafd, ik ben gewoon vlijtig: niet erkende hoogbegaafdheid bij vrouwen'.
Het door haar geschreven artikel over haar presentatie is opgenomen in de Reader Hoogbegaafd-en-Werk 2006, samenstelling: Annelien van Kempen (2006).
Die middag legde Silverman uit hoezeer door de eeuwen heen de
overtuiging heeft bestaan dat vrouwen van nature minder intelligent
zijn dan mannen, dus dat hoogbegaafdheid bij vrouwen eigenlijk niet
voorkomt, waarbij de enkele uitzonderingen de regel bevestigen.
Anders gezegd: Marie Curie, winnares van twee Nobelprijzen, werd
beschouwd als standaard voor hoogbegaafdheid bij vrouwen, en wie
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niet dat niveau haalde, behoefde verder geen aandacht, stimulans of
promotie.
Voeg daaraan toe dat de gangbare norm voor hoogbegaafdheid een
gemeten zeer hoge intelligentie is plus aantoonbare prestaties van
voldoende niveau: het is nog niet zo lang zo (en ook nu niet in alle
landen) dat vrouwen openbare functies mogen bekleden, terwijl kinderen baren en zorgtaken niet meetellen voor 'prestaties van voldoende niveau'. Dat levert dus historisch gezien weinig hoogbegaafde vrouwen op en even zo weinig realistische rolmodellen. Silverman benoemt dit als een sterk patriarchale benadering van hoogbegaafdheid.
In haar presentatie herdefinieerde Silverman hoogbegaafdheid vanuit het perspectief van de innerlijke beleving van de hoogbegaafde
mens, in plaats vanuit het uiterlijke domein van potentiële uitmuntende prestaties. Zij noemt het 'een asynchrone ontwikkeling, waarin
hogere cognitieve vaardigheden en verhoogde intensiteit samengaan
en innerlijke ervaringen en bewustzijn creëren die kwalitatief afwijken van de norm.....' de definitie volgens de Columbus groep (1991).
Zij vertelde ooit in een gezelschap van moeders van hoogbegaafde
kinderen geïnventariseerd te hebben welke eigenschappen als
karakteristiek voor vrouwelijke excellentie werden beschouwd:
! intense morele betrokkenheid,
! zeer sterke empathie,
! een uniek soort beleving en bewustzijn,
! respect voor alle mensen,
! waarheidzoekend,
! groot inzicht,
! creatief,
! veelzijdig,
! in staat veel ballen tegelijk in de lucht te houden.
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Dit rijtje past beter in het domein van de innerlijke beleving van de
hoogbegaafde mens, dan in het uiterlijke domein van potentieel uitmuntende prestaties.
Silverman maakte vervolgens duidelijk hoezeer traditionele opvattingen van mannen en vrouwen, van vaders en moeders, van leraren
en leraressen de status quo handhaven waarmee hoogbegaafdheid in
patriarchale waarden vervat blijft en deed een oproep dat open te
breken via de alternatieve benadering van de Columbus Groep.

3.7

DE MATE VAN XI

Het is gemakkelijk voorstelbaar, dat er
gradaties van Xi zijn. De een is bijvoorbeeld structureel nieuwsgieriger dan de
ander of nog grenzelozer. Anders gezegd:
extra intens, extra complex en extra gedreven. In de figuur staat 'mate van Xi' in
het hart, omdat het naar mijn ervaring als
een versterkingsfactor voor de hele Xidentiteit werkt.
Naarmate je extra intelligentie sterker is, worden sommige facetten
opvallender, anderen uitgebreider, of luistert het nauwer hoe je er
mee omgaat, wil je maximale expressie bereiken. Zoals je uit de afbeelding van blz. 37 kan afleiden, neemt dan je afstand tot het gemiddelde verder toe.
Het is relevant om je bij je herkenning van de
zes facetten van de Xidentiteit rekenschap te
geven van dit zevende facet: de mogelijkheid
dat je bepaalde eigenschappen sterker of minder sterk hebt dan andere Xi-ers in je omgeving.
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Ex tre me mate van X i
Bij extreme Xi verwacht je dat de communicatie in een extra versnelling gaat, de gedachtesprongen nog groter zijn..... of is er nog
meer aan de hand?
Er is weinig literatuur over 'extreme giftedness' beschikbaar.10
Het betreft immers een zeer beperkt aantal mensen, zo'n 6% van die
‘2%’ hoogbegaafden, dat is ongeveer 0,1% van de totale populatie.
In Nederland hebben we het dan over zo'n 20.000 van de 320.000
hoogbegaafde inwoners. De economische behoefte om er aandacht
aan te besteden is gering. Anderzijds is het gegevensmateriaal relatief
beperkt en in het licht van paragraaf 1.6, extra divers.
Op grond van de beschikbare literatuur, maar ook uit eigen waarneming, hebben wij vastgesteld dat extreme Xi-ers inderdaad nog
een stap verder gaan in cognitief vermogen.
Xi-ers zijn, vergeleken met normaal intelligenten, goed in staat om
informatie op een nieuwe manier te structureren en daardoor nieuwe
relaties te leggen tussen aanvankelijk gescheiden gebieden.
Waar normaal intelligenten bekwaam zijn in analyse, zijn Xi-ers bovendien sterk in synthese.
Extreme Xi-ers zijn in staat om simultaan te analyseren en te synthetiseren. Zij werken vanuit een helikopterblik, maar houden tegelijk
alle mieren op de grond in de gaten. Ze verliezen zich niet in die
details, hun perceptie is zowel globaal als gedetailleerd. Dat is het
resultaat van extreem efficiënte informatieverwerking, die voor hen
automatisch plaats vindt. Daarmee zijn ze bij uitstek geschikt voor
de creatie van systemen die op nieuwe paradigma's zijn gestoeld.
Succesvolle of spraakmakende voorbeelden zijn Newton en Einstein
of Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web in de
Ik refereer aan de Amerikaanse literatuur waar vanaf 'highly gifted'
(IQ ! 145) van extreme giftedness wordt gesproken.
10
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wetenschap en bijvoorbeeld Balanchine in ballet, Picasso in schilderkunst, of Johan Cruijff in voetbal.
Een ander punt van herkenning, dat uitgebreider bij paragraaf 15.7
wordt besproken, kan het feit zijn dat ze hun superieure vermogen
om ideale structuren te ontwerpen ook toepassen op het beeld van
anderen en op het zelfbeeld dat ze van zichzelf vormen. Weinigen
zijn in staat, evenmin als zijzelf, daar volledig aan te voldoen.

De zelfreflectie is nog steeds groot, je weet dat je Xi-er bent, de omgeving
ook. En die twee percepties sporen niet:
'Als ik in de spiegel kijk, zie ik iemand anders dan de persoon waar
mensen om me heen op reageren'
Als extreme Xi-ers goed in hun vel steken, zijn ze herkenbaar aan
meer dan excellente plannen en een buitensporige gedrevenheid en
energie om deze allemaal tegelijk te realiseren.
Als ze niet goed in hun vel steken, lopen ze het risico bij ieder project vast te lopen in onrealistische verwachtingen over hun eigen
mogelijkheden en een navenant negatief zelfbeeld.
Het is nu eenmaal de onvermijdelijke consequentie van hun buitengewone ongewoonheid om kwetsbaar te zijn voor niet begrepen of
niet op hun waarde geschat worden. Maar het betreden van nog onbekend terrein, of bedenken wat nog niemand bedacht heeft, is een
waanzinnige uitdaging die ze met beide handen aan pakken en 100%
van genieten.
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Deel 2 Excellentie als proces

Op weg in haar labyrint
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Op pad voor excellentie

4

Op pad voor excellentie

Dit deel 2 gaat over excellentie en de bijzondere ondersteuning van
je Xi bij de expressie ervan. Het is excellentie die je van binnen kan
voelen omdat je er een wezenlijke behoefte, een kernaspect van je
eigenwaarde mee tot uitdrukking brengt.
Het deel heet 'Excellentie als proces' omdat wij menen dat het bij de
expressie van excellentie om meer gaat dan alleen het resultaat.
Vergelijk het met de premièrevoorstelling van een nieuw programma
van een cabaretier: voordat hij op dat podium staat, is hij al maanden bezig geweest met zijn teksten en allerlei andere voorbereidingen, het verwerken van de ervaringen van vorige seizoenen, een
proefoptreden, enzovoort. Zijn gevoel na afloop van de voorstelling
is voor hem een belangrijke ervaring. Daarna overweegt hij wat goed
en minder goed ging en of het programma nog moet worden aangepast. Niet te lang, want het is al weer tijd om op te laden voor de
volgende voorstelling.
Voor de mensen in de zaal telt alleen die paar uur tijdens die ene
voorstelling, voor de cabaretier is het optreden een momentopname
in een proces met een veel langere doorlooptijd. Het kan zelfs zijn
dat hij besluit iets heel anders te gaan doen, hoe leuk de zaal zijn
optreden ook vond.11
Xi-ers hebben een belang om zich te realiseren dat excellentie een
proces is: het verwerven en onderhouden van een helder bewustzijn
over de eigen Xidentiteit, het kiezen uit de overvloed van mogelijke
bezigheden en het hanteren van de eigen kwetsbaarheden en risico's
van onbalans of vastlopen; het zijn geen eenmalige activiteiten.
Zie bijvoorbeeld de verschillende interviews in 'Het geheim van de uitblinker' van Vittorio Busato & Frenk van Harreveld (2007).
11
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Ervaring en levensfase doet de Xidentiteit veranderen, argumenten
voor keuzes kunnen in de loop van de jaren een ander gewicht krijgen en de optimale hantering van het eigen 'precisie-instrument'
vraagt regelmatige aandacht.
Om het proces van excellentie te beschrijven zocht ik een structuur,
een rode draad als het ware. Het was een aangename verrassing dat
de metafoor van het lopen van een labyrint in essentie bleek aan te
sluiten op wat ik over dat proces beoogde te schrijven.
Het labyrint kwam ongeveer gelijktijdig met het onderwerp hoogbegaafdheid in mijn leven. Ik ontdekte dat het lopen van een labyrint
een manier is om mijn onrustige denken in evenwicht met mijn gevoel te brengen. Als wiskundige ben ik gefascineerd door het patroon en de bijzondere regelmaat ervan die het effect van het labyrint versterkt zonder saai te worden. Als ingenieur merk ik dat labyrinten ontwerpen en bouwen mij buitengewoon diep bevredigt en
allerlei nieuwe inzichten biedt. Ik ontwierp nieuwe varianten van
het klassieke patroon, bezocht internationale bijeenkomsten en presenteerde mijn bevindingen. Tijdens het strandseizoen ontwierp ik
speciale strandlabyrinten die samen met tientallen enthousiasten bij
laag water op het strand worden gegraven en geleidelijk bij opkomend water aan de zee worden teruggegeven.12 Tot nu toe hield ik
labyrint en loopbaancoaching gescheiden. In dit boek komen ze
voor het eerst inhoudelijk bij elkaar.

In de volgende paragraaf introduceer ik het labyrint en zijn betekenis. In de hoofdstukken 5 tot en met 13 nodig ik je uit om door het
labyrint naar het centrum en weer terug te lopen, waarbij in ieder
hoofdstuk het bij dat deel van het traject behorende thema – aspect
van het proces van excellentie – aan de orde komt.
12

Zie de foto's en verhalen op mijn labyrintwebsite: www.willemlabyrint.nl.
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Klassiek labyrint: patroon, pad en combinatie
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Het pad naar het centrum
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4.1

HET LABYRINT EN ZIJN BETEKENIS

Een labyrint is een wandelpad volgens een eeuwenoude ritmische
structuur. Het lopen van een labyrint is een manier om geconcentreerd met eigen actuele thema's bezig te zijn, of om simpelweg tot
rust en ontspanning te komen.
De eerste afbeeldingen van het z.g. klassieke labyrintpatroon (dat
hier gebruikt wordt) zijn minstens 3500 jaar oud. Door de eeuwen
heen hebben mensen het labyrint gebruikt als instrument voor meditatie en als ritueel bij veranderingen van seizoen of van iemands levensfase.
Bij het lopen van een labyrint hoef je je geen zorgen te maken over
de juiste route. Als je het pad volgt kom je in het centrum uit. Het is
geen doolhof waarin je tussen hoge heggen kan verdwalen.
In het labyrint zie je waar je loopt. De opeenvolging van linksom en
rechtsom bewegen brengt je in balans en stimuleert je creativiteit.
Het labyrint is een veilige ruimte, een microkosmos, waarin je problemen kan doorleven en loslaten en waarin je oplossingen kan ontvangen.
Het labyrintpatroon van bladzijde 85 is het klassieke of Kretenzisch
labyrint. Sommige mensen geven de voorkeur aan de weergave van
het patroon van de begrenzingen van het pad, de bovenste tekening.
Als je met een puntige vinger tussen de zwarte lijnen het labyrint van
onderaf inloopt, volgt je vinger de slingerweg van het kleurige pad;
de onderste tekening. Voor sommige mensen laat juist de weergave
van dat pad de essentie van het labyrintpatroon zien.
De middelste tekening verenigt patroon en pad.
Het pad naar het centrum doorloopt zeven 'gangen' in een bepaalde
volgorde. Als je de gangen van buiten naar binnen nummert, is het
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volgordepatroon van het pad: 3-2-1-4-7-6-5-centrum. De gebruikte
kleuren voor het pad zijn van buiten naar binnen de zeven kleuren
van de regenboog en verwijzen naar de karakteristieke kleur van
energieknooppunten in het menselijk lichaam, waarmee het betreffende pad een relatie heeft.
De afbeelding op blz. 88 illustreert de opbouw van het pad naar het
centrum. Na zeven hoofdstukken zijn we in het centrum aangeland.
Daarna lopen we in hoofdstuk 13 naar buiten. Bij het begin van ieder hoofdstuk (en thema) laat een afbeelding van het labyrint zien
hoever we in het proces zijn gevorderd.
De onderstaande tabel 3 brengt gangnummer, thema en kleur met
elkaar in verband.
Tabel 3: labyrint gang, thema en kleur

gang

thema

kleur

3
2
1
4
7
6
5
centrum

wat wil ik
hoe voelt het
confrontatie
met wie wil ik zijn
waar ben ik voor
hier ga ik voor
ik doe wat ik doe
ik heb gedaan

geel
oranje
rood
groen
paars
blauw
turquoise
roze

In de metafoor van het labyrint beoogt dit boek een gids en hulpmiddel te zijn op het kronkelige pad van het proces rond de expressie van je eigen excellentie.
Ik wens je nogmaals een goede reis.

88
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5

Excellentie, wat is dat voor jou?
We beginnen het proces van excellentie met
een nadere bepaling van wat excellentie eigenlijk is. In dit hoofdstuk inventariseren we wat
excellentie voor iemand kan betekenen en
waarin het zich onderscheidt van perfectionisme of een neiging tot arrogantie.
Als je het labyrint binnen gaat, brengt het pad je meteen naar de
derde gang (geteld van buiten naar binnen) van het labyrint.
De symboliek van die gang gaat over de wilsvraag: waar ben je nu
precies op uit, wat wil je eigenlijk? In dit geval: wat wil ik met excellentie en hoe wil ik mijn excellentie tot uitdrukking brengen?

Excellentie kan worden gekarakteriseerd als een proces waarbij je
boven jezelf uitstijgt, je eigen beperkingen overwint. Het wordt ook
benoemd als een kwaliteit die uitdrukking geeft aan iets wat van wezenlijk belang voor je is, wat een essentiële behoefte voor je vervult
en je gevoel voor eigenwaarde versterkt.
Dat is voor iedereen anders. Maar in het spraakgebruik rond uitingen van excellentie zijn er aanknopingspunten voor een indeling in
categorieën naar de aard van de eigenwaarde die erbij betrokken is.
Bijvoorbeeld:
! 'Zij is een absolute meester in haar vak, ze kan neerzetten wat ze
wil.' Dat kunnen allerlei vakken zijn, maar kern van de boodschap
is, dat de kwaliteit van de hantering van dat vakgebied zeer uitzonderlijk is: Toegepast Meesterschap, de vrijheid om vakkundig
te scheppen wat in je leeft, kan een essentiële eigenwaarde voeden.
Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de zangeres, actrice, regisseur Barbara Streisand.
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! 'Door verantwoordelijkheid te willen dragen in moeilijke jaren
heeft hij een dienst van onschatbare waarde aan onze maatschappij bewezen.' Kennelijk is het ook mogelijk om tot excellentie te
komen door dienstbaar te zijn aan een gemeenschap. Het is karakteristiek dat de betrokkene zich niet op de excellentie van zijn
expressie laat voorstaan, dienstbaar zijn staat immers voorop en
versterkt dat gevoel van eigenwaarde. Maar zijn omgeving stelt
onomwonden vast dat iemand hier dienstbaarheid tot een ongekend niveau heeft gebracht.
Het citaat is van toepassing op 'Vader' Willem Drees sr.
! 'Zijn ideeën en inzichten over de betekenis van allerlei aspecten
van de menselijke psyche zijn nog steeds een bron van inspiratie
en een aanknopingspunt voor hulpverlening.'
Excellentie kan zich manifesteren in het abstracte, in de wereld
van ideeën en betekenissen, die mensen inspireren of mobiliseren
om hun eigenheid tot uitdrukking te brengen.
Bijdragen aan betekenisgeving en persoonlijke ontwikkeling van
mensen kan ook een gevoel van eigenwaarde versterken.
Het citaat heeft betrekking op Carl Gustav Jung.
! 'Vele jaren heeft zij met ijzeren wilskracht, grote visie en competentie toegewerkt naar het bewijs van haar theorie over radioactiviteit.' Ook hier is sprake van excellentie in ideeën, maar gericht
op het scheppen van wetenschap, vanuit een brede, strategische
visie op het onderwerp, een glashelder analytisch inzicht en een
kalme concentratie. De eigenwaarde wordt gestimuleerd door de
competente ontdekking van het nieuwe, de vooruitgang in kennis,
en de controle over het proces.
Het citaat is van toepassing op Marie Curie.
Toegepast meesterschap op een bepaald concreet terrein, essentiële
dienstverlening door verantwoordelijk te zijn, mensen helpen bij
hun persoonlijke ontwikkeling of een superieur vermogen tot nieu90
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we kennisvorming, zijn eigenlijk niet vergelijkbaar. Het zijn aparte
categorieën, al kunnen mensen – en zeker Xi-ers – een sterke affiniteit met meer dan één categorie hebben.
Het is de moeite waard om je af te vragen wat voor jou excellentie
zou zijn, of al is. Valt het in een van deze vier categorieën onder te
brengen? Of, van de andere kant geredeneerd, welke van de vier categorieën spreekt je het meest aan, en welke het minst? Laat je daarbij niet afleiden door een feitelijke vergelijking van jezelf met de genoemde personen: de voorbeelden zijn gekozen om de verschillen
tussen hen te benadrukken, niet om de norm voor excellentie te stellen.

5.1

TEMPERAMENT EN EXCELLENTIE

Bij de voorgaande indeling van verschillende manieren van expressie van excellentie heb ik de voorbeelden 'voorgesorteerd' naar temperament, het aspect van
Xidentiteit dat in paragraaf 3.1 werd geïntroduceerd.
Ik benoem hierna bij ieder temperament
zowel de basisbehoeften als dat wat tot een gevoel van excellentie
leidt. Wat was de uitkomst van de invulling van de vragenlijst achterin het boek? Welk temperament spreekt je hier het meest aan?
En welk het minst? Klopt dat met je invulling?

De A mbachts me ns
Basisbehoeften:
! ruimte om altijd pragmatisch, naar bevind van zaken te kunnen
handelen.
! vermogen om door actie een krachtig effect te bereiken.
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Kan een gevoel van excellentie ervaren bij:
! de creatie van schoonheid,
! alles tegelijk kunnen doen,
! onmiddellijke en adequate actie,
! de gedurfde omgang met risico's,
! grenzeloos vakmanschap.

De H oe de r
Basisbehoeften:
! deel uitmaken van een groep.
! verantwoordelijk mogen zijn voor de (materiële/logistieke) continuïteit.
Kan een gevoel van excellentie ervaren bij:
! de realisatie van een structuur, die met alles rekening houdt,
! het bereiken van de top in de hiërarchie vanwege erkende deskundigheid en betrouwbaarheid,
! het herstel van een oude, respectabele traditie,
! een onwankelbaar plichtsgevoel, ook onder druk,
! het onmisbaar bijdragen aan het voortbestaan van de groep.

De Ide al ist
Basisbehoeften:
! van betekenis zijn voor ideële verbetering van de samenleving.
! ruimte voor de eigen en andermans authenticiteit.
Kan een gevoel van excellentie ervaren bij:
! het leggen van een diepgaand, helend contact,
! het brengen van harmonie bij tegenstrijdigheid,
! een doorbraak in persoonlijke ontwikkeling,
! het stimuleren van vrede en rechtvaardigheid,
! het onbegrensd vertrouwen op de eigen intuïtie.

92

Excellentie, wat is dat voor jou?

De Rat io nal ist
Basisbehoeften:
! controle over het verwachte verloop der gebeurtenissen en controle over het eigen gedrag.
! ter zake kundig zijn bij alles wat wordt ondernomen: probleem
oplossing, onderzoek, theorievorming, enz.
Kan een gevoel van excellentie ervaren bij:
! de ontwikkeling van een nieuwe veelomvattende theorie,
! de ontmaskering van een niet logisch consistente theorie,
! de constructie van een altijd succesvolle strategie,
! de toepassing van ultieme efficiëntie,
! het kalm en objectief blijven, ongeacht de omstandigheden.

5.2

IS HET EXCELLENTIE OF PERFECTIONISME?

Er is een wezenlijk verschil tussen het nastreven van excellentie en
perfectionisme.
Perfectionisme wordt gevoed door de overtuiging dat het mogelijk
en noodzakelijk is om iets te bereiken wat geen verbetering behoeft,
omdat het perfect is. Er zit een gevoel van dwang achter en ook
vaak woede. De kans is groot dat de perfectionist steeds weer een
tekortkoming in zijn prestatie ziet en zichzelf de schuld geeft van het
falen. Perfectionisme kan tot structurele zelfhaat leiden.

Het fenomeen ‘ongebreideld perfectionisme’ is perfect van toepassing op mij.
Bij mij moet alles de eerste keer goed. Ik weiger iets te tonen dat niet volledig klaar en door mij goedgekeurd is. Verder leg ik de lat ook dusdanig
hoog dat iedere prestatie de minimumnorm wordt voor de volgende, waardoor mijn productiviteit danig afneemt.
Het nastreven van excellentie richt zich op het bereiken van het
maximaal haalbare. Dat kan van dag tot dag verschillen. Vaak is er
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een geleidelijke verbetering in de tijd en soms opeens een sprongsgewijze, een doorbraak. Iemand die excellentie nastreeft kan iedere
dag trots zijn op het bereikte. En ook wel eens ontevreden.
Vergelijk de topschaatster die tevreden is over een tweede plaats en
zegt: 'ik ben heel diep gegaan, maar meer zat er vandaag niet in. De
nummer 1 ging gewoon harder. Het was een goed toernooi!'
Voor de perfectionist is het stoppen met proberen iets perfect te
doen een persoonlijke nederlaag, een brevet van onvermogen.
Iemand die excellentie op een bepaald terrein nastreeft, kan op een
gegeven moment een bewuste keuze maken om dat terrein te verlaten en kan dat met opgeheven hoofd doen.

'Als ik merk dat ik het niet meer kan opbrengen om al die trainingsuren
te maken en mijn hele privé-leven erdoor te laten bepalen, stop ik met wedstrijdschaatsen. Maar nu gaat het nog lekker.'
5.3

IS HET ARROGANT OM EXCELLENT TE WILLEN ZIJN?

Men noemt iemand arrogant als hij zich in de eigen perceptie als
superieur aan anderen beschouwt.
Iemand die zich van binnen gedreven voelt om grenzen te verleggen, om tot het uiterste van de eigen mogelijkheden te gaan, is in
beginsel niet arrogant en kan het verwijt van arrogantie niet begrijpen. Er was en is immers geen doelstelling om 'superieur' aan een
ander te worden. De competitie wordt ten principale met zichzelf
aangegaan, al geeft het 'gevecht' met elkaar meestal een extra prikkel
om tot het uiterste te gaan.
Jonge Xi-ers, bewust van hun extra intelligentie, net afgestudeerd en
vol ambitie om hun talenten via hun werk in de wereld te zetten,
raken ontdaan van het feit dat zij zoveel al blijken te kunnen.
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Zij verwachten eigenlijk gecoacht te worden bij het geven van een
plek aan hun Xi zijn. In plaats daarvan blijken ze soms intellectueel
iedereen de baas te zijn of gemakkelijk bij te kunnen houden: maar
wat moeten ze daarmee?

Op mijn werk verwijten ze me dat ik arrogant ben. Ik denk te snel, ben te
creatief, kom met concrete oplossingen. En het ergste is dat ik met mijn 25
jaar bijna altijd gelijk heb. Het werk van de directeur van het bedrijf kan
ik zo overnemen. Voordat dit een reclamepraatje over mezelf wordt, moet
ik zeggen dat ik er echt gestoord van word.
De conclusie is dat Xi-ers selectief moeten leren zijn met betrekking
tot de plaats waar zij willen werken. Als ze 'te laag inzetten' lopen ze
vrijwel zeker vast in de expressie van hun excellentie: hetzij doordat
hun omgeving zich overdonderd voelt en met het verwijt van arrogantie komt, hetzij doordat ze zelf afhaken wegens het gebleken gebrek aan uitdaging.
Op het moment dat de excellente prestatie wordt aangegrepen om
een speciale bewondering van anderen te eisen, verschuift het perspectief. Het gaat dan immers niet meer over het verleggen van de
eigen grenzen, maar over het willen bepalen van de grenzen van anderen.
Een Xi-er doet er verstandig aan om voor zichzelf het onderscheid
tussen arrogantie en excellent willen zijn goed in de gaten te houden.
Omdat het verwijt van arrogantie vaak tegen hoogbegaafden en Xiers wordt gebruikt, is het belangrijk dat zij beseffen waar het vandaan komt en op manieren bedacht zijn om het verwijt zonder aantasting van hun eigenwaarde te ontkrachten.
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6

Hoe voelt je Xidentiteit aan?

Een belangrijk onderdeel van het proces is je
herkenning van eigen mogelijkheden en
eventuele beperkingen.
De aanknopingspunten voor het antwoord
zijn in hoofdstuk 3 (De zeven facetten van
Xidentiteit) neergelegd. Het gaat om het voor
jou specifieke profiel van die zeven facetten. Herken je alle zeven
facetten bij jezelf? Hoe ervaar je de wijze waarop die facetten van
Xidentiteit bij jou zijn (en worden) ingevuld?
Aan het einde van het eerste stuk van het pad ben je geleid naar een
gang die meer naar buiten ligt, dus verder van het centrum waarnaar je op weg bent. Dit tweede stuk van het pad loop je in de
tweede gang van het labyrint. De vraag 'wat je wilt' zakt dieper in je
lijf en je komt bij je gevoel. 'Hoe voelt het vanuit je Xidentiteit om je
excellentie tot expressie te willen brengen?'

Ter herinnering volgen hierna de zeven facetten van Xidentiteit, met
verwijzing naar de paragraaf waarin ze worden toegelicht.
! Temperament (Temp.): welk temperament vind je het meest herkenbaar en
welke drijfveren en voorkeuren horen
daarbij? (3.1)
! Extra ontvankelijkheid (Xo): in welke
vorm en in welke mate beleef je binnen- en buitenwereld intens? welke van
de vijf gebieden herken je het sterkst? (3.2)

96

Hoe voelt je Xidentiteit aan?

! Meervoudige Intelligenties (M.I.): hoe ben je intelligent? welke
van de acht intelligenties zijn bij jou relatief sterk ontwikkeld en
welke minder? (3.3)
! Beelddenken (beeld): voel je je meer een begripsdenker of meer
een beelddenker? Wat voor soort beelddenker ben je? Zijn je
'beelden' relatief sterk visueel, auditief of kinesthetisch? (3.4 en
15.4)
! Extravert/Introvert (E/I): Krijg je energie van in gezelschap zijn,
of juist van alleen zijn? Hoe ligt de verhouding als je allebei wel
kan herkennen? Hoe laad je jezelf op, en waarvan loop je onmiddellijk leeg? (3.5)
! Mannelijk/Vrouwelijk (m/v): hoe en in hoeverre speelt je sekse
een rol bij de mogelijkheden om je Xi in de wereld te zetten.
Ervaar je belemmerende patronen, hetzij vanuit je werk, hetzij
vanuit privé? (3.6)
! Mate van Xi: hoe sterk schat je je eigen Xi in, heb je een referentie
in je omgeving of via uitkomsten van testen? Kan je je mate van
ongewoonheid hanteren? (3.7)
Het gaat bij deze gang van het labyrint vooral over je eigen beleving
van de facetten van je Xidentiteit. In het volgende hoofdstuk komt
aan de orde of en in hoeverre dat bevestiging oplevert van 'de wereld'.
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7

Bevestiging van de Xidentiteit
In dit hoofdstuk gaat het om de confrontatie
tussen jou en de concrete wereld, tussen je
verlangens en de 'harde werkelijkheid'.
Hoe heb je tot nu toe je Xidentiteit productief
gemaakt in die wereld? Wat ben je daarbij tegengekomen?
Net als bij het vorige stuk van het pad, leidt het labyrint je nog verder naar buiten; naar de buitenste gang van het labyrint, het verst
van het centrum, het dichtst bij de buitenwereld.
In de spirituele symboliek van het labyrint is met deze gang de confrontatie met het gevaar en met de uitdaging tot het loslaten van oude patronen verbonden. In veel heldenverhalen moet de held in deze fase eerst een opdracht in 'de onderwereld' of iets dergelijks tot
een goed einde brengen voordat hij verder kan.
Het is een symboliek die ook verbonden is aan de ontwikkeling van
kind tot volwassene: diverse overgangsriten zijn er bij uitstek op gericht om je te laten ervaren dat je het oude vertrouwde kinderlijke
kan en moet loslaten en dat je je door een beproeving in de wereld
van volwassenen capabel toont voor het nieuwe. De viering van
zo'n overgangsrite maakt dit voor de hele gemeenschap expliciet.

Het lijkt mij toe dat Xi-ers die op weg zijn naar hun excellente expressie onvermijdelijk door zo'n fase heen moeten, waarbij hun Xidentiteit getoetst wordt in die harde werkelijkheid, waarna ze 'beproefd' en vaak voorzien van enige littekens hun reis vervolgen.
Sommige Xi-ers verblijven nogal lang in deze fase en worstelen al
die tijd om een plek voor hun Xidentiteit in de wereld te veroveren.
Misschien dat sommigen er zelfs nooit echt doorheen komen.
Ben je er doorheen gekomen, dan heb je een manier gevonden om
je behoefte aan autonomie tot uitdrukking te brengen. Dat is een
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buitengewoon belangrijke voorwaarde om tot volle expressie van je
excellentie te komen.

Het is een vreemde terugblik op mijn werk. Tot vijf jaar geleden op hoog
niveau gefunctioneerd, daarna andere manager, waarbij ik meer en meer
verschrompelde tot een dorre bloem en die met alles de schuld bij mij neerlegde, voor een aantal dingen zeker terecht, maar voor heel veel dingen
onterecht. Sinds 6 maanden weer in een open, ongecontroleerd regime terechtkomen en vervolgens weer enorm versnellen. Wist niet dat ik zoveel
energie kon krijgen van weer op mijn eigen niveau te werken en vooral het
vertrouwen. Deze manager geeft zo duidelijk aan dat ze in ons gelooft, dat
ik twee keer zo veel doe vanwege het gegeven vertrouwen.
Zonder volledigheid te kunnen of willen
nastreven geef ik hierna voor alle zeven
aspecten van de Xidentiteit voorbeelden
uit onze werkpraktijk van situaties die
positief of negatief kunnen uitwerken in
de bevestiging van iemands Xidentiteit.

7.1

GEWAARDEERD, ACCEPTABEL OF AFGEWEZEN?

Te mperame nt
Het komt nog wel eens voor dat cliënten door hun invulling van de
vragenlijst op een bepaald temperament uitkomen en zich daar vervolgens helemaal niet in (willen) herkennen. Hoewel verleidelijk als
hypothese, blijkt dat niet aan de vragenlijst te liggen. Bij analyse van
de antwoorden komen verhalen over een vader of moeder die de
cliënt een bepaald gedrag voorschreven. De cliënt heeft dat tot voor
kort ook zo gedaan, maar wil daar nu graag verandering in brengen.
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Ouders en andere opvoeders willen graag de waarden die ze zelf belangrijk vinden overdragen op hun kinderen en pupillen.
Omdat temperament sterk is gekoppeld aan opvattingen over waarden, kan daarmee ook een bepaald temperament als normatief juist
worden ingeprent, terwijl dat niet de eigen voorkeur van het kind is.
Vanuit die ingeprente waarden leven en werken blijkt in de praktijk
veel moeite te kosten: doen wat je zelf belangrijk vindt kost nu eenmaal minder energie dan doen wat iemand anders vindt dat belangrijk is. Op een bepaald moment ontstaat wél het inzicht in de eigen
waarden en kan het gedrag daarop worden afgestemd.

Ex tra o ntvankel ijkhe id (X o)
Voor veel cliënten roept het onderwerp Xo gemengde gevoelens op.

Is het echt zo sterk...?
Het is wel erg herkenbaar, ook bij mijn kind.
Maar daar krijg je toch last mee in allerlei situaties?
Ik kan daar zo intens van genieten, dan ben ik helemaal van de wereld.
Ik zou niet zonder mijn gevoel voor fantasie en creativiteit kunnen, al vinden sommige mensen het wel een beetje veel, geloof ik.
Net als met Xi is het hoofdkenmerk van Xo dat het 'extra' is, meer
dan wat gemiddeld of normaal is. Het is dus niet altijd eenvoudig
om ruimte voor dat extra te organiseren, zonder opmerkingen te
krijgen als:

Maar dat valt toch best wel mee?
Ik maak daar gewoon niet zo'n punt van en al helemaal geen drama in
vier bedrijven...
Kan je nou nooit eens stil zitten?
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Je hoeft toch niet alles te weten?
Jij gelooft toch niet in die onzin?
Het in eigendom nemen van de eigen Xo en daarmee naar buiten
durven komen, is een belangrijke stap in het organiseren van de juiste condities om je intensiteit productief te kunnen maken.

Mee rvo udige intel l ige nt ies ( M.I.)
Het concept van meervoudige intelligenties blijkt voor veel cliënten
een opening naar hun creatieve kant te bieden. Voor anderen is het
een herontdekking van hun destijds afgewezen 'schoolse' competenties, bijvoorbeeld een verrassend sterke logisch-mathematische intelligentie.
Het besef hoe je intelligent bent, geeft ruimte om beter te begrijpen
waarom je zo blij wordt om met jouw 'palet' van intelligenties aan de
slag te gaan.

Bee ldde nke n
Xi-ers die dominant beelddenker zijn hebben het doorgaans niet
makkelijk gehad in het onderwijs. De ontdekking van het bestaan
van beelddenken – 'heeft het een naam?! '– is vaak een enorme opsteker die jaren van slecht begrepen worden in een nieuw perspectief
plaatst.
Dat het bij bepaalde taken juist als een bijzonder aantrekkelijke kwaliteit kan worden beschouwd, geeft richting aan keuzes waarmee excellentie kan worden bereikt.
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Ex trave rt/ Int ro ve rt ( E/I)
Introverte Xi-ers vinden het prettig om te weten wat introversie is,
omdat ze daarmee zonder schuldgevoelens beter kunnen organiseren dat ze tijd voor zichzelf houden om hun accu op te laden.
Extraverte Xi-ers merken soms dat ze veel extraverter zijn dan ze
dachten en herkrijgen daarmee hun bron van inspiratie en energie –
het gezelschap van anderen – mits ze accepteren dat ze toch af en
toe even 'verwerkingstijd' moeten inbouwen vanwege hun Xo.

Mannel ijk/ vro uwe l ijk ( m/v)
Nog niet zo lang geleden werd het in Nederland en andere delen van
de westerse samenleving in brede kring volslagen onnodig en ongepast geacht dat vrouwen hoger onderwijs volgden of betaald werk
van maatschappelijk niveau verrichtten.
In sommige families horen de dochters daar nog steeds de echo van.
In sommige landen of bij sommige geloofsovertuigingen is die opvatting zelfs nooit verlaten. Wat is je eigen houding daarin? Sluiten je
eigen overtuigingen aan bij die van je omgeving en hoe ga je om met
de verschillen?
Tegelijkertijd sluit de dominant maatschappelijke opvatting over
'mannelijk' niet goed aan bij de extra ontvankelijkheid van veel Xi
jongens en mannen. Kan je goed bij je mannelijke kracht komen, of
voel je weerstand vanwege de voor jou wezensvreemde opvatting
over wat dat zou zijn?
Voor vrouwen en mannen kan dit facet van Xidentiteit een taai obstakel zijn om productief te worden. Daarom ga ik hier in hoofdstuk
16 (De kracht van archetypen) dieper op in.

Mate van X i
Het is ongewoon om Xi te zijn. De andere zes facetten expliciteren
dat. De groep Xi-ers is echter niet homogeen en telt sterke en min102
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der sterke uitzonderingen. Het blijkt een extra verrassing als je merkt
temidden van Xi-ers nog extra ongewoon te zijn. Ook hier is de
herkenning een eerste aanknopingspunt voor acceptatie, bevestiging
door jezelf. De vertaalslag van de eigen beleving naar die van anderen is soms nog groter en lastiger.
Omdat in Nederland geen onderscheid wordt gemaakt naar mate
van hoogbegaafdheid lijkt extreme Xi niet tot extra verwachtingen te
leiden, eerder bevreemding over zo afwijkend te zijn.
Positieve bewijzen van bevestiging zijn er eveneens.

Ik had gisteravond weer een gesprek met een headhunter. Was wel een
prettig gesprek met veel humor. Maar goed, kon natuurlijk weer feilloos
aangeven wat mijn kernwaarden, competenties waren en bij de vraag waar
ik over vijf jaar sta, heb ik gezegd dat ik dan zelfstandig ondernemer ben.
Die kerel was redelijk onder de indruk! Dus dat oriënteren en aftasten
gaat wel goed en wanneer ik een klik voel, dan ga ik daar op af.
7.2

EEN TOP-10 KRITIEK OP XI-ERS

In de vorige paragraaf werden mogelijke ervaringen met het in praktijk brengen van Xi vanuit de zeven facetten van Xidentiteit bekeken. In de praktijk is de eventuele kritiek niet altijd naar één facet te
herleiden. Bovendien heeft de jarenlange herhaling van kritiek nog
een extra effect op de Xi-er, waarop in deze paragraaf wordt ingegaan.
Omdat Xi nu eenmaal per definitie extra is, zal een Xi-er die zijn
eigen gang gaat altijd opvallen. Al op jonge leeftijd kan er daardoor
irritatie en onbegrip in de omgeving ontstaan, leidend tot meer of
minder expliciete kritiek op het relatieve 'teveel' van wat dan ook.
Er zijn patronen in die kritiek te herkennen, vanwege de typische
103

Verleid jezelf tot excellentie

eigenschappen van Xi-ers. Jacobsen (1999) benoemt een Top-10
verwijten die allemaal de bedoeling hebben om een Xi-er weer terug
in andermans gareel te krijgen.
Voor veel Xi-ers is dat in de loop der jaren en door pijnlijke confrontaties ook zo gaan werken: als ze het verwijt horen, houden ze
zich automatisch gedeisd, want het zijn dooddoeners, die bij de aangesprokene een schuldgevoel oproepen.
Soms zijn ze er inmiddels zelf van overtuigd geraakt dat de kritiek
terecht is en dat ze zich moeten schamen. Vaak roept het een dof
gevoel van beklemming en frustratie op.
Om die negatieve betovering te verbreken, heb ik deze Top-10 verwijten aangevuld met hun oorzaak en een repliek om ruimte voor je
eigen aanpak te claimen.
Het is een standaard repliek en dus geen ideale. Ook het genoemde
schuldgevoel zal niet bij iedereen precies zo gevoeld worden. Ik wil
slechts de richting aangeven om de bewustwording te vergroten en
om via de repliek ruimte te creëren voor een andere reactie op het
verwijt. Door de 'overwinning' op het verwijt wordt immers de eigen
autonomie versterkt en de betrokken facetten van de Xidentiteit bevestigd.
Ik heb de verwijten vanuit mijn gevoel geordend naar de mate van
beklemming. Over ieder punt is op zich veel meer te vertellen, maar
veel punten komen in andere paragrafen van het boek ook al terug.
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Tabel 4:Top-10 kritiek, verwijt, schuldgevoel, repliek

Verwijt

Schuldgevoel

Repliek

Ik ben weer te ongeduldig.

Dit is mijn normale
tempo!

9 Kan je je niet gewoon

Ik moet echt kiezen,
anders komt er niets
van mij terecht.

Nee, dat werkt niet
voor mij!

8 Jij moet het jezelf ook

Ik draaf kennelijk weer
door, ze vinden me
een loser.

Goed dat je ziet dat ik
voor excellentie keihard moet werken!

7 Jij maakt je ook overal

Ik moet me niet steeds
zo met andermans
zaken bemoeien.

Inderdaad, ik voel mij
gemakkelijk diep betrokken en moreel
aangesproken.

6 Jij reageert altijd zo

Ik ben mijn omgeving
tot last, ik moet minder
gevoelig worden.

Ja, ik beleef alles zeer
intens.

5 Waar haal je het van-

Ik heb een te grote
fantasie, ik moet meer
mijn mond houden.

Gewoon een ingeving.

4 Jij bent zo veeleisend!

Ik ben weer onredelijk.

Ik voel sterk wat ik wil.

3 Kan je nou nooit eens

Ik ben ondankbaar, ik
vraag teveel.

Natuurlijk wel, ik ken
veel manieren om mij
tevreden te voelen.

2 Je bent altijd zo gedre-

Ik draaf kennelijk weer
door, ik moet niet zo
opgefokt doen.

Dat klopt, ik heb mijn
focus en ik heb nog
een hoop te doen.

1 Wie denk je wel dat je

Ik doe het weer verkeerd, had ik mijn
mond maar gehouden.

Een goedwillende Xier, benieuwd naar het
antwoord.

10 Moet het allemaal zo
snel?

tot één richting beperken?
altijd moeilijk maken!

zorgen over!

overgevoelig en dramatisch!
daan!?

tevreden zijn?

ven!

bent?

105

Verleid jezelf tot excellentie

Toe l icht ing pe r ve rw ijt
10 'Moet het allemaal zo snel?'
Schuldgevoel: 'Ik ben weer te ongeduldig.'
Repliek: 'Dit is mijn normale tempo.'
Toelichting: als Xi-er gaan je denkprocessen extra snel, met beelddenken supersnel. Anderen kunnen daardoor in verwarring raken en
vrezen dat je iets ondoordachts zal gaan doen. Verre van dat: maar
waarom tijd verspillen als het allemaal al duidelijk is? Er is nog zoveel interessants te beleven!
9 'Kan je je niet gewoon tot één richting beperken?'
Schuldgevoel: 'Ik moet echt kiezen, anders komt er niets van mij terecht.'
Repliek: 'Nee, dat werkt niet voor mij.'
Toelichting: men vindt dat je een beroepsrichting moet kiezen en in
die richting moet doorgaan. Voor een Xi-er is dat zelden een manier
om duurzaam plezier in het werk te houden. Door de snelheid van
inzicht en overzicht en de voortdurende behoefte aan nieuwe prikkels, raakt een Xi-er na zekere tijd uitgekeken op een (deel van een)
vakgebied en verliest motivatie en gevoel zinvol bezig te zijn.
Ook de verdere ontwikkeling van de complexe persoonlijkheid doet
vaak behoefte aan nieuwe keuzes ontstaan.
Inderdaad kunnen daardoor breuken in een carrièrelijn met financiële gevolgen ontstaan, maar daar staat een groter en meer duurzaam gevoel van voldoening in het werk tegenover. Bovendien is het
vaak een aanknopingspunt voor een vakgebiedoverstijgende en originele visie op een probleem- of onderzoeksveld.
Xi-ers zijn graag multidisciplinair.
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8 'Jij moet het jezelf ook altijd moeilijk maken.'
Schuldgevoel: 'Ik draaf kennelijk weer door, ze vinden me een loser.'
Repliek: 'Goed dat je ziet dat ik voor excellentie keihard moet werken.'
Toelichting 1: Xi-ers leggen de lat voor zichzelf vaak hoog. Soms doen
ze dat om nog een beetje uitdaging te ervaren bij relatief saaie taken.
Dan kan het doorslaan naar benauwend perfectionisme en faalangst.
Maar de behoefte aan uitdaging als zodanig is positief te waarderen
en zou zoveel mogelijk nuttig gemaakt moeten worden.
Toelichting 2: Xi-ers zijn nieuwsgierig en kunnen het niet laten om iets
nieuws te willen creëren. Maar innovatie is meer dan alleen een
ideetje dat voor het grijpen ligt. Dan had iemand anders het allang
opgepakt. Het is de kwaliteit van Xi-ers dat ze zich vastbijten in een
probleem en doorgaan tot perfectie is bereikt.
Einstein worstelde zeven jaar met zijn relativiteitstheorie zonder dat
hij erg opschoot. Na de ingeving om zijn eerdere opvattingen over
tijd los te laten, was er vijf weken later zijn nieuwe theorie.
7 'Jij maakt je ook overal zorgen over!'
Schuldgevoel: 'Ik moet me niet steeds met andermans zaken bemoeien.'
Repliek: 'Inderdaad, ik voel mij gemakkelijk diep betrokken en moreel aangesproken.'
Toelichting 1: doordat je als Xi-er gemakkelijk en snel complexe situaties in hun totaliteit doorziet, zie je meteen waar iets fout zou kunnen gaan, en dat wil je voorkomen. Anderen hebben die beren in de
verte nog niet gezien (of willen dat helemaal niet weten).
Toelichting 2: omdat je een hoge sensitiviteit hebt, word je snel emotioneel en moreel geraakt door zaken die botsen met je gevoel voor
rechtvaardigheid. Het is logisch dat je het als je verantwoordelijkheid
voelt om er aandacht voor te vragen. Het is daarnaast praktisch om
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je te realiseren dat je sensitiviteit relatief sterk is zodat niet iedereen
automatisch met je mee voelt.
6 'Jij reageert altijd zo overgevoelig en dramatisch!'
Schuldgevoel: 'Ik ben mijn omgeving tot last, ik moet minder gevoelig
worden.'
Repliek: 'Ja, ik beleef alles zeer intens.'
Toelichting: bij extra intelligentie hoort extra zintuiglijke gevoeligheid,
dat kom je overal in de literatuur tegen. Of het zich via een bepaald
zintuig toont, of via alle, verschilt per persoon. Als Xi-er beleef je de
werkelijkheid dus intenser dan anderen, waardoor je reacties in hun
ogen als overdreven kunnen overkomen. Maar aanvaard dat je het
zelf echt zó intens voelt.
Veel Xi-ers ervaren relatief sterke stemmingswisselingen; aanstekelijk vrolijk, maar soms besmettelijk depressief. Het hoort bij de
structurele intensiteit van je gevoel en is een sterke motor voor creativiteit en piekervaringen. Maslow ziet het als een belangrijke eigenschap voor zelfverwerkelijking.
5 'Waar haal je het vandaan!?'
Schuldgevoel: 'Ik heb een te grote fantasie, ik moet meer mijn mond
houden.'
Repliek: 'Gewoon een ingeving.'
Toelichting: samenhangend met hun grote sensitiviteit hebben de
meeste Xi-ers een uitstekende intuïtie. Alleen weten ze dat vaak niet
meer: gezagsdragers vinden het meestal niet leuk als je laat merken
dat je weet wat ze denken. Xi-kinderen krijgen daar al vroeg last mee
en stoppen met het toelaten van hun intuïtie. Daarmee verliezen ze
helaas ook een bron van inspiratie en motivatie. Het loont om als
volwassene opnieuw contact met je intuïtie te maken en er op te leren vertrouwen, ook al blijft het mensen verbazen en soms irriteren.
Bij paragraaf 15.3 ga ik daar dieper op in.
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Een andere 'ingevingsbron' voor ideeën wordt gevormd door een
vermogen tot beelddenken. Soms is moeilijk te scheiden of het idee
door beelddenken, of vanuit intuïtie is ontstaan.
4 'Jij bent zo veeleisend!'
Schuldgevoel: 'Ik ben weer onredelijk.'
Repliek: 'Ik voel sterk wat ik wil.'
Toelichting: Xi-ers kunnen behoorlijk monomaan zijn als ze hun plan
getrokken hebben. Met uiterste concentratie werken we toe naar ons
ideaal en reageren heftig op verstoring van die concentratie of verwatering van dat doel. Het is de enige manier om echt iets unieks te
scheppen, tegen alle gewoontes en overtuigingen in. Soms moet je
investeren in communicatie met je omgeving om voldoende ruimte
voor de uitvoering van je plannen te creëren.
3 'Kan je nou nooit eens tevreden zijn?'
Schuldgevoel: 'Ik ben ondankbaar, ik vraag teveel.'
Repliek: 'Natuurlijk wel, ik ken veel manieren om mij tevreden te
voelen.'
Toelichting: inderdaad zijn Xi-ers niet snel tevreden over de status
quo, en geneigd te blijven mikken op een nog te bereiken ideaal.
Hun omgeving is vaak al eerder tevreden. In dat lastige zoekproces
is af en toe frustratie onvermijdelijk, maar er blijft veel over om van
te genieten. Xi-ers worden vaak niet ultiem geprikkeld door roem of
rijkdom, of het resultaat, maar in hoge mate door het proces:
het gevoel dat je bezig bent om je droom te realiseren, de schoonheid om je heen in natuur of cultuur, de flits waarin je opeens begrijpt hoe iets in elkaar zit, enzovoort.
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2 'Je bent altijd zo gedreven!'
Schuldgevoel: 'Ik draaf kennelijk weer door, ik moet niet zo opgefokt
doen.'
Repliek: 'Dat klopt, ik heb mijn focus en ik heb nog een hoop te
doen.'
Toelichting: het hoort bij de aard van de Xi-er om altijd urgentie te
voelen bij datgene waar zijn aandacht zich op richt. Het is een aspect
van zijn grenzeloosheid. Als hij een missie heeft gevonden, richt de
urgentie en motivatie zich daarop tot dat doel bereikt is.
Zonder missie is de focus meer toevallig en bestaat zolang het onderwerp nog interessant is. Zeer intensief ergens mee bezig zijn, en
zodra hij weet wat hij wilde weten, het onderwerp als een baksteen
laten vallen. Dat kan andere mensen verbazen of ergeren maar is
voor Xi-ers normaal gedrag.
1 'Wie denk je wel dat je bent?'
Schuldgevoel: 'Ik doe het weer verkeerd, had ik mijn mond maar gehouden.'
Repliek: 'een goedwillende Xi-er, benieuwd naar het antwoord.'
Toelichting: afhankelijk van de intonatie van het verwijt, is het geen
vraag, maar een terechtwijzing: 'terug in de rij, gedraag je normaal!'
Dat is dubbel pijnlijk omdat het een afwijzing is en daarnaast een Xier zich meestal zelf ook afvraagt wie hij nu eigenlijk is. In de gemiddelde populatie is er immers weinig referentiemogelijkheid, en dat
kan knap eenzaam zijn en een bron van onzekerheid.
Is onze identiteit afhankelijk van onze prestaties? Dat is de valkuil
van het sjabloon over hoogbegaafdheid: niet succesvol, dan ook niet
HB. Maar wat dan wel?
Mijn oplossing zit in de repliek: je eigen gebruiksaanwijzing voor je
bijzondere gaven kan je alleen zelf ontdekken, door wat je bij 'gelijken' ziet, door je gaven te accepteren – ook de eigenaardige – en
door goede moed te houden.
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Het is 'werk in uitvoering' en je merkt vanzelf als er weer een stuk
van jezelf zichtbaar is geworden. Het is een gave om je daarbij te
kunnen laten verrassen.
Het is de levenskunst van een Xi-er om zich enerzijds bewust te zijn
van de referenties van zijn 'normale' omgeving en anderzijds zichzelf
de ruimte te verschaffen om volgens de eigen 'maatvoering' van de
Xidentiteit tot excellente expressie te komen. Dat is de essentie van
het thema van deze gang van het labyrint.
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8

Verbinding
Dit hoofdstuk gaat over het zoeken van, en
verbinding aangaan met partners, soortgenoten, maatjes, kortom mensen die voor jou
passende intensiteit, verlangens, vaardigheden
hebben.
'Met wie wil ik zijn?'
Op het vierde stuk van het pad loop je in de vierde gang van het labyrint, die tegelijk de middelste gang van de zeven is. Deze gang
vormt de verbinding tussen de buitenste drie gangen en de binnenste drie, die een vergelijkbaar patroon hebben. Het is de gang die
hoort bij vragen over binnen en buiten, wie hoort er bij de realisatie
van mijn voornemen, en wie niet.

8.1

SOORT ZOEKT SOORT

Het belang van dit aspect volgt logisch uit de beginvraag van paragraaf 2.3: 'hoe erg is het om niet 'normaal' te zijn?'
Ieder mens heeft behoefte aan mensen in zijn omgeving, waarmee
het prettig verblijven is; die een positieve klankbord- of spiegelfunctie vervullen, maar ook een venster bieden op een nieuwe manier
van naar de wereld kijken. Zodat je jezelf kan zijn en wederzijds verrijkt wordt in elkaars gezelschap.
Het is dus de kunst voor een Xi-er om mensen in je nabijheid te krijgen, met wie je ongewoon intens, complex en gedreven kan zijn,
gewoon omdat ook voor hen dat normaal is.
Een Amerikaanse collega gebruikt de term 'island of sanity', een 'eiland van gezond verstand' om de omgeving van respect en veiligheid
te beschrijven, waar Xi-ers behoefte aan hebben. Als alternatief voor
het ‘vasteland’ waar je vaak voor gek wordt versleten tenzij je je Xidentiteit sterk inperkt.
112

Verbinding

Natuurlijk leef je net als iedereen dagelijks op dat vasteland maar een
regelmatig bezoek aan je eiland is noodzakelijk om de batterijen
weer op te laden en even voluit te kunnen gaan.
De uitdrukking 'prettig gestoorde mensen' als aanduiding van soortgenoten, collega eilandbezoekers, is een gemoedelijke omschrijving,
die geschikt is voor gebruik op het vasteland.
Herinner je je collega's, vrienden, familieleden, klas- en studiegenoten, waar je het gevoel bij hebt of had, dat je mag/mocht zijn wie je
bent? Je hoeft of hoefde bij hen geen stuk van je Xidentiteit te verstoppen. Zij vormen de referentie waardoor je ontdekt dat je behoefte aan en vermogen tot intensiteit, complexiteit en gedrevenheid
nog groter is dan je dacht. Omdat je ziet hoe zij er zelf mee omgaan
en hoe ook zij zich tot excellentie kunnen laten verleiden.13
In de gesprekken die Annelien en ik met cliënten voeren is het bieden van die verbinding een belangrijke factor in de 'ontketening' van
de Xidentiteit. Vaak zijn de eerste verhalen, waarin intensiteit of
grenzeloosheid een rol speelt, nog voorzichtig geformuleerd.
Als wij daar niet van verblozen – omdat we nu eenmaal dat soort
verhalen normaal vinden – komen geleidelijk meer details en kleuren
naar voren.
Soms wordt letterlijk, met verbazing, gezegd:

'Ja, jij doet wel of dat normaal is, maar in mijn omgeving wordt daar heel
anders over gedacht!'
Het lucht geweldig op.
Andrew S. Mahoney (1998) noemt als extra reden, dat het individu de gelegenheid moet krijgen om buiten het gezin verbindingen aan te gaan, als onderdeel van zijn persoonlijke ontwikkeling en van het losser maken van de ouderlijke band; kortom zijn individuatie.
13
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Sinds 2006 organiseren wij de workshop 'Soort zoekt Soort' 14 waarin op een middag in een kleine groep van zo'n tien mensen een introductie op het begrip Xi en Xo wordt gegeven en de deelnemers
de gelegenheid hebben om ervaringen uit te wisselen. Het is iedere
keer weer een zeer intense ervaring voor alle deelnemers.
Het onderwerp leidt automatisch tot sterke persoonlijke betrokkenheid en het blijft wonderlijk om mee te maken hoe in zo korte tijd
door de wederzijdse herkenning grote stappen worden gezet op het
pad van bevestiging van de eigen Xi en Xo.
Er zijn Xi-ers met de ervaring dat ze op school de uitzondering waren, de knapperd van de klas, waarbij de hoogte van de cijfers omgekeerd evenredig was met de populariteit. Anderen ervoeren dat
hun extra ontvankelijkheid nogal in de weg zat bij het gezellig meedoen aan studentikoze uitspattingen. Dan blijkt het moeilijk om –
eenmaal volwassen geworden – Verbinding evenwichtig te hanteren,
zeker voor wie zelf geen hanteerbaar idee heeft waarom dit hem allemaal is overkomen.
Van de facetten van de Xidentiteit lijkt 'mate van Xi' een bepalende
factor bij het definiëren en realiseren van een stimulerende omgeving. Hoe extremer de Xi, des te sterker het belang van een stimulerende omgeving en des te intenser en waardevoller de ervaring ervan.
In de volgende paragraaf ga ik op een paar andere facetten van de
Xidentiteit in.

14

Annelien van Kempen en Terence Baf ontwikkelden deze workshop als een
eigentijdse ontmoeting voor Xi-ers en een manier om het talent in henzelf te
vinden.
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8.2

SOORTGELIJK OF COMPLEMENTAIR?

Natuurlijk gelden ook voor Xi-ers de diverse factoren die bepalen of
het met iemand klikt of niet.15

Ik ben de resultaten van de coaching met mijn nieuwe baas gaan bespreken, waar ik – dat herinner je je wellicht – wel enigszins huiverig voor
was. Maar het had niet beter uit kunnen pakken: niet alleen ontdekten
we dat hij ook een Xi-er is, maar zijn Xo-pieken komen ook nog eens
grotendeels overeen met die van mij! Je zei het al eens eerder, als twee Xiers elkaar tegenkomen: 'dat gaat van BOEM!' Net twee sterke magneten.
Is geweldig om mee te maken, maar ook buitengewoon destabiliserend.
Ik raak wel uit mijn evenwicht van al die intensiteit.
Cliënten geven voorbeelden van generatie-overstijgende vriendschappen tussen Xi-ers.

Een vrouw van 40 jaar, intens bevriend met haar buurvouw van 82 jaar.
Een moeder, die een intens contact heeft met het 8-jarige vriendinnetje van
haar dochter. De man van middelbare leeftijd die zijn neef van 18 jaar als
aangenomen zoon beschouwt.
De net afgestudeerde jurist die met een 15 jaar oudere vrouwelijke collega
zijn emoties deelt bij het musiceren.
Kliks vanwege het Xi-er zijn tussen mannen en vrouwen op het
werk blijken een bron van vreugde en verwarring.

Ik ben toch een gelukkige vrouw met een fantastische partner en leuke
kinderen. Had ik opeens een intens gesprek met een bezoeker op mijn
werk, het leek wel of ik acuut verliefd geworden was.
Ik was net afgestudeerd en aan het werk, zat ik als enige vrouw na een
vergadering bij een etentje zo geanimeerd met mijn buurman te lachen en te
Streznewski wijdt in Gifted Grownups (1999) een uitgebreid hoofdstuk aan
‘Finding the Others: Friends and Lovers’.
15
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praten, dat alle andere mannen blikken wisselden alsof er iets gaande was
tussen ons.
Intense relaties kunnen gebaseerd zijn op vergelijkbaarheid of juist
complementariteit van eigenschappen.
In mijn eigen ervaring is het heerlijk om verbinding op basis van
vergelijkbaarheid te hebben want dat voelt als een warm bad.
Maar ik kan niet zonder de opwinding van complementariteit omdat
juist door die verschillen je jezelf beter bewust wordt en bovendien
behoed wordt voor gezapigheid en zelfgenoegzaamheid.

Voor sommige facetten van Xi geldt dat sterker dan voor andere.
Ik noemde al het facet 'mate van Xi', waar juist vergelijkbaarheid
belangrijk is.
Bij alle andere facetten is het relevant om je af te vragen of het uitblijven van een klik te maken heeft met de persoonlijkheidseigenschappen, of met een sterk verschil in Xi. Als introvert mens kan je
bijvoorbeeld denken dat een ander kennelijk extravert is en daarom
gewoon teveel lawaai maakt, terwijl de echte reden tot afhaken de
aard van het lawaai blijkt, niet het volume. Het onderscheid is voor
jezelf belangrijk om verkeerde oordelen over je Xidentiteit te vermijden.
Een uitgesproken beelddenker krijgt niet gemakkelijk echte verbinding met een uitgesproken begripsdenker. Daarvoor liggen de manieren van denken te ver uit elkaar. Als de één steeds associatiever
wordt en de ander steeds strakker oorzaken en gevolgen logisch aan
elkaar wil rijgen, ontstaat weinig productiviteit. Als de beelddenker
ook enige affiniteit met begripsdenken heeft en andersom kan de
relatie juist extra productief werken: de begripsdenker is meestal wat
taliger en kan de associatieve ideeën van de beelddenker preciezer
formuleren dan de beelddenker dit zelf kan. De beelddenker weet
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van zijn kant de begrippen van de begripsdenker extra creatief en
intuïtief te verbeelden en werkt daardoor inspirerend.
Extra ontvankelijkheid en Temperament zijn veelomvattende facetten, waarbij ik enige casuïstiek kan aangeven:
! Rationalisten hebben doorgaans een voor Xi-ers relatief lage emotionele Xo en kijken een beetje vreemd naar mensen die voortdurend in allerlei emoties schieten.
! Om vergelijkbare reden hebben ze dat ook bij mensen met een
zeer hoge Xo van de verbeelding: 'je moet wel een beetje je voeten op de grond houden.'
! Ambachtsmensen hebben vaak een relatief sterke psychomotorische Xo, en kunnen erg onrustig worden van Idealisten en
Rationalisten die het leven veel meer vanuit denken dan vanuit
fysieke ervaring benaderen.
Ook hier geldt dat Xi-ers bij uitstek een zeer diverse populatie vormen. Daarbij kan een vergelijkbare cognitieve belangstelling heel
veel 'storende' persoonlijkheidseigenschappen compenseren.
Wij moedigen Xi-ers aan om alert te zijn op die plotselinge ‘klik’;
een onverwachte intensiteit in de ontmoeting met Xi-ers die op hun
pad komen. Zoek ze op en aarzel niet om voluit te genieten van het
delen van kennis en emoties, hoe kort of langdurig de ontmoeting
ook zal zijn.

8.3

ROLMODELLEN GEZOCHT?

Statistisch gezien is 2% van de populatie hoogbegaafd, want per definitie voorzien van een uitzonderlijke intelligentie. Dus bij 16 miljoen Nederlanders hebben we het over zo'n 320.000 mensen.
Waar zijn ze?
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Ik heb de sterke indruk dat de gebruikelijke definitie van hoogbegaafdheid – via uitstekende prestaties, door een ander vast te stellen
– een belangrijke belemmering is voor mensen om zich hoogbegaafd
te durven noemen. Dat heeft mede tot effect dat voorbeelden van
hoogbegaafde mensen meestal gezocht worden in de winnaars van
prestigieuze prijzen, zoals een Nobelprijs. Omdat die doorgaans op
latere leeftijd wordt ontvangen, zijn die voorbeelden dus meestal al
dood en gemythologiseerd.
In het artikel van Silverman (2006) beschrijft zij het karakteristieke
antwoord van een vader op de vraag of hij zich kan voorstellen dat
zijn zoon hoogbegaafd is: 'nou, het is geen Einstein.' Het karakteristiek antwoord van een moeder op dezelfde vraag: 'krijgt hij daar op
school last mee?'
Zo blijven die 320.000 mensen grotendeels onzichtbaar.
Als ik tijdens een presentatie aan mijn publiek vraag om een paar
eigenschappen van hoogbegaafden te noemen, krijg ik positieve,
maar ook allerlei negatieve en beladen antwoorden.

Uitblinkers, genieën, mensen die een verschil maken in de wereld,
lekker snel, zonder inspanning, knap in denken en formules, wonderkinderen met sociale handicap, wereldvreemde denkers, probleemgevallen, enzovoort.
Je kijkt dus als weldenkend mens wel uit om aardige mensen publiekelijk hoogbegaafd te noemen. Je zou ze wellicht onbedoeld kunnen
uitschelden of ongevraagd hun dekmantel kunnen blootleggen. Of je
brengt hen in verlegenheid, omdat ze zelf vinden dat ze nog lang
niet gekwalificeerd genoeg zijn, ook al denkt hun omgeving daar
anders over.
Als Xi-ers in de zoektocht naar hun Xidentiteit een ruggesteuntje
behoeven, kunnen ze 'versterking' zoeken door om zich heen te kij118
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ken: in boeken en films, in de dagelijkse actualiteit van gedrukte en
video-media of in de eigen omgeving.
Via de vijf kenmerken van Xi kan je bij romanpersonages hun eigenaardigheden en kwaliteiten opeens in een ander daglicht gaan zien.
Mijn sterke vermoeden is dat een auteur die op herkenbare wijze
over Xi-ers schrijft, zelf ook wel tot die categorie zal behoren.
Neem bijvoorbeeld de hoofdpersoon Ayla uit de Aardkinderen-serie
van Jean Auel (1984-2002): de manier waarop zij worstelt met 'anders zijn', met autonomie en met de expressie van haar talenten, is
zeer herkenbaar Xi. Auel is al decennia lid van Mensa.
Of neem diverse tovenaars en heksen uit de Harry Potter-serie van
Jo K. Rowling (1997-2007): hoewel Hermione Granger de evidente
hoogbegaafde is, zijn complexiteit, intensiteit en gedrevenheid ook
moeiteloos bij Harry Potter zelf, bij Voldemort, Albus Dumbledore
of Severus Snape en nog vele anderen te herkennen.
Hoewel zij zich daar zelf bij mijn weten niet over uitspreekt, spreekt
uit de biografie van J.K. Rowling diezelfde trits eigenschappen.

Wat me het meeste aansprak aan de Harry Potter-serie, was het personage van Hermelien. Dat een meisje wat het liefst boeken leest en dingen
leert, eens werd beschreven als een aardig en dapper meisje en niet als een
'nerd’, beschouw ik als een wonderbaarlijk stukje schrijfwerk.
Kortom, de literatuur biedt vanouds veel aanknopingspunten voor
rolmodellen en als je er op gaat letten, zijn ze er ook specifiek voor
Xi-ers.
In de dagelijkse actualiteit kan je in interviews met publieke figuren
de Xi-ers er vaak gemakkelijk uit halen. Het kunnen politici, ambtenaren, ondernemers, radio of TV presentatoren, architecten, journalisten, kunstenaars, sportmensen, noem maar op, zijn.
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Het kunnen ook de secretaresse op de afdeling of de conciërge zijn,
die in het personeelsblad over hun bijzondere nevenactiviteiten
worden geïnterviewd.
Het kunnen markante criminelen zijn, of extremisten, al vindt misschien niet iedereen dat een geruststellende gedachte. De kenmerken
zijn echter onverkort van toepassing.

Ik moest even in een paar dagen accepteren en erkennen dat ik ook toch
wel zeker Xi ben met alles wat daarbij komt kijken. Nu loop ik in de
wereld rond en probeer iedereen te doorzien, of te vragen of zij ook niet….
Ik herken me helemaal in de Xi, maar kan nog niet begrijpen dat het zo
uitzonderlijk is. Ik zie zoveel boeiende en interessante mensen om me heen
en dan ga ik me afvragen of zij ook niet Xi zijn. Het verwart me dat ik
dat dus van veel mensen denk, terwijl ik net probeer te accepteren dat ik
anders ben. Ik ben daar niet uit. Zijn alle schrijvers, cabaretiers, scherpe
interviewers op TV die mij aanspreken dan allemaal Xi? Of is dat nog
steeds een klein percentage van de mensen..?
Mijn korte definitie van Xi-ers is: ‘het zijn meestal ongewone mensen.’ En als het ruwweg 2% is, is zoiets toch 1 op de 50.
Als je bij al die boeiende en interessante mensen het idee hebt dat de
Xi-kenmerken op hen van toepassing zijn, zouden ze best Xi kunnen zijn. Of het voor hen een thema is, of interessant, is weer een
ander verhaal. Dat bepaalt iedereen zelf.
Binnen de context van het belang van 'eigen herkenning en acceptatie' is het overbodig om andere mensen te 'etiketteren' als Xi-er. Het
is hun eigen zaak of het onderwerp voor hen betekenis heeft en hoe
zij zichzelf aan de wereld presenteren. Wat mij betreft is het belangrijkste dat je zelf oog houdt voor en weet te genieten van al die 'nietpublieke' Xi-ers om je heen. De rolmodellen zijn overal te vinden,
vaak dichterbij dan je denkt!
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9

Missie

Dit hoofdstuk gaat over het ervaren van de
aantrekkingskracht van zingeving. Het vinden
/ervaren / weten van je 'missie' biedt een
richting voor je inspanningen en een aanknopingspunt voor je keuze van het onderwerp
waarop geëxcelleerd kan worden. Het is het
antwoord op de vraag: 'Waar ben ik voor?'
Op het vijfde stuk van het pad loop je opeens in de zevende gang,
langs het centrum. Het is de kortste gang van het labyrint; als je niet
oplet ben je de gang alweer voorbij. Maar hoewel het centrum opeens heel snel dichtbij gekomen is –van de buitenste gang via de
middelste naar de binnenste gang – ben je nog niet op het laatste
stuk van het pad, zoals je zal merken. Deze gang symboliseert de
verbinding met het metafysische of goddelijke en met de inspiratie
voor de wijze waarop je je excellentie tot expressie kan brengen.

Het antwoord op de vraag 'waar ben ik voor?' kan enerzijds in de
praktische context van een loopbaan worden vertaald, anderzijds in
een meer ideële of morele context van persoonlijke ontwikkeling.
Op beide benaderingen ga ik in.

9.1

KIEZEN MET GEDREVENHEID, INTENSITEIT EN COMPLEXITEIT

Eén goede reden om de missie aandacht te geven is: Xi-ers zijn nu
eenmaal gedreven en intens en gefascineerd door complexiteit. In
termen van de kenmerken van Xi: structureel nieuwsgierig en potentieel grenzeloos in hun acties.
Door die nieuwsgierigheid en die grenzeloosheid raak je buitengewoon versnipperd, tenzij je een focus kiest. Het is vergelijkbaar met
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het effect van vol gas geven zonder de auto in een versnelling te zetten. Veel lawaai, maar weinig resultaat en het lijkt wel of de motor
op hol slaat.
Hoewel ik uit eigen ervaring weet hoe leuk het is om alles te onderzoeken wat je tegenkomt, weet ik inmiddels ook dat het een aanslag
op je energiereserves is. Want een hele dag informatie verzamelen
kost energie en als er eigenlijk niets bij zit waarvan je opgewonden
raakt, ben je 's avonds dus niets wijzer geworden. Het is als het verschil tussen snoepen of een maaltijd nemen.

Natuurlijk is het voor iedereen zinvol om zich de vraag te stellen wat
de eigen missie is, maar voor Xi-ers is het een essentieel aandachtspunt. Dat heeft te maken met hun 'overdosis' talenten: in principe
zouden Xi-ers gemakkelijk op redelijk tot goed niveau tien volstrekt
verschillende beroepen kunnen uitoefenen. De kans is echter groot
dat zeven van de tien beroepen hen na relatief korte tijd mateloos
gaan vervelen: het is interessant zolang ze zich moeten inwerken,
maar beantwoordt niet aan hun diepere behoeften. Daarom raken ze
er binnen afzienbare tijd op uitgekeken.
Xi-ers kunnen altijd de afweging maken:

'en als ik nu eens die opleiding ga volgen dan kan ik dat en dat gaan doen
en dat is veel leuker dan wat ik nu aan het doen ben. Bovendien gaat
mijn huidige werk helemaal nergens over en moet ik er niet van dromen
dat ik daar nog jaren mee bezig ben.'
Als ze dat een paar keer gedaan hebben (soms al tijdens de studieperiode) worden ze wel onrustiger bij de volgende keuze:

'en stel nu dat het weer tegen blijkt te vallen, wat dan....?'
Het zoeken is dus naar studie- of beroepskeuzes en naar werkomgevingen, die tot 'duurzame opwinding' leiden. Het gaat om kiezen uit
overvloed in plaats van die overvloed door allerlei creatieve invallen
nog eens flink te vergroten.
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9.2

(LOOPBAAN) WAARDEN STUREN MISSIE EN WELZIJN

Wat vind je belangrijk? Wat vind je het allerbelangrijkst?
Dat blijkt voor veel Xi-ers een lastige opgave te zijn. In ieder geval
voor veel Xi-ers die bij ons advies of coaching komen halen.
Er zijn daarin twee patronen te onderkennen:
! Het patroon uit de vorige paragraaf: sommige Xi-ers zijn zo 'verslaafd' geraakt aan het volgen van iedere cognitieve prikkel die
zich aandient, dat ze geneigd zijn alles belangrijk te vinden; er is
immers overal altijd wel iets interessants aan.
! Andere Xi-ers zijn al vele jaren zozeer gewend geraakt om zich
aan te passen aan wat van hen verwacht wordt, dat ze niet meer
weten wat ze echt willen, wat ze echt belangrijk vinden.
Soms vinden ze niets meer interessant, en kunnen hun burn-out
achtige klachten de aanleiding voor coaching zijn.

Wat hebben piekervaringen mij gebracht? Nou: vreugde, ontroering, verbondenheid, kracht, gronding. Het zijn alleen niet echte werkervaringen.
Ik heb in mijn werk geen piekervaringen paraat...
We gebruiken vaak een instrument, waarbij de cliënt 50 kaartjes met
'loopbaan waarden' op vijf stapeltjes moet leggen, in een geleidelijke
overgang van 'altijd belangrijk' naar 'nooit belangrijk'.
Loopbaan waarden zijn de factoren die van invloed zijn op je tevredenheid bij het werk wat je doet. Dat kunnen allerlei factoren zijn.
Door ze te ordenen verbind je er een waardering aan: dit vind ik belangrijker dan dat.
Eén van de regels is dat bij 'altijd belangrijk' maar zeven kaartjes
mogen liggen. De reden is dat een mens ongeveer zeven onderwerpen tegelijk in zijn aandacht kan houden. Zou je dus meer dan zeven
kaartjes neerleggen, dan wordt ongewis welke waarden in de praktijk
toch blijken 'af te vallen'.
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Op de kaartjes staan allerlei waarden, bijvoorbeeld:
! Ontwikkeling van kennis, Toezicht, Creatieve expressie (over de
aard van het werk).
! Eigen tijdsindeling, Onafhankelijkheid, Competitie, Reizen, Goede beloning (over de condities van het werk).
! Samenwerken met anderen, Mensen beïnvloeden (over relationele
aspecten op het werk).
! Vrolijkheid, Zekerheid, Opwinding, Status (over de eigen gemoedstoestand op het werk).
! Natuur en Milieu, Sociale activiteiten, Rechtvaardigheid (over
ideële aspecten).
! enzovoort.
Het blijkt dat de altijd belangrijke waarden kunnen worden 'aangekleed' met verhalen, waarin duidelijk wordt dat het goed met de cliënt
ging als een dergelijke waarde kon worden gerealiseerd, en slecht als
dat niet zo was. Het welzijn uitte zich in het gevoel er toe te doen,
gezien te worden, hoge productiviteit, veel energie, vaak ook succes,
en grote weerbaarheid als er toch even iets mis ging.
Als je dat besef toepast op nog te maken keuzes, wordt plausibel dat
een goede keuze moet kloppen met de waarden die je 'altijd belangrijk' vindt.
Door die aankleding met verhalen ontstaat ook inzicht of de gemaakte keuzen over 'altijd belangrijke waarden' wel kloppen.

Een cliënt die in korte tijd een aantal banen had 'afgewerkt', was aan een
traject Loopbaanonderhoud begonnen en had de loopbaan waarden kaartjes gelegd. Ze had bijvoorbeeld Onafhankelijkheid, Deskundigheid, Hoog
tempo en Opwinding hoog gezet. Verbinding en aansluiting en Leefomgeving stonden relatief laag.
In de verhalen bleek dat zij veel aandacht besteedde aan goede contacten
met collega's, al bleek dat lastig door de inrichting van de werkruimte en
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de solistische aard van de werkzaamheden. Toen zij ook over de foute
kleuren van het interieur op haar vroegere werk begon, werd duidelijk dat
dergelijke aspecten kennelijk belangrijker voor haar waren dan ze aanvankelijk dacht.
Ze had Verbinding en Leefomgeving zo laag gezet vanwege een afkeer van
groepsdwang (Onafhankelijkheid stond hoog) en kritiek van anderen op
haar 'rommelige' werkplek.
Zelf kon ze echter altijd alles vinden en ze kon zich na uitleg voorstellen
dat Verbinding ook kan gaan over 'oprechte betrokkenheid vanuit gedeelde idealen', iets waar ze duidelijk behoefte aan had.
Ze veranderde haar overzicht Loopbaan Waarden, waarna ze ontdekte
dat haar banen van de laatste tijd allemaal slecht scoorden op die 'altijd
belangrijke' waarden. Geen wonder dat ze het daar niet lang uithield.
Een tweede ontdekking bij het werken met loopbaan waarden is, dat
die waarden niet alleen in werk, maar ook privé een essentiële rol
spelen. Voor Xi-ers lopen die twee namelijk vanwege hun intensiteit
en gedrevenheid vaak door elkaar. Onopgeloste problemen in het
ene gebied worden op de achtergrond doordacht tijdens de bezigheden van het andere gebied.
Er zijn ook andere, minder talige manieren om duidelijkheid over
loopbaan- en levenswaarden te krijgen. Met name bij sterke
beelddenkers werkt het beter om te vragen naar voorbeelden van
hun 'beeldende expressie'. Bijvoorbeeld foto's die voor hen
belangrijk zijn, het soort muziek dat iets voor hen betekent,
voorwerpen uit een verzameling, enzovoort.16 Ook daar laten
hobby's duidelijke patronen zien die in het betaalde werk terugKaren Boerdam laat in haar coachingspraktijk cliënten via muziek ervaren
welke loopbaanwaarden voor hen belangrijk zijn en hoe zij met bepaalde muziekkeuzes de beleving van die waarden kunnen versterken.
16
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komen. En soms blijkt de hobby het spoor naar de ontdekking van
de echte missie te zijn.
Mijn partner Annelien van Kempen heeft – geïnspireerd door haar
eigen voorkeur voor beelddenken – met succes deze vormen ontwikkeld en toegepast.

Op zoek gaan naar je loopbaan waarden is een pragmatisch antwoord op de vraag 'waar ben ik voor?': vanuit het besef hoe je waarde en betekenis toekent aan gebeurtenissen en acties, kan je keuzes
maken die de waarde en betekenis maximaliseren.
Je missie is dus om te doen wat je welzijn (je 'opwinding') duurzaam
verhoogt. Voor de één kan dat zijn Bijdragen aan de samenleving,
voor de ander Ingewikkelde uitdagingen aangaan, voor een derde
het Scheppen of onderhouden van schoonheid.

9.3

BEHOEFTEN EN WAARDEN PER TEMPERAMENT

In paragraaf 5.1 ben ik ingegaan op de wijze waarop ieder temperament excellentie kan ervaren. Dat is een vertaling van ieders kernbehoeften en waarden naar acties, maar er zijn natuurlijk veel meer
soorten acties mogelijk. Daarom benoem ik hierna slechts de behoeften en waarden per temperament zodat ieder van daaruit zijn
eigen invulling kan geven. De essentie is dat deze waarden enerzijds
een richting geven aan de missie, anderzijds randvoorwaarden zijn
om een missie te kunnen volhouden.17

17

Gebaseerd op Linda Berens (2006) en op mijn eigen ervaring.
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Ambac hts me nse n
De basisbehoefte van Ambachtsmensen is vrijheid om hun impulsen te kunnen volgen, en
daarmee effectieve invloed te hebben. Daarom
vinden ze het belangrijk om hun eigen tijd te
kunnen indelen, willen ze actie en opwinding ervaren en kunnen ze zichtbaar genieten van een
verrassende prestatie, zeker als ze daarvoor risico's hebben genomen.
Zoals de naam aangeeft zijn ze goed in fysiek bezig zijn, hebben ze
vaak vaardige handen en gaat het beter met ze als ze die ook op enige wijze gebruiken. Door de maatschappelijke opvatting dat hoofdwerk superieur is aan handwerk, raakt dat namelijk wel eens op de
achtergrond. Hetzelfde geldt voor hun goede smaak voor schoonheid en de energie die ze krijgen van bezig zijn met iets moois.
Vaak merken ze dat pas door hun onaangename ervaringen met ondervonden lelijkheid.

Ho eders
De basisbehoefte van Hoeders is deel uitmaken
van een groep en daarbij het vertrouwen krijgen
om verantwoordelijkheid te dragen. Daarom vinden ze het belangrijk om maatschappelijk relevante taken op zich te nemen, kortweg zich nuttig te
maken. Daarbij willen ze goed geïnformeerd zijn
zodat ze naar beste vermogen hun verantwoordelijkheid kunnen
dragen. Zorgvuldigheid en precisie, zoals vastgelegd in structuren en
procedures zijn de pijlers van een goede gang van zaken.
Betrouwbaarheid en eigen gedrag kunnen verantwoorden heeft voor
hen een grote waarde.

127

Verleid jezelf tot excellentie

Ide al ist e n
Eigenlijk is de basisbehoefte van Idealisten om de
wereld te (kunnen) verbeteren, zodat iedereen,
inclusief zijzelf, beter tot zijn recht komt. Daarom
vinden ze het belangrijk om bij te dragen aan samenwerking binnen organisaties en om van betekenis te zijn voor de mensen in hun omgeving.
Daarbij stellen ze hoge eisen aan authenticiteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Ze streven ontwikkeling en groei na, voor anderen en voor zichzelf.
Vanuit hun waardering voor echtheid en eigenheid, hechten ze veel
waarde aan hun intuïtie en bevorderen het gebruik daarvan ook bij
anderen.

Rat io nal iste n
De basisbehoefte van Rationalisten is alles onder
controle te hebben of te krijgen, gebaseerd op
hun grote competentie bij alles wat ze ondernemen. Daarom vinden ze het belangrijk om ingewikkelde uitdagingen aan te gaan en hebben een
onstuitbare drang naar vermeerdering van kennis.
Eigenlijk is het doel: de verklaring voor alles. Logica is een belangrijk
hulpmiddel in hun zoektocht naar wetenschappelijke verklaringen,
nieuwe theorieën, of een perfect besturingsmodel. Ze willen respectvolle aandacht voor hun werk en vinden het essentieel om kalm
en doelgericht te blijven.

9.4

INTUÏTIE, INSPIRATIE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

De benadering via loopbaan waarden lijkt nogal cognitief, zeker als
de talige vorm met de kaartjes wordt gebruikt. Mijn ervaring is, dat
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de discussie over welke loopbaan waarden 'altijd belangrijk' zijn, ook
een sterke emotionele component heeft. Zeker als er pijnlijke herinneringen zijn aan het vroeger niet mogen kiezen wat je echt graag
wilde gaan doen.
Voor velen is het vinden van een missie, waar zij hun hele Xidentiteit in tot uitdrukking kan brengen, vooral een intuïtief proces.
De Extraverten werken daaraan door op stap te gaan, met mensen
te praten, nieuwe plaatsen te verkennen, kortom door zich naar buiten te richten, waardoor alles in hen gaat stromen, ze inspiratie opdoen door de interactie met andere mensen, bezigheden en plaatsen.
De Introverten lezen boeken, luisteren naar muziek, gaan nog eens
een eind alleen wandelen of fietsen, of blijven een extra uur in bed
liggen nadenken. Of ze zoeken hun beste vriend of vriendin op om
over iets anders te praten. En dan is er die zin in dat boek, die rare
boom langs het pad of die ontroerende muziek bij die vriendin en
weten zij opeens hun missie. Ook dat heet vaak inspiratie, een 'inblazing'.
Naar mijn idee is intuïtie sterk verbonden met een zintuiglijke waarneming, bijvoorbeeld een gevoel, een beeld, een stem. Sommige Xiers houden zich zo sterk aan de kracht van hun cognitieve denken
vast, dat ze zich een deel van hun zintuigen maar half bewust zijn.
Vaak heeft dat te maken met eerdere onaangename ervaringen
waarbij ze zich gestraft voelden voor hun extra sensitiviteit en besloten die op een lager pitje te zetten. Daardoor zetten ze ook de mogelijkheid van intuïtieve waarneming op een lager pitje of onderwerpen
iedere opwelling aan een strenge logische analyse. Dat leidt meestal
tot 'analyse geslaagd, opwelling verworpen'.
Vanuit mijn persoonlijke en professionele ervaring hecht ik veel
waarde aan de verbinding met de eigen sensitiviteit, oftewel je extra
ontvankelijkheid. De Xidentiteit is niet compleet zonder een bewustzijn van je Xo waarbij ieder uiteraard wel zijn eigen vorm en
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mate van Xo ervaart en in praktijk brengt. Daar zit dus altijd wel een
sprankje intuïtieve kracht bij en soms heel veel. De praktische hantering van Xo bespreek ik in paragraaf 15.1.
Dabrowski zag de innerlijke onrust over de eigen missie die vaak
door Xo wordt versterkt als een 'normale' versneller van persoonlijke ontwikkeling. Hij noemde dat proces 'Positieve Desintegratie'
waarbij door het uiteenvallen van achterhaalde structuren van overtuigingen, een nieuwe, complexere en meer eigen persoonlijkheid
kan ontstaan. In paragraaf 15.2 licht ik de theorie nader toe. Op de
kracht van intuïtie ga ik bij paragraaf 15.3 nader in.
Bij het intuïtief ervaren van de eigen missie kan er echter nog een
extra belemmering zijn, die te maken heeft met verloren vertrouwen
in de haalbaarheid daarvan. Er is een overtuiging gegroeid dat het er
toch nooit van komt en dat het altijd mis gaat, net als het eindelijk
leuk werd en ging gelukken: allemaal het werk van de Saboteur, een
'subpersoonlijkheid', die in paragraaf 16.7 aan de beurt komt.
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10 Visie
Dit hoofdstuk gaat over het belang van visie,
een 'beeld' van hoe je missie vorm gaat krijgen, met inzet van je hele Xidentiteit en alle
andere elementen van je persoonlijkheid en in
verbinding met je omgeving. Visie houdt het
roer recht.
Daar hoort de uitdrukking bij: 'Hier ga ik voor.'
Op het zesde stuk van het pad loop je in de zesde gang. Net als in
het begin, bij de overgang van de derde naar de tweede gang, moet
het onderwerp van de vorige gang 'zakken', gesymboliseerd door
een grotere afstand tot het centrum. In dit geval gaat het om een
verdieping in de vorm van een vertaling van het inzicht over je missie. Maar uiteraard tellen alle inzichten die je in de eerdere vier gangen van het labyrint hebt verworven ook mee.

10.1 XIDENTITEIT ONTWIKKELD, EN NU?
Tijdens het schrijven van dit boek viel ik hier even stil.
Want ik had het idee dat ik dat eigenlijk zelf niet wist, of in ieder
geval geen recept kon bedenken dat voor iedereen feilloos zou werken. Echt Xi-gedrag natuurlijk; om te ervaren dat je voor iedere regel meteen drie uitzonderingen kan bedenken.
Een wandeling op een verlaten strand, luid pratend en wild gebarend
tegen mijzelf, bracht de oplossing: 'waar ging dit boek ook al weer
over, waarom wilde ik het schrijven, en waarom oefen ik mijn professie uit zoals ik dat doe?'
! Ik wilde een boek schrijven om bij elkaar te brengen wat in allerlei
vormen – de website, artikelen, presentaties – al de wereld in was
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gegaan en vervolgens door deze verzameling een extra verdiepingsslag op het onderwerp te maken.
De titel 'Verleid jezelf tot excellentie' was er opeens en betekende
voor mij de verbinding tussen reflectie en actie, tussen binnenwereld en buitenwereld, en de essentie van hoe Xi-ers op een duurzaam bevredigende manier kunnen doen wat ze niet kunnen laten.
Als loopbaanadviseur en coach bied ik een baken aan cliënten die
tijdelijk een externe referentie nodig hebben om hun eigen oriëntatiesysteem weer op orde te kunnen brengen.
Maar ze doen het verder zelf.
Ik help ze alleen hun precisie-instrument weer in goede staat te
brengen en geef tips voor het creëren en zich eigen maken van de
handleiding voor dat prachtige instrument.
Hoe ze het daarna gebruiken is hun eigen zaak en ieder mens dus
ook iedere Xi-er is zo uniek dat hij ook alleen zelf kan bepalen of
aanvoelen wat de beste aanpak is. Dus is het logisch dat ik geen
standaardrecept kan bedenken want daar geloof ik zelf niet in.

Dat gaf bij elkaar veel duidelijkheid op het strand.
En ik herinnerde me daar ook mijn beeld, dat op een dag dit boek
van de drukker bij mij thuis bezorgd zou gaan worden, en dat ik de
doos zou openen en het boek in handen zou nemen.
Ik had dat al een keer gezien bij Annelien toen haar Reader klaar
was en werd afgeleverd. En ik weet nog hoe het voelde toen ik mijn
eigen website www.xi2.nl had gebouwd en op de server had geplaatst, of een nieuwe versie van de site maakte. Of het gevoel toen
ik een tijdschrift met mijn eigen artikel voor de eerste keer open
sloeg.
Mijn missie is nieuwe inzichten over de identiteit van Xi-ers en
hoogbegaafden te verwerven en uit te dragen. Daarbij wil ik gereedschap ontwikkelen, waarmee Xi-ers geholpen worden om die inzich132
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ten bij zichzelf te verwerven. In die missie word ik gesteund door
een inzicht, een visie van een nieuw idee, dat ik vervolgens ga uitzoeken tot ik weet hoe het zit. Ik krijg een beeld van hoe of waar ik
dat ga uitdragen, of hoe een dergelijk instrument eruit ziet, en ga
daar naar toe werken.
Ik doe dat met grote intensiteit en gedrevenheid en probeer zoveel
mogelijk relevante facetten – complexiteit – in mijn uitwerking mee
te nemen.

Zo hield mijn visie van wat ik met dit boek beoogde het roer recht,
gefaciliteerd door het bewustzijn van de facetten van mijn Xidentiteit.
Eigenlijk zit in dit verhaal voor mij de essentie van het belang van
een visie bij de realisatie van je missie. Het is een leidraad voor je
handelen, een gevoel of een plan of allebei. Dat is voor iedereen verschillend. Daarom ga ik nu op enkele karakteristieke stijlverschillen
per temperament in.

10.2 TEMPERAMENT EN VORMGEVING VAN VISIE
De vier temperamenten hebben een verschillende manier van omgaan met tijd. Daarom zijn er karakteristieke verschillen bij ieders
ontwikkeling van visie (en deels beïnvloedt dat ook hun beleving van
missie).
De Ambachtsmens leeft sterk in het hier en nu. 'Wat geweest is, is
geweest, en ik weet morgen pas waar ik morgen zin in heb.'
De Hoeder oriënteert zich op het verleden. Hij wil ervoor zorgen,
dat ervaringen uit het verleden op een goede manier in het heden
ten nutte worden gemaakt.
De Idealist kijkt uit naar de toekomst. Hij werkt aan de realisatie van
idealen, aan groei en ontwikkeling en dat moet zijn tijd hebben.
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De Rationalist ziet tijd als intervallen op een tijdas. Hij kijkt objectief, dus neemt waar zonder er zelf in betrokken te zijn. Zo kan je
ook beter kalm en rationeel blijven.

Rat io nal ist: s trate gie , t act ie k, o pe rat ie
In de krijgskunde is het gebruikelijk om bij de
planvorming van drie niveaus uit te gaan. Dit
denkmodel wordt in veel theorieën over management gebruikt.
Het strategische niveau is het meest abstract, bestrijkt de meest verre toekomst, en wordt op het
hoogste hiërarchische niveau bepaald. Tactiek is concreter, dichterbij
in de tijd en wordt op het middenniveau bepaald, binnen de randvoorwaarden van de strategie.
De operatie is waar het echt gebeurt, vandaag, en is het domein van
de compagnie, van de uitvoerder, werkvloer en dergelijke, binnen de
randvoorwaarden van de tactiek.
Deze benadering is karakteristiek voor de Rationalist. Afhankelijk
van context, zou de Rationalist bijvoorbeeld Missie gelijk kunnen
stellen aan Strategie, en Visie aan Tactiek. Belangrijk element is, dat
de Visie abstract wordt geformuleerd, helder kan worden opgeschreven, en in een raamwerk van tijd geplaatst.

De Ambachtsmens zegt: 'vertel me nu maar wat we gaan doen.'
De Idealist vindt het allemaal erg afstandelijk geformuleerd, het gaat toch
over mensen.
De Hoeder prijst de heldere structuur, maar vraag zich af hoe een aantal
zaken concreet moeten worden uitgewerkt.
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Ambac hts me ns : de vis ie to o nt z ic h in he t doe n
Voor een Ambachtsmens is het denkmodel van
de Rationalist een ramp. Als hij probeert aan de
verre toekomst te denken gaat zijn scherm op
zwart. Hij kan zich daar niets concreets bij voorstellen, dus leidt dat bij hem tot geen enkele actie.
Voor de Ambachtsmens toont de visie zich in het
hier en nu, in het doen. Dat werkt naar twee kanten: door het doen
ontdekt de Ambachtsmens wat zijn visie is, en voor zijn omgeving
wordt de visie duidelijk dankzij de concrete acties.

Voor een Hoeder is deze aanpak hap snap en opportunistisch.
De Rationalist mist een visie.
De Idealist vraagt zich af, wat de Ambachtsmens ten diepste beweegt.
Ho eder: vis ie is ee n co nc reet pl an
De Hoeder is sterk in de vormgeving van structuren en kan goed zijn gedachten ordenen. Bovendien is hij zich dankzij zijn logistieke intelligentie
scherp bewust van wat er allemaal in de praktijk
komt kijken bij de verwerkelijking van zijn missie
en neemt daarbij alle opgedane ervaringen mee.
Dus geeft hij zijn visie weer als een concreet plan met een heldere
structuur, liefst met al een opzet van de feitelijke acties.
Stroomschema's, lijstjes, projectstructuur, alles even zorgvuldig en
ter zake geformuleerd.

De Rationalist mist de grote lijn.
De Ambachtsmens heeft geen zin om al die lijstjes te gaan lezen.
De Idealist vindt het niet stimulerend.
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Ide al ist : 'I h ave a dre am.. .'
De legendarische woorden van Martin Luther
King tekenen de beleving van visie van de Idealist. Zijn stijl is verhalen vertellen, metaforen gebruiken, een abstract gevoel overtuigend overbrengen. In de visie komt nadrukkelijk naar voren
wat dit voor de betrokken mensen betekent. De
visie draagt bij aan een wij-gevoel.

Voor een Ambachtsmens is een dergelijke visie wellicht niet realistisch,
want je ziet er op dit moment nog niets van.
Voor een Hoeder is hij te vaag, want de concrete acties, voorzover genoemd, zijn nog maar heel globaal en de realisatie zou ook nog wel eens
veel langer kunnen gaan duren dan wordt aangegeven.
Voor een Rationalist verdrinkt de visie in een nodeloze dramatiek en is
daardoor onhelder.
De beschrijving van mijn visie uit de vorige paragraaf blijkt nu duidelijk het verhaal van een Idealist te zijn. Ik hoop dat je binnen deze
randvoorwaarde en met de toelichting van deze paragraaf de voor
jou meest geschikte benadering van Visie hebt kunnen ontdekken.

10.3 MOGELIJKE INGREDIËNTEN VAN EEN VISIE
Binnen het reeds genoemde voorbehoud dat er naar mijn overtuiging geen universeel recept voor alle Xi-ers bestaat – daar is de
groep te divers voor – kan ik vanuit de ervaringen in onze praktijk
een paar ingrediënten noemen die typerend zijn voor de doelgroep.
Het zijn in ieder geval portfolio en omgeving en vaak innovatie en financiële onafhankelijkheid.
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Po rt fo l io
Het gaat bij Xi-ers om het maken van de juiste keuze uit overvloed.
Dat betekent niet dat er maar één onderwerp mag worden gekozen;
daar is de belangstelling te divers en het aantal talenten te groot
voor. Met één keuze is het gevoel dat je iets mist en mogelijkheden
laat liggen te sterk.

De eerste regel in mijn Profiel stelt dat ik biochemicus ben. Dat is goed beschouwd een giller. Tegen onbekenden zeg ik, afhankelijk van de omstandigheden: duiker, piloot, huisman of directeur ener onderneming.
Bovendien blijkt de kracht van Xi-ers vaak uit een ongewone verbinding van vakgebieden, onderwerpen of mensen, die ze dankzij
hun vermogen om complexiteit te hanteren in een nieuwe relatie
kunnen bezien. Xi-ers zijn bij uitstek multidisciplinair.
In die zin hoeft het geen kapitaalvernietiging te zijn als een Xi-er in
de loop van zijn leven opnieuw gaat studeren (of op een andere wijze zich een nieuw vakgebied eigen maakt). De essentiële vraag is of
de keuzes te rijmen zijn met de eigen waarden, of ze aansluiten bij
de missie en of ze helpen om de Xidentiteit verder te ontwikkelen
en tot uitdrukking te brengen.
Daarnaast komt het vaak voor dat het ene bestanddeel van de portfolio het grootste deel van een inkomen verzorgt, waarmee het andere bestanddeel kan worden 'gesubsidieerd'. Zie ook hierna bij financiële onafhankelijkheid.

O mge ving
Xi-ers zijn vergelijkbaar met een precisie-instrument. Dat betekent
dat ze tot bijzondere prestaties in staat zijn, mits ze zichzelf met
zorg en respect behandelen. Daarbij is een helder bewustzijn van de
omgevingscondities die noodzakelijk zijn om tot een volledige
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expressie van de eigen excellentie te komen essentieel. Voor de hand
liggende relevante facetten van de Xidentiteit zijn extra ontvankelijkheid en Extraversie/Introversie.
Ik heb de indruk dat deze ingrediënt 'omgeving' door de ene Xi-er
anders wordt ervaren dan door een andere. Met verwijzing naar de
typering van Streznewski (1999) zoals toegelicht in paragraaf 1.4,
denk ik dat Supersterren als vanzelf gunstige omgevingsfactoren organiseren. De Harde Werkers doen dat in zekere zin ook, waarbij ik
aanneem dat ze zo bezig zijn met hard werken, soms gecombineerd
met een groot plichtsgevoel, dat een gunstige omgeving minder essentieel voor ze is.
Bij Onafhankelijken luistert het wel nauw. Hun 'anders zijn' is voortdurend aanwezig en door hun omgeving moeilijk te negeren.
Respect of afwijzing kan dan een gigantisch verschil maken.
Natuurlijk kan afwijzing juist een enorme energie mobiliseren om
toch je eigen weg te gaan, of kan respect als een klamme deken op
creativiteit werken. Bij Onafhankelijken is Omgeving in ieder geval
een factor die bewustzijn en aandacht vraagt.

Met het werk zelf gaat het heel goed. Dat gevoel van: ‘ik moet hier als de
donder weg’ is verdwenen. Wat ik leuk vind om te doen trek ik naar me
toe en wat (en wie!) ik niet leuk vind, dat vermijd ik zoveel mogelijk.
Dat mijn manager mij snapt en mijn sterke kanten op waarde schat, mij
daar op inzet en mij de ruimte geeft om mijn werk op mijn eigen manier te
doen geeft me daarbij natuurlijk heel veel ruggesteun.
Inno vat ie
Zijn alle Xi-ers gedreven vernieuwers?
Mijn vermoeden is dat Onafhankelijken – als ze hun spoor hebben
gevonden – de meest gedreven vernieuwers zijn: voor hen is het een
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manier om hun eigen visie op wat kan en wat niet kan zichtbaar te
maken en daarin hun excellentie te tonen. Veel grote uitvindingen
zijn het resultaat van volhouden om iets te creëren of te bewijzen
waarvan 'de rest van de wereld' meent dat zoiets onmogelijk is.
Voor Supersterren en Harde Werkers is vernieuwing op zich geen
noodzakelijke voorwaarde om tot excellentie te komen. Maar vernieuwing heeft vele gezichten – zoals een vriend hierna vanuit zijn
professionele visie toelicht – waardoor ook zij van nature geneigd
zijn ongewone bijdragen leveren.

Innovatie is in de eerste plaats vernieuwen door combineren. Met andere
woorden, het gaat er niet om iets volkomen nieuws te bedenken, maar om
nuttige combinaties te realiseren van bestaande producten, processen, diensten en ideeën. Meer dan 90% van innovaties komt tot stand vanuit bestaande elementen. Er wordt wel eens gedacht dat voor innovatie vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek nodig is. Maar dat is niet zo. Wetenschap is belangrijk, maar het is iets anders dan innovatie.
Dit inzicht is zo oud als het begrip innovatie zelf. De Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter, die de term innovatie bijna een eeuw geleden bedacht, onderstreepte dan ook het belang van ‘neue combinationen’.
Voor Xi-ers is dit relevant. Die kunnen namelijk in hun uitgebreide portfolio van interesses en activiteiten de associaties leggen die nodig zijn om inspirerende en werkende combinaties op te sporen en zo bij te dragen aan
innovatie. Alleen al de mogelijkheid om vraag en aanbod op markten aan
elkaar te knopen is van belang. Niet alle innovatoren zijn Xi-ers, maar
Xi-ers beschikken wel over het associatieve overzicht en de ambitie om dat
te kunnen zijn. Xi-ers hebben de multidisciplinariteit om disciplines bijeen
te kunnen brengen. Dat biedt een aanlokkelijk perspectief voor het ten
nutte maken van de drang van Xi-ers naar een brede portfolio.
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Waar en hoe deze benutting tot stand kan komen hangt af van de thematische belangstelling van de Xi-er. Innoveren kan overal.18
Vanuit maatschappelijk oogpunt is er een belang bij succesvolle innovaties en zou bevordering van optimale condities voor de hand
liggen.
Geredeneerd vanuit de visie van een Idealist draagt dit boek bij aan
meer aandacht voor en een beter begrip van de Xi-er en zijn Xidentiteit. Vervolgens komt het aan op de Xi-er zelf èn op zijn omgeving
om die optimale condities te realiseren.

F inanc ië le o nafh ankel ijkh e id
Net als bij Innovatie is dit onderwerp meer een aandachtspunt bij
Onafhankelijken dan bij Supersterren of Harde Werkers. Supersterren zijn maatschappelijk succesvol en dat vertaalt zich meestal ook
in financiële welstand. Harde Werkers zijn evident nuttig, en krijgen
vanuit de bijbehorende waardering een doorgaans in hun ogen redelijke beloning.
Sommige Onafhankelijken roepen structureel weerstand op bij hun
werkgevers. Dan kan zelfstandig ondernemerschap een goede oplossing zijn, vooropgesteld dat ze de emotionele onafhankelijkheid willen opbrengen en wel goede contacten met opdrachtgevers en klanten kunnen onderhouden.

Belangrijk inzicht dat ik heb opgedaan: wachten tot ik geen angst meer
voel om als zelfstandige te starten heeft geen zin. Het delen van jouw verhaal dat je ‘te eigenwijs was geworden voor ieder dienstverband’, was daar-

Persoonlijke bijdrage van Erik van de Linde, Erik van de Linde Innovatie
Advies.
18
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in ondersteunend voor mij. Zelfstandig definieerde ik als ‘veel zelfvertrouwen hebben’. Nu definieer ik het als ‘veel moed hebben’.
De Vernieuwers zijn niet evident nuttig zolang ze de vernieuwing
nog niet hebben bedacht of hun ideeën nog niet zijn geaccepteerd.
Tijdens het proces van innovatie is iedereen geneigd in de vernieuwing te investeren en minder in de bedenker ervan. Maar ook Vernieuwers moeten eten en wonen en dergelijke, waardoor geld een
schaars goed kan blijken te zijn.
Soms ligt de oplossing in de Portfolio: een bewezen vaardigheid of
voltooide opleiding biedt de mogelijkheid voor een baan die een basisinkomen genereert. Door keuzes over de gewenste hoogte van die
basis blijft er een bepaalde hoeveelheid beschikbare tijd 'over' die
voor de speurtocht naar vernieuwing kan worden gebruikt.
Naarmate die 'Vernieuwing' vordert en geld begint te genereren kan
de noodzakelijke tijd om geld te verdienen via die andere vaardigheid naar behoefte worden teruggebracht.
Als de zoektocht naar de expressie van je excellentie wijst in de richting van activiteiten die vooralsnog geld kosten in plaats van opleveren is het handig om aan je plannen alternatieven voor geldgeneratie
toe te voegen. Veel Xi-ers hebben de overtuiging dat ze ‘werk nodig
hebben’, terwijl ze bedoelen dat ze ‘geld nodig hebben’. Het genereren van geld is een geheel andere activiteit dan het genereren van
werk. Xi-ers blijken een rijkdom aan mogelijkheden te hebben om
creatief met inkomsten en uitgaven om te gaan.
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11 Excellente expressie
In dit hoofdstuk ga je tot handelen over.
De visie krijgt concrete vorm; het beeld uit
het vorige hoofdstuk zet je op dit moment in
de wereld door in actie te komen. Je brengt je
Xidentiteit op excellente wijze tot expressie,
naar buiten. 'Ik doe wat ik doe.'
We zijn bijna in het centrum van het labyrint, maar op het bijna laatste stuk van het pad daarnaartoe – in de vijfde gang – 'zakt' het
onderwerp van de vorige gang vanuit je hoofd naar je armen en
handen en wordt concreter, gesymboliseerd door nog één keer extra
afstand tot het centrum nemen. Tijd om te handelen.

11.1 DE HANDELING IS EEN DEEL, NIET HET GEHEEL
Het is misschien verrassend dat je al in deze gang tot handelen overgaat. Je bent immers nog niet in het centrum aangekomen en een
plausibele associatie zou zijn: het doel is excellente expressie, het
centrum is het doel van het pad, dus bereik ik in het centrum mijn
hoogtepunt, en doe iets wat excellent is.
De verwarring ontstaat door de expressie als een toestand te definiëren, of als 'de laatste fase van'. Vanuit zo'n gedachtegang moet er
nu het laatste beslissende ingrediënt aan het tovermengsel worden
toegevoegd, waardoor het in het centrum zijn werking krijgt. Maar
expressie van excellentie is geen lineair maar een cyclisch proces.

Bl ijf roe re n in de pot
Het is de verwarring die ook over het alchemistisch denken uit de
middeleeuwen bestaat, waarbij de alchemist via de Steen der Wijzen
goud zou kunnen maken. In de filosofie van die tijd waren materie
en geest geen gescheiden entiteiten. Het roeren in de kookpot vond
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simultaan ook in de geest plaats en de mogelijke uitkomst van goud
in de pot zou vanzelfsprekend samenvallen met een staat van verlichting in de geest. Die twee waren onlosmakelijk gekoppeld.
Natuurlijk waren de ingrediënten van de kookpot een belangrijke
factor, want niet los te denken van de wijze waarop de geest werd
gevoed. Waar vanuit het lineaire denken het echte resultaat uitbleef
– er kwam geen goud in de pot – nam vanuit het alchemistische
denken de wijsheid toe bij het roeren en het experimenteren met
verschillende ingrediënten. Iedere keer dat een nieuw mengsel werd
gemaakt was dat het resultaat van toegenomen wijsheid en een
nieuwe uiting van excellente expressie.
Wat mij betreft is het lezen van dit boek zoiets als diverse ingrediënten voor de kookpot aangereikt krijgen, naar eigen inzicht ze al dan
niet toevoegen en vooral veel roeren. Op een gegeven moment
neem je de pot mee naar buiten, claimt je eigen terrein, zet hem duidelijk zichtbaar daar neer en laat de wereld weten:

'dit is mijn unieke mengsel!'
Je brengt je Xi naar buiten en doet wat je wilt doen.

Op intellectueel niveau leef ik me uit met alles wat ik tegenkom wat me
interessant lijkt; op dit moment een boek over 'the paradox of choice' en
nieuwe artikelen van een lokale filosoof en nog zowat van die dingen.
Verder ben ik op verschillende manieren bezig met mijn muziek; zingen
in mijn koor, zangles, vioolspelen. Ik ben zelfs mijn eerste voorzichtige pogingen in het schrijven van teksten en het componeren van muziek aan het
maken.
Jouw verleiding tot excellentie begon al in het eerste hoofdstuk.
Geleidelijk is je Xidentiteit je steeds duidelijker geworden en heb je
geleerd hoe er mee om te gaan. Je hebt ontdekt wat je missie is, hebt
een visie wat je wilt doen en dan is het tijd om naar buiten te treden,
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je terrein in eigendom te nemen en daar te doen wat je wilt doen.
Zonder die concrete handeling kom je niet verder. Maar de handeling zelf is niet het geheel, maar een deel van de expressie.

Ex pres s ie e n res ul taat
Natuurlijk kan zo'n excellente handeling leiden tot zeer concrete en
excellente prestaties. – Wat had je in hoofdstuk 5 voor jezelf als excellent gedefinieerd? Heb je dat (gedeeltelijk) kunnen realiseren? –
Bij sporters zijn concrete resultaten bijvoorbeeld records en medailles. Maar het is niet voor niets dat men bij sporters ook spreekt van
persoonlijke records. En dat een sporter op de 16e plaats kan eindigen,
maar intens voldaan is over het scherper stellen van zijn persoonlijke
record.
Natuurlijk kunnen wetenschappers briljante uitvindingen doen als
onderdeel van hun excellente expressie. Of kunnen topmanagers een
succesvolle fusie realiseren en kunnen politici de verkiezingen winnen.
Maar ook als een verkiezing verloren wordt, een fusie mislukt en een
uitvinding een flop blijkt, is het essentiële besef voor henzelf dat ze
alles uit de kast hebben gehaald om zover te komen, en dat ze genoten hebben van het toewerken naar het resultaat.
Het is niet zo, dat als de prestatie niet goed uitvalt, ze dus kennelijk
geen Xidentiteit hebben of niet intens, complex en gedreven zijn.
Dat is meestal ook te merken aan hun reactie, al moet je dan soms
dieper kijken dan het gedrag wat getoond wordt.
Essentieel is, dat zij voor zichzelf tot uitdrukking hebben gebracht:
'ik doe wat ik doe.' Daarna komt pas de beschouwing en acceptatie
van het resultaat.

Maak de be el de n vrij
Je kan het onderwerp ook van een andere kant bekijken.
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Er zijn twee bekende manieren om naar het werk van een beeldhouwer te kijken.
! de ene manier is: er is een brok steen en de beeldhouwer legt zijn
wil op aan dat stuk steen en vormt het naar zijn inzicht.
! de andere manier is: er zit een beeld in dat brok steen en het is
aan het vakmanschap van de beeldhouwer om dat beeld uit de
brok steen te voorschijn te laten komen.
Wat mij betreft mag er ook een derde manier zijn:
! er zitten verschillende beelden in dat brok steen en het is aan het
vakmanschap plus de visie van de beeldhouwer om dat beeld te
voorschijn te laten komen, wat bij zijn wil en visie past.
De parallel met Xi-ers is, dat intensiteit, complexiteit en gedrevenheid standaard als 'beelden in het brok steen' aanwezig zijn.
Maar er zitten allerlei wikkels – de rest van dat brok steen – omheen,
waardoor ze niet helemaal (of helemaal niet) tot uitdrukking komen.
Je verleid jezelf tot excellentie door het afpellen van die wikkels –
het loshakken van de beelden uit het brok steen – in het besef van
de enorme kracht en schoonheid van je intensiteit, complexiteit en
gedrevenheid die daardoor beschikbaar komt. Hoe meer je beseft
hoezeer die kracht bij je hoort, des te sterker is de verleiding om de
wikkels verder te verwijderen, jezelf te ont-wikkelen.
Als het je gelukt is om een 'beeld' los te hakken, wil je natuurlijk aan
de bak om te ervaren hoe die kracht en schoonheid bijdragen aan de
realisatie van je visie , aan 'het doen wat je doet'. Die ervaring krijg je
door in actie te komen, dus door te gaan doen.
De normering van het resultaat – was de expressie excellent genoeg
naar jouw smaak? – bepaal je zelf. Maar dat is iets voor de volgende
fasen in het proces.
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12 Het hart van het labyrint
Dit hoofdstuk gaat over het cycluskarakter
van excellente expressie en gebruikt de metafoor van het labyrint daarbij als illustratie.
Aan het einde van de vijfde gang wacht het
centrum. We hebben de zeven gangen gelopen
en van alles meegemaakt. Het is nu tijd om te
genieten van de ruimte en rust in het centrum voordat de terugreis
wordt aanvaard. Want we zijn eigenlijk pas op de helft.

Ge niet en van e xce lle nt e ex press ie
Xi zijn is topsport. Je bent geruime tijd bezig om naar een hoogtepunt toe te werken. Maar die training is op zich ook al interessant:

Vraag aan toptennisspeelster: 'Waarom is het interessant om uren lang
een bal tegen een muur te slaan?
Antwoord: 'Het is altijd nieuw, de bal komt iedere keer anders terug.'
Verbeeld je een topmusicus te zijn, die uren op dat ene essentiële
loopje studeert. De frasering is iedere keer anders, het is zowel vaardigheid als uitdrukking en je gaat door tot je het kan laten klinken,
zoals je op dat moment wilt. Vanwege je ongewone vermogen tot
complexiteit ben je in staat om al die minieme verschillen te horen,
te zien en te ervaren. Vanwege je intensiteit luistert het heel nauw
voordat het precies zo gaat als je voor ogen stond. Dankzij je gedrevenheid weet je door te gaan omdat je de muziek op die manier wilt
spelen.
En dan is er een uitvoering, een wedstrijd, een presentatie, de afronding van een discussiestuk, een ingewikkeld gesprek of een com-
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plexe vergadering, de laatste hand aan het werkstuk. De opwinding
voor wat er gaat gebeuren, ongeacht de uitkomst. Alles uit de kast
halen en nog een schepje er boven op. Een intense ervaring.

Een cliënt gaf deze terugkoppeling: als een succesvolle uitkomst van outplacement/reïntegratie draait om het vinden van een antwoord op de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik?’ dan ben ik er nu dus eindelijk achter gekomen WIE ik ben. Ik heb nu mijn innerlijke vorm ontdekt! Dit geeft me veel rust. En dat op 42-jarige leeftijd.
Nu is het tijd voor ontspanning, voor recuperatie, voor uithijgen,
voor heldenverhalen en voor een diepe acceptatie van het resultaat.
Ook een intense ervaring en niet altijd gemakkelijk. Het is als in de
spiegel kijken: ben je tevreden met jezelf?
Daar blijkt het onderscheid tussen perfectionisme en streven naar
excellentie.
De perfectionist kan alleen maar teleurgesteld zijn. Er ging toch nog
van alles mis, het was niet perfect. Zijn emotie is woede verbijten,
wonden likken en zo snel mogelijk een nieuwe poging, harder trainen vooraf, misschien wel een nieuwe trainer. Want als de oorzaak
voor het kennelijke falen buiten jezelf kan worden gelegd, doet hij
minder pijn.
De kunst bij het streven naar excellentie is voor dat moment accepteren wat is. Je hebt alles gedaan wat op dat moment mogelijk was.
Je kan er natuurlijk wel even goed de pest in hebben, dat je ondanks
de fantastische race op het laatst net te kort kwam. Soms weet je dat
er een gelegenheid tot revanche komt. En anders is het een proces
van loslaten.
Hoe dan ook: in het centrum is het tijd voor nagenieten, voor een
rituele bevestiging voor jezelf tot waar je gekomen bent en voor
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rust. Daarna komt pas de tijd voor de terugweg, het labyrint uit, de
tijd voor onderhoud.

De s y mbol ie k van het l aby rint
In paragraaf 4.2 heb ik al iets over het labyrint toegelicht en bij ieder
hoofdstuk is de betekenis van de betreffende gang benoemd.
De gebruikte vorm van het labyrint is al minstens 3500 jaar bekend,
en heeft door de eeuwen heen mensen ondersteund in allerlei overgangsrituelen. Om de overgang van seizoenen of levensfasen te
markeren, om persoonlijke ervaringen te verwerken, als hulpmiddel
bij verstilling en gebed.
De grondgedachte is dat je bij de ingaande beweging, naar het centrum toe, uitgenodigd wordt om belemmeringen los te laten.
De beweging door de gangen heen illustreert dat: het pad brengt je
afwisselend hemelsbreed dichterbij het centrum, en leidt je er vervolgens weer vandaan. Je wordt in je behoefte om naar het centrum
te gaan als het ware vertraagd, uitgerekt en uitgedaagd om ballast af
te werpen, zodat je lichter in het centrum kan aankomen.
Na allerlei ervaringen kom je in het centrum aan. Bij sommige labyrinten is daar een spiegel aangebracht, als metafoor voor de betekenis, dat je in het labyrint jezelf tegenkomt. Het verhaal van de Minotaurus die in het labyrint van Kreta was opgesloten (wat eigenlijk een
doolhof was), verwijst in de Jungiaanse visie naar de ontmoeting met
je schaduwpersoonlijkheid, je donkere kant. Door je ervaringen onderweg ben je in staat die ontmoeting betekenis te geven.
In de beleving van vele labyrintgangers ontvang je in het centrum
van het labyrint (een soort) verlichting en ervaar je rust en ontspanning als na een spannende ontknoping.
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Het pad naar buiten
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13 De terugweg als deel van een cyclus
Dit hoofdstuk gaat beknopt in op evaluatie
en groei in de periode na de excellente expressie en de viering daarvan. Hiermee wordt
een cyclus binnen het proces van excellentie
voltooid.
Op een gegeven moment is het tijd om het
labyrint weer uit te gaan. Dat gaat volgens hetzelfde pad, maar in de
omgekeerde volgorde. De symboliek van het uitgaan is dat je terug
gaat naar de wereld waar je vandaan kwam en onderweg bezig
bent met het verwerken van je ervaringen, zodat je – als je weer buiten staat – je volledig bewust bent van wat er gebeurd is, het geleerde daarmee eigen hebt gemaakt en het kan uitdragen in de wereld.

Vergelijk het voorbeeld van de cabaretier in hoofdstuk 4: de cabaretier werkt toe naar een voorstelling, bijvoorbeeld de première van
een nieuwe show. Na de voorstelling evalueert hij hoe het gegaan is
en besluit of er iets veranderd moet worden. Daarmee is de cyclus
van die premièrevoorstelling voltooid en is het al weer tijd om op te
laden voor de volgende voorstelling.

Vanuit de rust en mijn nieuwe inzichten kan ik nu eindelijk - op een natuurlijke en geloofwaardige manier - mezelf in werksituaties gaan neerzetten. Dat zal krachtiger en waar-achtiger over komen, zodat de weg naar
duurzaam werk niet langer geblokkeerd is. Ik ga op zoek naar de uiterlijke vorm die bij mij past en zal als volgt de arbeidsmarkt gaan betreden...
Bij de tocht naar het centrum heb je aan iedere gang een bepaald
aandachtspunt verbonden. Bij het naar buiten gaan kan je al die aandachtspunten opnieuw overwegen, maar nu in reflectie op wat je op
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de heenweg aan ervaringen hebt opgedaan. Wat is er bij je veranderd? Zijn er vragen beantwoord, en/of nieuwe vragen bijgekomen?
Dit is de onderhoudsfase, de verwerking van het ervarene, waaruit
weer aanknopingspunten ontstaan om bij een volgende gelegenheid
met hernieuwde intensiteit, complexiteit en gedrevenheid naar de
volgende concrete expressie van excellentie toe te werken.
Voorbeelden van vragen zijn:
! Excellente expressie: hoe ging het? heb je grenzen verlegd en heb
je genoten?
! Visie: klopte de visie inhoudelijk? werkte de visie als leidraad?
! Missie: heeft je missie voor een goede focus gezorgd of was hij
nog niet scherp genoeg? heb je voldoende contact met je inspiratiebron kunnen houden en is dat contact nu veranderd?
! Verbinding: heb je steun gehad aan je medestanders en heb je in
het proces nieuwe medestanders ontdekt?
! Bevestiging: heb je in je omgeving meer waardering of acceptatie
van je Xidentiteit gekregen of was er (ook) afwijzing? en wat vind
je er nu zelf van?
! Herkenning: heb je nieuwe aspecten van je Xidentiteit ontdekt of
hebben reeds bekende een nieuwe betekenis voor je gekregen?
hoe voelt je Xidentiteit nu?
! Excellentie: heb je nog last gehad van een neiging tot perfectionisme? klopt wat je doet nog steeds met wat je wilt?
Het is zinvol om als je tot hier gekomen bent, weer terug te bladeren
in het boek en op te pikken wat je aandacht trekt. Sommige paragrafen kunnen een andere betekenis voor je hebben gekregen.
Daarnaast draagt het nu volgende deel 3 (Verdieping, ontwikkeling)
voor een aantal van bovenstaande vragen nieuwe informatie aan.
Bijvoorbeeld over diverse facetten van de Xidentiteit zoals extra
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ontvankelijkheid, beelddenken/begripsdenken en mannelijk/vrouwelijk.
Verder kan het tijd zijn voor een verkenning van de thema's:
! ben ik wel goed genoeg (paragraaf 15.8)
! de Saboteur van iedere expressie (paragraaf 16.7 e.v.)
Na die terugweg sta je weer buiten. Het is een goede gewoonte om
je nog even om te draaien om afscheid te nemen, eigenlijk om het
labyrint te bedanken voor wat het je gebracht heeft. Bovendien
markeer je daarmee de overgang in tijd en ruimte voor jezelf.

Cyc l us e n proces
Expressie van excellentie heeft een cyclisch karakter, zowel vanwege
de opgedane ervaring (leercyclus) als vanwege de voortschrijdende
leeftijd (levensfase cyclus). Xi zijn is permanent, de omgang daarmee
verandert echter met de jaren doordat verschillende levensfasen verschillende aspecten van je persoonlijkheid onder je aandacht brengen.
Aandacht voor je Xidentiteit blijkt een kwestie van aandacht voor je
eigen onderhoud en ontwikkeling te zijn. Binnen dat proces van
aandacht geven kan je diverse cycli van excellente expressie ervaren.
Het is iedere keer weer anders, omdat je zelf verandert.
Het is mijns inziens eigenlijk noodzaak voor Xi-ers om aan hun onderhoud en ontwikkeling te werken, omdat ze hun intense ervaringen een plek moeten geven, willen ze er niet door worden overweldigd. Want het alternatief is dat zij zich in een soort halfbewuste toestand houden, waarbij zij het leven in spaarstand genieten.
De consequentie daarvan is dat ook de expressie in spaarstand plaats
vindt, waardoor de mogelijkheden voor excellentie (deels) onbenut
blijven.
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Deel 3 Verdieping, ontwikkeling
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Drie visies op hoogbegaafdheid en Xi

14 Drie visies op hoogbegaafdheid en Xi
De vraag of Xi-ers dan wel hoogbegaafden zich onderscheiden door
hun prestaties of door hun persoonlijke eigenschappen kan tot
verhitte discussies leiden. Voor velen en ook voor vele deskundigen
op dit terrein, moet de 'titel' verdiend worden. 'Als je geen
uitstekende prestaties levert, dan ben je ook niet hoogbegaafd.'
In dit boek volgen we in zekere zin de omgekeerde redenering: pas
als je voor jezelf helder geaccepteerd hebt dat je Xi bent, dan wil je je
excellentie als vanzelf in de wereld zetten. De omgeving kan dan
nog allerlei opinies hebben over de mate van uitstekendheid van het
resultaat en soms kan de erkenning even duren, maar voor jezelf is
die excellentie wenselijk en toetsbaar: ik verleg mijn grenzen en haal
er alles uit wat er in zit.
Omdat een Xi-er bij het proces van Bevestiging (zie hoofdstuk 7)
meestal ook te maken krijgt met maatschappelijke opvattingen over
hoogbegaafdheid, is het goed om jezelf rekenschap te geven hoe die
opvattingen in elkaar steken, waar ze vandaan komen en daar je eigen consequenties over de omgang met het 'H-woord' uit te trekken.
Er bestaan drie principieel verschillende manieren om naar hoogbegaafdheid te kijken:
1 als bron van bijzondere prestaties (hoge IQ-testscore plus uitstekend werk).
2 als een asynchroon verlopend ontwikkelingsproces, sterk bepaald door een innerlijke beleving van ongewone intensiteit en
complexiteit.
3 als een wezenlijk onderdeel van je identiteit.
Toen de leden van ons gezin rond 2000 vanwege hun IQ-score 'officieel' werden geclassificeerd als hoogbegaafd, beantwoordde mijn
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eigen opvatting over de toestand vermoedelijk redelijk aan 'de
norm' van het denken over hoogbegaafdheid. Ik had de IQ-test 'gehaald'.
Het rare was hooguit, dat ik de eerste keer in de volle Mensa 'examenzaal' van La Vie faalde en na enig zelfonderzoek en in de rust
van het huis van de psycholoog, ruim scoorde. De test zelf was dan
wel als objectief beoogd, het resultaat van de test werd kennelijk
door subjectieve factoren drastisch beïnvloed.

14.1 HOOGBEGAAFDHEID ALS BRON VAN PRESTATIES
De doorsnee opvatting over hoogbegaafdheid is sterk gekoppeld aan
meetbare prestaties. Een IQ-test score in het 98e percentiel (dus de
hoogste 2%) is wel het minste bewijs. Voor de meeste mensen hoort
daar ook een duurzaam uitstekend presteren bij, samen te vatten als
'succesvol zijn'. Daarbij wordt vaak verwezen naar het drie-ringen of
triademodel van Joseph Renzulli, al vele jaren de directeur van het
Amerikaanse National Research Center for the Gifted and Talented.
Zoals Renzulli zelf in een van zijn artikelen schrijft: 'The interaction
of three clusters consisting of above average, though not necessarily
superior, ability, task commitment and creativity has shown to be the necessary ingredient for creative-productive accomplishment.' (Renzulli, 1998).
In een ander artikel (Renzulli, 1999) legt hij uit dat er twee algemeen
geaccepteerde redenen zijn om hoogbegaafde kinderen speciale aandacht in het onderwijs te geven:
! om jonge mensen een maximale gelegenheid te bieden voor cognitieve groei en persoonlijke ontwikkeling op de terreinen waar zij
een superieur potentieel lijken te hebben.
! om het maatschappelijk reservoir van bijzonder begaafde probleemoplossers en uitvinders te vergroten. Doorgaans wordt dit
de 'geneesmiddel vinden tegen kanker' reden genoemd en is deze
het meest effectief om wetgeving en geldstromen te beïnvloeden.
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Het is zodoende op zich niet verrassend dat voor veel mensen geldt
dat hoogbegaafden, als ze als zodanig 'ontdekt' zijn, een morele verplichting hebben om hard te werken en hun talenten te benutten.
Ze mogen dus niet hoogbegaafd heten als ze niet succesvol zijn, want
òf ze werken dan niet hard genoeg, òf ze benutten hun talenten niet
genoeg.
Bij kinderen bestaat er nog de verwachting dat ze dankzij de juiste
aandacht en goed extra onderwijs 'vanzelf' hun talenten zullen gaan
benutten. Als het er niet meteen van komt, moeten ze maar gewoon
blijven proberen, het kan soms even duren.....
Als de kinderen volwassen zijn geworden is de 'oefentijd' voorbij en
moeten ze dus die verwachting van superieur potentieel en extra
maatschappelijke nuttigheid gaan waarmaken. Als dat er niet van
komt, moet het wel hun eigen schuld zijn dat ze falen.
Ze vallen daarmee van het voetstuk, waar hun omgeving hen ongevraagd had opgezet en zijn er zich meestal terdege van bewust dat
dit niet prettig is.
Want het logische gevolg van de automatische koppeling van hoogbegaafdheid aan uitstekende prestaties is het 'aureool effect'. HB-ers
zijn dus kennelijk heel bijzonder en boezemen ontzag in, omdat ze
iets veel beter kunnen dan anderen, zoals heiligen op afbeeldingen
worden onderscheiden door hun aureooltje.
In onze egalitaire cultuur is uitmuntend zijn eigenlijk dubieus gedrag
dat ambivalente gevoelens oproept. Dus wordt er scherp op deze
uitzonderingen gelet en blijken ze makkelijk beschuldigd te kunnen
worden van elitarisme, uitsloverij en arrogantie. Voor sommigen is
dat aanleiding om al als kind te besluiten liever bij het gemiddelde te
horen, dan met een dergelijk aureool rond te moeten sjouwen. Maar
ook volwassenen, inclusief veel 'op IQ goedgekeurde' HB-ers, kun-
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nen door dergelijke opvattingen op een dood spoor in hun loopbaan
geraken.
De benadering is sterk normatief: hij gaat uit van een morele verplichting om talenten te benutten en legt de toetsing buiten de betrokkene, doordat alleen een extern deskundige de kwalificatie
'hoogbegaafd' mag toekennen: eerst via de IQ-test en daarna via onbekende normen van 'succesvol zijn'.
Voor velen betekent het 'IQ-diploma' de last van het moeten voldoen aan onduidelijke verwachtingen en daarop onverwacht te kunnen worden afgerekend.
Dat wordt versterkt door de gebruikelijke opvatting dat hoogbegaafdheid zich toont via school- en academische studieprestaties.
Er blijken echter veel mensen met een bijzondere intelligentie te
zijn, die door hun sterke voorkeur voor beelddenken of door hun
leerstijl niet tot excellentie op school of universiteit kwamen, hoe
graag iedereen dat ook wilde en vaak van hen verwachtte.
Als ze dan als volwassene via een voldoend hoge score op een IQtest onverwacht als 'Hoogbegaafd' worden (h)erkend, geeft dat een
diepe bevrediging en een gevoel van 'eindelijk rechtvaardigheid',
nadat ze zich vele jaren door diverse school- en studie-ervaringen
miskend en niet begrepen hebben gevoeld.
Naar mijn mening biedt de prestatiegerichte beoordeling van hoogbegaafdheid weinig houvast aan de hoogbegaafden zelf voor een
evenwichtige persoonlijke ontwikkeling, noch biedt hij hen aanknopingspunten om vanuit zichzelf te genieten van de eigen excellentie.
De voorstanders zouden kunnen aanvoeren dat het juist een teken
van hoogbegaafdheid is om dat houvast of die aanknopingspunten
niet nodig te hebben. Voor mij is dit een mogelijke, maar geen
noodzakelijke eigenschap van hoogbegaafdheid.
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14.2 HOOGBEGAAFDHEID ALS PROCES VAN ONTWIKKELING
In 1991 stelde een Amerikaanse groep van deskundigen, die zich de
'Columbus Group' noemde, een formele alternatieve definitie van
hoogbegaafdheid op, die niet van de 'prestatie' als toetscriterium uitging.

'Hoogbegaafdheid is een asynchrone ontwikkeling, waarin hogere cognitieve
vaardigheden en verhoogde intensiteit samengaan en innerlijke ervaringen
en bewustzijn creëren, die kwalitatief afwijken van de norm. Deze asynchronie neemt toe naarmate de intellectuele capaciteit hoger wordt.
Het uitzonderlijke van hoogbegaafden maakt hen bijzonder kwetsbaar en
vergt een andere aanpak van het ouderschap, onderwijs en advies om een
optimale ontwikkeling te bereiken.'
Hoogbegaafdheid wordt hier benoemd als een 'proces van ontwikkeling' in plaats van als een bewezen prestatie. Die ontwikkeling verloopt asynchroon, dat wil zeggen dat sommige kwaliteiten gegeven
de fysieke leeftijd relatief sterk zijn ontwikkeld, terwijl andere nog
relatief achterblijven of normaal zijn.
Bovendien wordt een extra factor genoemd: verhoogde intensiteit.
Het is de combinatie van hoge intelligentie met die hoge intensiteit
die tot iets leidt met een andere hoedanigheid dan wat normaal is.
Deze asynchrone ontwikkeling en deze kwalitatief andere innerlijke
beleving speelt het gehele leven een rol. Het houdt niet op bij het
beëindigen van school of studie, bij ouderschap of bij pensionering.
Je beleving van succes, maar ook van falen is kwalitatief anders dan
bij normaal begaafde mensen.
De meest vroege ervaringen, of liever alle ervaringen, beïnvloeden
de dagelijkse informatieverwerking. Door een ongewoon sterk geheugen plus een enorme verwerkingscapaciteit ben je fysiek in staat
om al die eerdere ervaringen mee te laten wegen. Op het onbewuste
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niveau, op het gebied van je emoties, gaat dat door je verhoogde
intensiteit van beleving precies zo. De meeste hoogbegaafden wennen dan ook nooit aan het 'slechte' geheugen van allerlei mensen om
hen heen.

Een treffend voorbeeld daarvan werd beschreven in een artikel van Martha
Morelock (1992): de zeer begaafde 10-jarige Greg moet aan zijn moeder
verantwoorden waarom hij zijn klasgenoot Joe zo geslagen heeft.
Joe geeft als beschrijving van het incident: 'Greg gaf mij een klap, die gaf
ik hem terug en toen bleef hij maar slaan.'
Greg's beschrijving omvat een zorgvuldige opsomming en adequate analyse
van diverse incidenten van de afgelopen twee jaar, waarna hij concludeert
dat die klap van Joe 'het strootje was dat de rug van de kameel heeft gebroken'.
Deze op het ontwikkelingsproces gerichte benadering van hoogbegaafdheid is relatief weinig bekend in Nederland. Ik weet dat diverse
experts op het terrein van hoogbegaafdheid die 'verhoogde intensiteit' of 'kwalitatief andere beleving' niet erg relevant vinden. Zij concentreren zich op het intelligentie aspect.
Dat ik daar zelf anders over denk, moge duidelijk zijn.

14.3 HOOGBEGAAFDHEID ALS IDENTITEIT
Ik was vanaf het begin gefascineerd door de persoonlijkheid kenmerken van hoogbegaafdheid. Het was een buitengewoon feest van
herkenning, dat allerlei schijnbaar losse eigenschappen (waar vaak
kritiek op kwam) waren terug te voeren op één bron: hoogbegaafdheid.
De extreme afwijking van het gemiddelde, die gold voor de score bij
mijn IQ-test, bleek dus ook voor allerlei gedrag, gevoelens en gedachten te gelden.
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Ik was blij met deskundigen, die verklaarden dat je het ook kon omdraaien: als je je sterk in die karakteristieke eigenschappen herkent,
is plausibel dat je hoogbegaafd bent. Dat klinkt logisch, maar is een
fundamenteel andere benadering van het onderwerp: in plaats van
dat een externe deskundige iets over jou bepaalt, ben je nu je eigen
deskundige. De sticker HB wordt je niet als bewijs van goed gedrag
verleend, je stelt zelf vanuit de mate van herkenning vast, dat je
hoogbegaafd bent.
Het verklaarde ook waarom ik in staat bleek om hoogbegaafdheid
bij anderen als zodanig te onderkennen, zonder dat ik wist of ze officieel 'goedgekeurd' waren. Ik kon het immers aan allerlei eigenschappen zien.

Zowel de 'prestatie-' als de 'proces'-definitie gaan uit van beschouwing door een externe waarnemer en/of deskundige die iets bestudeert. Dat is niet zo verwonderlijk als je in aanmerking neemt dat de
hoofdaandacht bij het onderwerp hoogbegaafdheid op kinderen is
gericht.
Bij volwassen hoogbegaafden is er op zich nog steeds behoefte aan
deskundigen die deze bijzondere mensen bestuderen en daar theorieën over ontwikkelen en toetsen. Maar de volwassenen zelf worden op allerlei terreinen geacht hun eigen boontjes te doppen.
Persoonlijke ontwikkeling, de versterking van het eigen zelfvertrouwen, het omgaan met kansen en beperkingen, kunnen ze alleen maar
leren door het zelf op te pakken. Daarbij zijn ze wel gebaat bij adequate informatie om in de juiste richting oplossingen te zoeken en
soms bij coaching of counseling om lastige kwesties aan te pakken.
Daar is in beperkte mate literatuur over.19

Mary Rocamora (1992) beschrijft bijvoorbeeld in haar artikel typische
thema's voor counseling vanuit praktijksituaties, zowel bij cliënten die al wisten
dat ze hoogbegaafd waren, als bij cliënten voor wie dat nieuw was.
19
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Met de kennis die jij aan mij doorgeeft, leer ik ruimtegevend te zijn.
Ten eerste naar mezelf toe, ten tweede naar anderen toe.
Ik voel me qua studie niet meer schuldig als ik niet naar colleges ga of als
ik me maar een paar uur op een tentamen voorbereid. Het resultaat is positief, ik haal alleen nog maar achten met minimale inspanning. Door de
kabels van schuldgevoel los te laten kan ik eindelijk weer in vrijheid denken. Ik vind het niet meer erg dat mijn aanpak anders is dan gemiddeld.
Als je in aanmerking neemt dat een relatief sterke behoefte aan autonomie algemeen als een typisch kenmerk van hoogbegaafden
wordt beschouwd, wordt het belang om henzelf de touwtjes voor
hun ontwikkeling in handen te geven bijna een noodzakelijke voorwaarde.

Jullie coaching heeft me geleerd dat ik mijn eigen loopbaancoach ben.
Ik ga komende tijd onderzoeken of het beeld, dat ik van strategische consultancy kantoren heb, klopt en of het bij mijn persoon past. Ik weet wel
dat als ik teveel met hun identiteit mee moet gaan, ik mijn waarden verlies. Daar moet ik alert op zijn.
Door je hoogbegaafdheid als een wezenlijk onderdeel van je identiteit te beschouwen, met doorwerking daarvan in allerlei andere facetten van je bestaan, schep je een effectieve context voor persoonlijke ontwikkeling. Want die 'verhoogde intensiteit' en 'kwalitatief
andere beleving' draag je iedere dag met je mee.

Het belangrijkste resultaat is te vatten in één woord: zelfvertrouwen.
Ik heb mezelf beter leren kennen door dit traject, dit ging over mij en niet
over allerlei maatstaven waaraan ik al of niet zou moeten voldoen.
Ik sta zelfbewuster in het leven. Het inzicht over mijn eigen extra intelligentie is daarvoor de sleutel geweest. De persoonlijkheidskenmerken inten162
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siteit, complexiteit en gedrevenheid zijn bij mij alle drie van toepassing.
Het zijn kenmerken van mijn manier van in het leven staan en daarmee
ook van hoe ik in mijn werk sta.
Met de introductie van Xi (extra intelligentie) en de vijf kenmerken
daarvan, zijn we – destijds onbewust – op de benadering via 'identiteit' gaan zitten en hebben de effectiviteit daarvan de afgelopen jaren
in de praktijk kunnen toetsen. Het is vele cliënten, bezoekers van
onze website en onszelf uitstekend bevallen en nog steeds een bron
van inspiratie en ontdekkingen.20
Dit boek is daar een getuigenis van, terwijl wij ons bewust zijn dat
we nog lang niet alle mogelijkheden van deze wezenlijk andere benadering doorgrond hebben. Conform de reeds genoemde kenmerken van Xi maakt dat ons werk alleen maar aantrekkelijker!

14.4 TEMPERAMENT KLEURT VISIE OP HB EN XI
Iemands keuze om hoogbegaafdheid of Xi vanuit prestatie, proces
of identiteit te benaderen lijkt samen te hangen met diens eigen
temperamentvoorkeur. Vanuit de karakteristieke eigenschappen van
ieder van de vier temperamenten is aannemelijk te maken dat de ene
benadering makkelijker aansluit dan een andere.

Ho eder en Rat io nal ist ; meet bare prest at ies
De prestatie-gerichte benadering sluit goed aan bij de oriëntatie van
de Hoeder en de Rationalist, bij elk op eigen gronden.

Eind 2007 verschijnt hierover een artikel van mijn hand in het Advanced
Development Journal, zie Bronnen.
20
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Hoeder
Voor een Hoeder zijn regels en procedures belangrijk zodat duidelijk
is wat de norm is waaraan je vanuit maatschappelijk belang moet
voldoen. Op die manier kan ieder zich op respectabele wijze gedragen en kan je organisatieprocessen logistiek zo efficiënt mogelijk
inrichten.
Voor een Hoeder is het dus logisch om duidelijke
regels en procedures vast te stellen om hoogbegaafden als zodanig te kunnen classificeren. Als
deze (toch) niet aan de regels voldoen, zijn ze dus
niet hoogbegaafd. Verder zien Hoeders het als
ieders taak om naar vermogen aan de maatschappij bij te dragen (een Koninklijke onderscheiding is voor hen een
ultieme blijk van maatschappelijke waardering). Daarmee samenhangend zijn ze van mening dat een hoogbegaafde ernstig tekort schiet
als hij niet zijn talenten maximaal benut. Ten slotte gaan zij ervan uit
dat het onderwijs in staat is de talenten te selecteren, want daar zijn
de verschillende schoolrichtingen en diploma's immers voor bedoeld.
Rationalist
Voor een Rationalist is het vanzelfsprekend om vanuit strategisch
perspectief te werken aan de efficiënte realisatie van zijn doelen.
Daarbij hecht hij aan logica en objectiviteit. Meten is weten.
Wat niet meetbaar is, zou wel eens op subjectiviteit of emoties gebaseerd kunnen zijn en daar help je de wetenschap niet op duurzame
wijze verder mee.
De Rationalist kijkt dus vanuit strategische interesse en behoefte aan wetenschappelijke theorievorming naar hoogbegaafdheid.
Enerzijds naar wat je moet doen om een optimaal
rendement uit het potentieel te halen, anderzijds
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naar hoe hoogbegaafdheid, hoogbegaafde denkprocessen of oplossingsstrategieën in elkaar zitten.
De focus is gericht op de meetbare intellectuele kracht van hoogbegaafdheid, alle andere mogelijke aspecten zijn voor de Rationalist
slecht meetbaar dus niet relevant. De Rationalist vindt het vanzelfsprekend en efficiënt dat hoogbegaafden bijdragen aan de wetenschap: meer denkkracht betekent sneller resultaten.
Omdat ze zelf altijd kalm willen blijven, kunnen ze er niet zoveel
mee dat een IQ-test vanwege de opwinding van de invuller een vertekend beeld zou kunnen geven. Je moet nu eenmaal iets meten om
een valide uitspraak te kunnen doen.

Ambac hts me ns ; inte ns ite it e n ide nt ite it
De Ambachtsmens gaat voor persoonlijke pragmatiek, optimale effectiviteit in het hier en nu en de opwinding van het nieuwe en onbekende: wat heb ik ergens aan; hoe creëer ik NU impact en vermijd
ik voorspelbaarheid en saaiheid.
Een Ambachtsmens vindt hoogbegaafdheid
doorgaans nogal saai om over te praten. Concrete
belevenissen in het hier en nu zijn veel boeiender
dan prestaties van vroeger of zelfreflectie achteraf. Daarom kan hij uren keihard en zeer geconcentreerd op de toppen van zijn mogelijkheden
werken. Of niet tevreden zijn zolang het in zijn ogen nog niet perfect is of te weinig indrukwekkend.
De benadering van hoogbegaafdheid als 'een combinatie van hogere
cognitieve vaardigheden plus een verhoogde intensiteit, die een kwalitatief andere innerlijke beleving creëert' is op zich voor hem herkenbaar. Omdat een Ambachtsmens sterk van het 'nu' uitgaat, is het
hele concept van ontwikkeling niet zo aan hem besteed. Het gaat
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immers om de ervaring van het doen, in de geniale improvisatie van
dit moment.
Hoogbegaafdheid of Xi is voor hem praktisch meesterschap: vanwege de impact die het meesterwerk op de omgeving heeft en vanwege de kick van het verleggen van de persoonlijke grens tijdens het
proces.
Als meer zelfkennis de persoonlijke effectiviteit kan verhogen is de
reactie: 'prima; kan het ook meteen?' Als je je voor een topprestatie
iets moet ontzeggen 'Ik begin vandaag, want ik wil winnen'.
Diploma's halen om te bewijzen dat je aan andermans norm voldoet? 'Niet erg spannend en wat schiet ik er zelf mee op?'
Academische discussies over de optimale leeromgeving? 'Wat kan ik
daarmee doen?'

Ide al ist ; o ntw ikkel ing van ide nt ite it
De Idealist vindt het belangrijk dat iedereen, inclusief hijzelf, zich
optimaal kan ontwikkelen en daarmee dichter bij zijn eigen kern
komt. Het gaat om de bevordering van en respect voor ieders authenticiteit.
De Idealist spant zich in om dat in een organisatie, de maatschappij, de wereld te bevorderen.
Daarbij is zelfreflectie en het gebruik van je intuïtie voor het herkennen van een achterliggende
werkelijkheid bij jezelf of de ander een
vanzelfsprekendheid.
De Idealist voelt zich aangesproken door de benadering van hoogbegaafdheid als 'asynchrone ontwikkeling' en begrijpt de noodzaak
voor specifieke aandacht vanwege kwetsbaarheid in het uitzonderlijk
zijn.
Hij kan zich goed voorstellen dat er persoonlijke omstandigheden
kunnen zijn waardoor een prestatiemeting geen accuraat instrument
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is. Als hulpmiddelen voor een optimale ontwikkeling (bijvoorbeeld
school- of beroepskeuze) uitsluitend dáárop gebaseerd worden, raken mensen afgesneden van wie ze ten diepste (kunnen) zijn.
De benadering via identiteit, bijvoorbeeld via Xi, waarbij de persoonlijke (h)erkenning uitgangspunt is en de betrokkene wordt gestimuleerd om de eigen kwaliteiten te ontdekken en in eigendom te
nemen, is voor een Idealist de vanzelfsprekende weg.
Welke persoonlijke eigenschappen spelen naast de kennelijke cognitieve begaafdheid een rol bij de expressie van de talenten? Zijn er
belemmeringen, en zo ja, hoe kunnen die door de betrokkene zelf
worden overwonnen? Hoogbegaafdheid of Xi biedt voor de Idealist
een extra inspirerende ontdekkingsreis naar jezelf. Onderwerpen als
extra ontvankelijkheid of het gebruik van intuïtie helpen Xi-ers zich
bewust te worden van hun bijzondere kwaliteiten en van hun eigen
invulling van zingeving.
Daarmee komen ze dichter bij hun authentieke kern.

Wie heeft het vo or het z egge n?
Het is aannemelijk dat er bij de overheid en bij de organisatie van
het onderwijs veel Hoeders en Rationalisten rondlopen. Hun vaardigheid in stabiele regelgeving en logistiek, efficiënte planvorming en
wetenschappelijk onderbouwde onderwijsconcepten, sluit goed aan
op wat men doorgaans uit die hoek verwacht.
Hun benadering van hoogbegaafdheid sluit daar op aan, maar is in
het licht van het voorgaande een te beperkte perceptie, geen objectieve volledigheid. Door hun positie domineren ze echter de beeldvorming en wordt de normatieve benadering van 'bewezen prestaties' als vanzelf gecontinueerd, zeker in het onderwijs.
Nu het onderwerp ook wordt 'ontdekt' en in eigendom wordt genomen door volwassenen als iets dat op henzelf betrekking heeft,
verandert er iets. De Idealisten en Ambachtsmensen voelen zich niet
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aangesproken door de normatieve dwang van het prestatiemodel en
als volwassenen zijn ze minder afhankelijk van docenten en examens. Maar als ze de hypothese van 'ik ben hoogbegaafd' verwerpen, missen ze ook een samenhangende theorie over het eigen functioneren.
Het concept Xi is interessant als er via coaching op dit aspect meer
uit henzelf of uit hun medewerkers kan komen, zowel kwalitatief als
kwantitatief. Of als een bestaande onbevredigende arbeidsrelatie tot
een voor beide partijen positief ervaren afsluiting kan worden gebracht.

Het is erg leuk te merken dat ik bij mijn werkgever respect lijk te hebben
afgedwongen met mijn in het oog vallende keuze om een stap terug te doen
in het commerciële advieswerk. Ik merk dat ik mezelf meer als wetenschapper zie. Ik heb me er tijdens de vakantie pas bij neergelegd dat ik
meerdere talenten heb en dat ik die allemaal wil blijven onderhouden.
De keuze voor 'persoonlijke herkenning' in plaats van 'externe prestatiemeting' is de verschuiving van een paradigma over het onderwerp hoogbegaafdheid. Naarmate deze benadering van mensen met
buitengewone intelligentie momentum krijgt, wordt hij maatschappelijk meer gedragen – dus ook acceptabel voor Hoeders – en tegelijkertijd wetenschappelijk interessanter want succes maakt Rationalisten nieuwsgierig naar de oorzaken ervan.
Vanuit hun karakteristieke kracht – stabiliseren en consolideren –
zijn Hoeders geen 'vroege volgers' van een dergelijke verschuiving.
Het is spannend hoe de ontwikkeling van de gangbaarheid van het
begrip Xi de komende jaren zal gaan. Dit boek is in ieder geval bedoeld als een bijdrage aan de versterking van het momentum.
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15 De Xi-er als precisie-instrument
Een belangrijk deel van de problemen waarmee je als Xi volwassene
kan worstelen gaat over de hantering van het sjabloon 'hoogbegaafdheid' zoals dat in je eigen hoofd zit en in dat van de mensen in je
omgeving. In de vorige paragrafen is toegelicht hoe de prestatiegerichte benadering behoorlijk dominant kan zijn.
Als je er zelf van overtuigd bent dat hoogbegaafdheid eigenlijk hoort
te leiden tot intellectuele topprestaties, maatschappelijk succes en
aanzien, dan heb je jezelf iets uit te leggen zolang dat nog niet gebeurd is.
Dat kan behoorlijk pijn doen.
Op dezelfde wijze kan ook je omgeving kans zien om het extra ingewikkeld voor je te maken: goedwillende ouders, die er vaak zelf
ook niet mee hebben leren omgaan, docenten, vrienden, partners,
collega's, leidinggevenden; allemaal projecteren ze op jou hun eigen
sjablonen over wat bij hoogbegaafdheid verwacht mag worden.
Allerlei onaangename gevoelens kunnen het resultaat zijn van dergelijke overtuigingen: verwarring over wat er van je verwacht wordt of
wie je nu eigenlijk bent, woede over miskenning of verraad, verdriet
over er niet bij horen, verkramping om toch iets te bereiken, zelfhaat
vanwege het gevoel te falen, totale uitputting van het wezenloos je
best doen.
Gegeven deze werkelijkheid, die voor veel hoogbegaafden en Xi-ers
de meest bekende is, kan je onderzoeken in hoeverre de benadering
via proces of identiteit aanknopingspunten biedt om hiermee om te
gaan. Daarnaast kan je door gebruik van de term Xi even afstand
nemen van eigen en andermans overtuigingen over hoogbegaafdheid.
Want de volgende vragen zijn aan de orde:
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! hoe beïnvloedt de innerlijke beleving van je eigen Xi (of hoogbegaafdheid) de expressie ervan?
! helpt het als je jezelf bewust bent waarin je soms anders dan anderen bent, of wilt zijn?
! wat kan je zelf bijdragen aan dat bewustzijn? Hoe ben je Xi of
hoogbegaafd? Wat is je Xidentiteit?
Ik mag Xi graag vergelijken met een precisie-instrument: je kan er
prachtige dingen mee maken, maar dat lukt alleen als je een grondige
kennis van het instrument hebt en er zeer zorgvuldig mee omspringt. Doe je dat niet, dan kan je er meestal nog steeds wel iets
mee maken, maar de kwaliteit is aanzienlijk minder en het instrument beschadigt en slijt extra snel.
Vergelijk het met een beitel: met een goed geslepen beitel kan je heel
glad en precies hout wegsteken. Het instrument is vlijmscherp, dus
je kan je er ook makkelijk aan snijden.
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Kortom, een instrument waar je mee moet leren omgaan om er
maximaal profijt van te hebben.
Gebruik je de beitel als schroevendraaier, waar hij wel een beetje op
lijkt, dan breken makkelijk en snel stukjes uit het snijvlak. Dat is
voor gebruik als schroevendraaier geen onmiddellijk bezwaar, maar
je kan er geen gladde houtkrullen meer mee steken. Het precisieinstrument is bot geworden en niet meer als zodanig te gebruiken.
Als je jezelf ervan bewust bent dat je met je Xi een precisie-instrument in huis hebt, ga je er met meer aandacht en liefde mee om.
Dan maakt het een essentieel deel uit van de wijze waarop je anders
bent dan gemiddeld. Via die aandacht en liefde kan je ontdekken hoe
je nu precies Xi bent en tot jouw vorm van Meesterschap, tot excellentie komen.
Want – zoals al gezegd in hoofdstuk 12 (Het hart van het labyrint) –
de expressie van Xi is vergelijkbaar met topsport.
Net als bij topsport gaat het om de vraag wat je er voor over hebt
om excellent te zijn en hoe verleidelijk het gevoel is om je grenzen te
verleggen. En net als bij topsport loopt iedereen bij het verleggen
van zijn grenzen tegen zijn eigen hoogst persoonlijke grenzen op:
beperkende overtuigingen, nare ervaringen, afkeuring, soms een
overschatting van de eigen mogelijkheden, enzovoort.
Zo bekeken is de officiële 'goedkeuring' op IQ door een externe
deskundige slechts een krabbel in de marge van je levensverhaal:
natuurlijk kan het verhaal er ingrijpend door veranderen, maar je
moet het nog steeds zelf schrijven. Je bepaalt zelf wat je ermee doet.
In dit hoofdstuk ga ik nader in op een
aantal aspecten van de Xidentiteit, zoals al
geïntroduceerd in hoofdstuk 3. Bij iedere
paragraaf wordt aangegeven op welk facet
het onderwerp betrekking heeft.
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Dat gaat over de vraag hoe je Xi bent.
De andere twee vragen – het 'anders' zijn en de invloed van je innerlijke beleving van Xi op je expressie – komt in paragraaf 15.8 'Ben ik
wel goed genoeg' aan de orde.

15.1 EXTRA ONTVANKELIJKHEID
Extra ontvankelijkheid komt bij veel Xiers op meer dan één gebied voor.
De intellectuele Xo hebben ze per definitie bijna allemaal bovengemiddeld. Dat is
soms al confronterend, maar nog relatief
bekend als fenomeen.
In onze adviesgesprekken komen ook
andere Xo's opeens boven water en krijgen een naam.

'Iedereen is toch een beelddenker?'
'Ik voel altijd aan wat iemand gaat zeggen, en probeer daar rekening mee
te houden, maar andere mensen lijken dat niet te doen.'
'Ik dacht dat mijn fysieke werkomgeving niet zo belangrijk voor me was,
maar het luistert veel nauwer dan ik had verwacht.'
'Zo'n vergadering die maar voortduurt en waar je stil moet zitten, ik word
er gek van.'
'En toen werd ik weer emotioneel en dat wilde ik helemaal niet.'
Extra ontvankelijkheid is een aangeboren eigenschap. Het is niet af
te leren, net zo min als iemand die lang is, geloofwaardig kan volhouden dat hij klein en onopvallend is.
Het is nogal eens lastig om extra ontvankelijk te zijn, temidden van
anderen die normaal of zelfs weinig ontvankelijk zijn. Je gedrag is
voor hen merkwaardig, onbegrijpelijk, soms zelfs bizar.
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In onze maatschappij wordt vaak meer waarde gehecht aan allemaal
gelijk zijn, dan aan diversiteit, laat staan excellentie. Daarmee lopen
extra ontvankelijke Xi-ers het risico zelf te gaan geloven dat ze niet
deugen, zonder te begrijpen waar dat oordeel over hen op gebaseerd
is.
Dankzij het werk van Dabrowski en Piechowski (2006) is het verschijnsel Xo benoemd en geanalyseerd.
Dabrowski was van mening dat innovatie, creativiteit en nieuwe
ontwikkelingen in het denken over en toepassen van ideële concepten het resultaat is van de inspanningen van extra ontvankelijke
mensen die geen genoegen willen nemen met bestaande opvattingen
of theorieën. Los van dat innoverende aspect is het goed om je te
realiseren dat positieve intense ervaringen een behoorlijke kick geven: snelheid, enthousiasme, zinnelijkheid, schoonheid, harmonie,
loyaliteit, creativiteit, mededogen, bewustzijn, synergie, enzovoort.
Het geeft een gevoel van vrijheid en ruimte om het leven intens tot
je te nemen, ook al roept de gemeente achter je: 'wees nou voorzichtig, dat loopt vast niet goed af!'
Een hoge extra ontvankelijkheid maakt je enerzijds kwetsbaar in bepaalde situaties, anderzijds kan een goed ontwikkelde sociale antenne (door een hoge zintuiglijke en emotionele Xo) je tot een zeer stimulerende leidinggevende maken, die veel respect bij de medewerkers oproept door je menselijke betrokkenheid.

Anders gezegd: wie in een glazen huis woont, moet voorzichtig zijn met
stenen, maar heeft binnen wel veel licht.
Een praktisch punt rond de bevestiging van je Xo is het versterken
van je verbale en non-verbale communicatie: om beter met anderen
te kunnen delen wat je beweegt en gedaan te krijgen wat je nodig
hebt.
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Daarmee verbonden is de noodzaak tot het versterken van je eigen
besef hoe je op anderen overkomt. Want paradoxaal genoeg kunnen
extra ontvankelijke mensen soms zeer ongevoelig zijn naar anderen:
dan moet hun nieuwe idee hoe dan ook meteen verteld worden, of
denken ze dat het normaal is om midden in een zin te zwijgen en de
ander te vergeten vanwege een plotselinge afleiding.
Je kan je daarvan bewust worden en je kan er voor kiezen om daar
meer attent in te zijn. De ander verdient dat respect. En je hebt er
netto zelf voordeel van.

De prakt ische h ante ring van Xo
Psychomotorische Xo
Mensen met sterke psychomotorische Xo zouden kunnen organiseren dat er voldoende activiteit en beweging in werk- en privé-leven
is. Het is voor hen belangrijk waakzaam te zijn voor eigen bewegingloosheid. Die leidt bij hen namelijk al gauw tot stagnatie in denken,
voelen en doen.
Zij gedijen het beste in omgevingen waar spontane actie, praten èn
doen gewaardeerd worden.
Zintuiglijke Xo
Mensen met sterke zintuiglijke Xo kunnen leren zich er van bewust
te zijn dat negatieve prikkels bij hen sterker doorwerken dan hun
omgeving 'normaal' vindt. Het is zinvol als ze een soort 'zintuiglijke
hygiëne' betrachten: overprikkeling vermijden en als het toch gebeurd is, rust en ruimte organiseren om weer 'schoon' te worden.
Daarnaast is het belangrijk om 'positief' genieten op te zoeken: actief
bezig zijn met het creëren en ervaren van schoonheid, voor welk
zintuig dan ook. Dat is een heerlijke belevenis.
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Van muziek kan ik in vervoering raken. Debussy. Jimmy Hendrix.
Ik rij liever diesel dan benzine, onder meer vanwege het betrouwbare gebrom. Fluitende vogels is een genoegen.
Voorbijflitsende motorvoertuigen. Een beekje.
Velen zijn extra gebaat bij een omgeving die hen waardeert om wie
ze zijn, omdat ze relatief sterk uit hun doen raken bij afwijzing en
negatieve kritiek.
Xo van de Verbeelding
De uitdaging voor iemand met sterke Xo van de verbeelding is om
de verbeeldingskracht als creativiteit in de wereld te zetten, in plaats
van zich terug te trekken in de eigen fantasiewereld.
Mensen met Xo van de verbeelding, zeg intensieve beelddenkers,
zijn gebaat bij bewustzijn hoe dat bij hem/haar werkt.

Ik zat eens in de bus en die passeerde een abri met een poster van een
schilderij van Van Gogh, de amandelbloesem. Het frappeerde mij intens,
ik realiseerde mij dat ik dacht een echte bloeiende boom te zien en dat ik
de takken met bloesem even aan kon raken.
Weet je hoe ik Engels heb geleerd? Toen ik een puber was, was ik verliefd
op een Amerikaanse popster. Ik heb maandenlang alleen op mijn kamertje Engelse gesprekken met die jongen liggen voeren!
Ze kunnen leren om bij zichzelf 'beschouwend' te kijken hoe en
wanneer ze de overgang van feiten naar de creatieve variatie daarop
maken. Daarnaast kan het praktisch zijn om te visualiseren hoe die
associatieve, meerdimensionale beelden in logische, lineaire taal zijn
uit te leggen. Soms is eerst opschrijven en dan pas mondeling presenteren een methode om voor het publiek coherent te blijven.
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De omgeving doet er goed aan om beelddenkers vraagstukken op
hun eigen wijze te laten aanpakken. Ze zijn in staat tot vernieuwende
oplossingen, als ze hun gang mogen gaan.
Intellectuele Xo
Soms wordt de intellectuele kracht verlamd door een negatief zelfbeeld.
In een stimulerende omgeving toont de intellectuele Xo zich onmiddellijk en biedt de eigenaar een grote bevrediging en de omgeving nieuwe oplossingen voor problemen en puzzels.
Mensen met sterke intellectuele Xo moeten nog wel eens leren dat
hun ongeduld of kritiek als onheus of respectloos wordt ervaren,
wat doorgaans niet hun bedoeling is.
Een sterke cognitieve betrokkenheid bij morele thema's kan voor de
Xo-er zelf worden verrijkt door fysiek ervoor in actie te komen,
door te gaan collecteren of ander vrijwilligerswerk te gaan doen.
Zo houden ze de verbinding tussen hun theoretisch denken en hun
handelen.
Soms verdient de emotionele ontwikkeling extra aandacht om te
vermijden dat ze 'teveel in hun hoofd zitten' en hun emoties wegredeneren.
Emotionele Xo
Het is belangrijk voor emotioneel extra ontvankelijke mensen dat
hun emoties door hun omgeving serieus worden geaccepteerd.
Het mag dan melodrama of onnodig binnenvetten lijken, maar de
emotie is echt en wordt oprecht zo gevoeld. Ze hebben meer aan
steun bij het hanteren van de gevolgen dan aan raadgevingen over
minder emotioneel zijn.
Emotionele Xo-ers zijn gebaat bij het leren anticiperen op en herkennen van fysieke en emotionele stress. Door tijdig te reageren op
dat soort lichaamssignalen kunnen ze emotionele explosies of blokkades beter hanteren of zelfs voorkomen.
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Mee r wete n?
De oorspronkelijke boeken van Dabrowski zijn veelal uit druk en
nogal specialistisch. Op internet en in tijdschriftartikelen is echter
een goed beeld van het onderwerp te krijgen, voor wie er meer over
wil weten. Zoeken op 'Overexcitability' en 'Dabrowski' biedt interessante informatie.
Recent is het boek Mellow out,' they say. If I only could van Michael
Piechowski (2006) verschenen, de man die in de 70-er jaren met
Dabrowski samenwerkte. Het geeft verhalenderwijs de beleving van
extra ontvankelijkheid door adolescenten en is een staalkaart voor de
diversiteit en intensiteit van extra ontvankelijkheid.
In dat boek staat ook een open vragenlijst over je eigen ervaringen
met 'overexcitability'.

15.2 POSITIEVE DESINTEGRATIE OM JE MISSIE TE VINDEN
De Poolse psychiater en psycholoog Dabrowski (1902-1980) ontwikkelde een opmerkelijke theorie over persoonlijke ontwikkeling.
Hij vond dat intense innerlijke onrust of conflict een normale fase in
psychologische groei is, waarbij de erfelijk en sociaal overgeleverde
waarden en overtuigingen worden getransformeerd naar een persoonlijk geordend ideaal stelsel. Hij noemde het Positieve Desintegratie, want het door innerlijk conflict uiteenvallen van de oude
overgeleverde structuur leidt tot de vorming van een nieuwe meer
complexe persoonlijkheid, die beter in staat is om de ongerijmdheden van de dagelijkse werkelijkheid op een geheel eigen wijze te accepteren en te hanteren. Zo iemand is in staat tot creatieve oplossingen en tot vernieuwingen op velerlei terreinen. Op ideëel terrein kan
hij een belangrijke voorbeeldfunctie krijgen.
De theorie maakt duidelijk dat persoonlijke ontwikkeling ook een
missie kan zijn, of eigenlijk dat persoonlijke ontwikkeling voor Xi177
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ers een bijna onvermijdelijk onderdeel van de missie is. Dat heeft te
maken met de sterke extra ontvankelijkheid die Xi-ers kenmerkt en
die ook al in de vorige paragraaf als positieve kwaliteit aan de orde
kwam: door die extra ontvankelijkheid zijn bepaalde bestaande
structuren 'onverdraaglijk'. Waar anderen zeggen: 'het valt best mee,
er is best mee te leven', blijkt dat voor Xi-ers veel lastiger omdat de
werkelijkheid zo intens binnen komt.
Voor Dabrowski was met name de emotionele Xo de Koningin van
de overexcitabilities, want de sterkste drijfveer om tot een hoger niveau van persoonlijke ontwikkeling te komen.
Dabrowski onderscheidt vijf niveaus van persoonlijke ontwikkeling:
1 primaire integratie: het handelen is egocentrisch, zonder reflectie
of schuldgevoelens.
2 enkelvoudige desintegratie: de persoon voelt zich heen en weer
geslingerd tussen eigen belang en zorg over wat anderen daar van
vinden. Moraliteit wordt sterk bepaald door wat de omgeving
vindt.
3 ongestuurde meervoudige desintegratie: er ontstaat bewustzijn
van de gelaagdheid van waardensystemen. Naast de eigen waarden
blijken er hogere waarden te zijn. Maar deze kennis overkomt de
persoon meer, dan dat hij er zelf vorm aan geeft. Dat leidt tot innerlijke conflicten en emotionele uitingen daarvan.
4 gestuurde meervoudige desintegratie: de persoon heeft inmiddels
zicht op de eigen idealen en integriteit maar worstelt met de verwerkelijking daarvan, wat het waardensysteem nog beïnvloedt.
5 secundaire integratie: de verwerkelijking van het persoonlijkheidsideaal. Authenticiteit, in harmonie met de omgeving en met zichzelf.
In de visie van Dabrowski bereiken weinig mensen het vijfde niveau.
In onze tijd wordt iemand als Moeder Teresa als een voorbeeld van
178

De Xi-er als precisie-instrument

dat niveau beschouwd. Het is ook mogelijk om dat niveau voor een
bepaald gedeelte van het eigen waardensysteem te bereiken.

Re lat ie met archet ypen st ruct uur
Ik zie parallellen met de structuur van de archetypen (zie het volgende hoofdstuk); enerzijds de onvolwassen tegenover de volwassen
vorm, anderzijds het archetype tegenover de schaduwpolen.
Primaire integratie doet dan sterk denken aan de schaduwpolen van
de onvolwassen jongen, secundaire integratie aan de volwassen archetypen in een volledige staat van ontvouwing. Daartussen zit de
worsteling van jongen naar man, bijvoorbeeld bij de jongen als Held,
die de bewondering van anderen nodig heeft om heldhaftig te kunnen zijn, tegenover de Krijger, die zelf weet wat hij wil en tot actie
overgaat vanuit een eigen waardensysteem.
Dabrowski's theorie biedt mijns inziens een coherente verklaring
voor de bijzondere wijze waarop veel Xi-ers hun leven inrichten.
Bovendien schetst hij een hoopvol perspectief dat de Xi-er toe kan
groeien naar een geheel eigen plaats in de wereld waar hij beter op
waarde wordt geschat en het karakteristieke gevoel 'er niet bij te horen' kan overwinnen. In die zin past het Xi-ers om persoonlijke
ontwikkeling als onderdeel van hun missie te willen zien, al zullen
vooral Xi-ers met het temperament Idealist dat zo sterk willen expliciteren. Omdat het streven naar excellentie nu eenmaal gepaard gaat
met het oprekken van de eigen grenzen, geven alle temperamenten
op hun eigen manier invulling aan persoonlijke groei.

15.3 INTUÏTIE EN ENERGIEWERK
Er bestaan allerlei definities van wat intuïtie is. Zelf voel ik het meest
voor de omschrijving dat het een 'helder innerlijk weten' is. Het onderscheidt zich van gedachten doordat intuïtie niet tot je spreekt in
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termen van 'begripsdenken'. De informatie heeft meer een zintuiglijk
karakter. Niet voor niets spreekt men van een 'zesde zintuig'.
Bij de een heeft dat 'helder innerlijk weten' de vorm van een bepaald
gevoel ('dit voelt niet goed..'), voor de ander is het vooral visueel ('ik
zag mezelf daar staan en...'), en weer een ander hoort een innerlijke
stem ('ga daar niet naar toe...'). (Zie de volgende paragraaf 15.4 over
leerstijlen.)
Vaak is er geen sluitende logische verklaring te bedenken waarom je
de informatie opeens gewaar wordt, of hoe je dergelijke informatie
kan weten. Ik vind het plausibel dat intuïtie via de 'taal' van beelddenken werkt. Omdat logica gebonden is aan begripsdenken, is het
dan op zich consistent dat je intuïtie niet via logica kan verklaren.
Of je het nu associeert met zintuiglijke extra ontvankelijkheid, of
met de ongewone capaciteit voor beelddenken, onze ervaring is dat
Xi-ers niet alleen in staat zijn tot complexe gedachten, maar ook een
bovengemiddelde intuïtie hebben.
Dat geeft in het dagelijks leven complicaties:
! je eigen onzekerheid: heb ik dit bedacht, gefantaseerd? Hoe kan ik
dit weten? Het is helemaal niet logisch verklaarbaar dat ik dit
weet.
! de communicatie erover: 'ik kan het niet hard maken, maar we
kunnen volgens mij echt beter zus en zo doen', doet het matig of
slecht in een zakelijke omgeving, zeker als het een relatief Hoeder
of Rationalist gedomineerde omgeving is.
En dat is nog maar één aspect van intuïtie.
Veel Xi-ers voelen aan hoe anderen over hen denken en kunnen
regelmatig voorspellen wat de ander gaat zeggen. Dat vindt de andere partij vaak eng, dus geen aanbeveling (en dat voelt de Xi-er ook
aan). Gegeven het feit dat de meeste Xi-ers toch al o.a. hun snelle
inzicht, ongewone nieuwsgierigheid, autonomie en grenzeloosheid
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aan hun omgeving moeten zien te 'verkopen', zitten ze niet op een
extra bizarre eigenschap te wachten.

Het in eigendom nemen van mijn Xi-zijn is een acuut en dus onvermijdbaar onderwerp in mijn leven geworden. Ik zie nu bevestigd dat de directie
mij al een week of zes heeft willen ‘elimineren’ en dat daarbij mijn Xizijn, inclusief mijn heldere zien en mijn uitgesprokenheid, beslist een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik herken hierin 'oude haat' die ik op school
ook heb gevoeld van zowel klasgenoten als leraren.
Wat mij betreft is de vijfde eigenschap van Xi (cognitief weten dat je
gelijk hebt, maar in je buik voelen dat je het niet gaat krijgen) sterk
verbonden met niet actief gehanteerde intuïtie. Want dat is het lastige van intuïtie: je kan je er in je bewuste denken voor afsluiten, maar
onbewust, in je lijf, is dat heldere weten keihard aanwezig. Dat gevoel van een steen in je maag laat zich slecht wegredeneren.
Terwijl je dacht alles onder controle te hebben, voelt die steen als
een soort innerlijk in de steek gelaten worden en dat maakt intens
onzeker, met voor de hand liggende gevolgen.
Eigenlijk kunnen Xi-ers dus beter ophouden met hun intuïtie te willen ontkennen. Zoiets van: 'if you can't beat it, join it'. Want net als
bij extra ontvankelijkheid gaat er een hele nieuwe wereld voor je
open als je je intuïtie als kracht in eigendom neemt, in plaats van als
een handicap: de mogelijkheid tot ongewoon diepgaande relaties op
gevoelsniveau, het gevoel van rust en zekerheid over te nemen beslissingen, onverwachte creatieve ideeën of trefzekere expressie ervan.

'Echter, een fase van verwerking en nieuwe groei breekt aan! Dat is goed
nieuws. De directie wordt hiervoor in ieder geval stilletjes, maar evengoed
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hartelijk bedankt. Straks ga ik mijn verjaardag alvast vieren met de aanschaf van een nieuwe auto. Kan die leasebak terug naar de baas.'
Ik heb zelf beter met mijn intuïtie leren omgaan door energiewerk.

Wat is e ne rgiewe rk?
We zeggen dat sommige mensen een sterke uitstraling hebben.
Waarom voel je bij sommige mensen dat ze een ruimte binnen komen, ook al keek je niet hun kant op en zeiden ze niets, en waarom
geldt dat niet voor iedereen? Waarom vind je het bij sommige mensen prettig om fysiek in hun buurt te zijn en bij anderen juist niet?
Ieder mens heeft te maken met zijn eigen energiesysteem. Je kan je bewust zijn van je vermoeidheid of juist van je gevoel de hele wereld
aan te kunnen en nog over te houden. Waarom is de vermoeidheid
van een dag wandelen anders dan van een dag vergaderen? Kan je je
energie in beide situaties doseren? Hoe werkt dat dan?
Als we ervoor kiezen om het eigen energiesysteem ruimer te definiëren dan de chemie van bloedsuikers, melkzuur en dergelijke, dan
bestaat er een energiesysteem in de vorm van je aura of energieveld,
alsmede in de vorm van de energiepatronen die in je lichaam en in
dat energieveld liggen opgeslagen.
Ieder mens kan leren om zich beter bewust te zijn van zijn eigen en
andermans energiesysteem. Energiewerk is bezig zijn met de bewuste
waarneming en beïnvloeding van je eigen energiesysteem. Via energiewerk leer je om in het dagelijks leven je eigen en andermans energiesysteem naar behoefte gescheiden te houden en om oude interactiepatronen te herkennen en zonodig te kunnen actualiseren.

H ante ring van se ns it ivite it e n aut ono mie in e ne rgiewe rk
Omdat veel Xi-ers zeer sensitief zijn en omdat ze zich vaak de vraag
stellen in welke mate ze zich aan hun omgeving moeten aanpassen,
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richten ze hun 'sensoren' relatief sterk op die omgeving, op zoek
naar deze emotioneel belangrijke informatie. Daarmee halen ze allerlei informatie over andermans opvattingen en oordelen hun eigen
energiesysteem binnen, ook als die informatie niet prettig voor hen
is. Dit heeft onbedoeld het effect van een soort vervuiling van hun
systeem, wat leidt tot 'onverklaarbare' vermoeidheid, stress of een
lage irritatiedrempel. Mede daardoor leidt een onvriendelijke werksfeer of een 'verkeerde' kamergenoot bij Xi-ers relatief snel tot uitval
op het werk. Soms door het onbedoeld 'meeroken' met de ander,
soms door teveel met de ander gepreoccupeerd te zijn.

Ik denk eigenlijk weinig over mensen, behalve over mijn dierbaren.
Heb ik een niet goed werkende verstandhouding met iemand, dan kan je
mijn gedachten over hem/haar wel tamelijk obsessief noemen.
Autonomie is belangrijk voor Xi-ers, ook bij energiewerk. Het is
wezenlijk dat je de ruimte neemt om er op je eigen manier mee om
te gaan, nadat je de beginselen hebt aangereikt gekregen. Dat is ook
de manier om te voorkomen dat het een soort hocus pocus wordt,
in plaats van een effectieve en eigenzinnige manier om steviger met
je voeten op de grond te staan terwijl je tegelijk goed toegang tot je
gevoel en je intuïtie houdt.21

De tekst over energiewerk is geïnspireerd door de website van Amanda
Bouman (www.amandabouman.nl), die deze visie ook in praktijk brengt.
Haar respectvolle en buitengewoon Xi-benadering van energiewerk bevorderde een verdere herkenning en een doorleefde bevestiging van de kracht van
mijn intuïtie.
21
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15.4 LEERSTIJL
Er wordt algemeen aangenomen dat ieder mens bepaalde voorkeuren heeft bij het tot zich nemen en verwerken van sensorische prikkels of informatie. Er bestaan verschillende benaderingen om dat in
kaart te brengen.
De Meervoudige Intelligenties van Gardner zijn een ingang. Ook het
model van Kolb wordt door velen gebruikt.
Het onderwerp is relevant voor Xi-ers om uit te kunnen vinden wat
hun optimale condities voor leren en creëren zijn. Zeker als ze niet
aan het stereotype van 'denkhoofd met neus in boeken of vastgeplakt aan computer' voldoen, maar zich wel heftig in de diverse signalementen van Xi of hoogbegaafdheid herkennen.
In de context van de bevestiging van je Xidentiteit kan een beter
besef van je leerstijl een verklaring bieden voor slechte of goede
school- en studie-ervaringen. Plus dat het je kan helpen om de beste
modaliteit te vinden om door te gaan op het pad van excellente expressie.
In de interactie met anderen is het goed om je te realiseren, dat het
bijvoorbeeld bij sommige mensen geen zin heeft om allerlei feitelijke
informatie mondeling over te dragen: ze onthouden dat slecht, terwijl ze informatie die op papier staat veel gemakkelijker verwerken.
Zeker als het sowieso een opgave is om je ideeën over te brengen,
kan de juiste modaliteit net het verschil maken tussen wel of niet
begrepen worden. De benadering via NLP (Neuro Linguistic Programming) maakt daar bijvoorbeeld expliciet gebruik van.

VARK
Om op eenvoudige en compacte wijze een idee van je eigen voorkeur te krijgen, is de z.g. VARK vragenlijst van de Nieuw-Zeelander
Neil Fleming (2006) heel effectief. De afkorting staat voor Visual
Aural Read/Write Kinesthetic en verwijst naar een voorkeur voor
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informatie die respectievelijk visueel, auditief, tekstueel of via gevoel
en beweging wordt overgedragen.22
Fleming was eind jaren '80 geïnspireerd door de NLP-benadering en
ontdekte dat het voor de effectiviteit van de onderwijsmethode belangrijk was om onderscheid te maken tussen mensen die leren van
het zien van plaatjes (Visual) of via het zien van tekst (Read/Write).
! De visuele leert het makkelijkst als hij ergens naar kan kijken (en
heeft bijvoorbeeld een fotografisch geheugen). Zijn verhalen
ondersteunt hij met plaatjes, schetsen, schema's.
! De auditieve luistert liever naar een toelichting, of weet pas wat hij
wil zeggen als hij zichzelf hoort praten.
! De lezer/schrijver heeft een voorkeur voor informatie lezen (gaat
lekker snel) en weet pas echt wat hij geleerd heeft als hij de woorden heeft gevonden om het voor zichzelf op te schrijven.
! Voor kinestheten blijkt tast en beweging erg belangrijk te zijn.
Als zij geen beweging ervaren gaan ze in de pauzestand. Lastig op
school (Jantje, niet wiebelen), onmogelijk bij vergaderingen (stilzitten en luisteren). Vaak vinden ze de rit naar en van hun werk
heerlijk en een effectieve manier om zich op de werkdag voor te
bereiden, respectievelijk de dagelijkse indrukken te verwerken.
Telefoneren gaat makkelijker als zij kunnen rondlopen, lezen als
ze papier in handen hebben. Veel gebaren bij het praten en een
duidelijke voorkeur voor direct contact boven telefoneren of
e-mailen.
Je kan iemands persoonlijke voorkeuren verder specificeren door
onderscheid te maken tussen herinneren versus construeren en tussen analoog en digitaal. Dat laatste onderscheid lijkt samen te vallen
Op www.vark-learn.com vind je Engelstalige vragenlijsten en nadere informatie over de VARK aanpak.
22
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met de benadering van respectievelijk een beelddenker en een begripsdenker, waarop in de volgende paragraaf nader wordt ingegaan.
De navolgende opsomming is bedoeld als aanknopingspunt voor
verwondering over diversiteit.
Visueel omvat zowel wat je in de werkelijkheid waarneemt, als wat je
voor je geestesoog ziet. Met het geestesoog kan je je eerdere beelden
herinneren, of nieuwe beelden construeren/fantaseren.
Digitaal visueel omvat symbolen en schema's, analoog visueel zijn
bijvoorbeeld foto's of schilderijen.
Voorbeelden van visuele taal: 'Ik zie wat je bedoelt.' 'Dit ontwerp is
kleurloos verbeeld.' 'Laat zien dat je van me houdt.'
Auditief omvat horen en praten, maar ook 'specialisaties' als
geconcentreerd luisteren of spreken in het openbaar. Verder muziek
en alle soorten geluid. Er bestaat ook het 'geestesoor', waarmee je je
stemmen of muziek kan herinneren, of waarmee je muziek of mogelijke dialogen construeert. Ook de interne dialogen met jezelf zijn
auditief.
Digitaal auditief zijn de onderscheiden woorden in een gesproken
zin, of de aparte noten in muziek, analoog auditief is de toonhoogte
of klankkleur van de stem, de non-verbale boodschap in het geluid,
de muziek in de muziek.
Voorbeelden van auditieve taal: 'Ik hoor je luid en duidelijk.' 'Dat
klinkt me als muziek in de oren.' 'Zeg dat je van me houdt.'
Tekstueel (lezen/schrijven) omvat alle soorten talige informatie.
Het gaat over studieboeken, woordenboeken, lijsten, of kranten lezen, maar ook over zelf schrijven: van overschrijven tot in eigen
woorden weergeven. Van boeken tot kladblaadjes. Je kan je letterlijke teksten herinneren, of precies het juiste woord construeren dat bij
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een gebeurtenis hoort. Die teksten of woorden worden visueel of
auditief in je geest gerepresenteerd, maar kunnen ook een kinesthetische gewaarwording oproepen.
Digitaal tekstueel gaat over de precieze betekenis van een woord of
zinsconstructie, terwijl analoog tekstueel het ritme, de alliteratie, de
stijl betreft.
Voorbeelden van tekstuele taal: 'Zij heeft aan een half woord genoeg.' 'Wat bedoel je precies met verbeelding?' 'Jij bent de mooiste,
de liefste, het ideaal van mijn dromen.'
Kinesthetisch omvat tast, smaak en geur, fysieke gewaarwordingen als
honger of slaperigheid, gevoel voor evenwicht en het vermogen om
emoties op een bepaalde plek in je lijf te voelen. Het omvat ook de
sensatie van die emoties, van woede of vreugde via jaloezie of tevredenheid tot zoiets als een gevoel van zingeving.
Je kan je kinesthetische impressies herinneren, maar ook 'voorstellen'.
Digitaal kinesthetisch zijn gestructureerde bewegingen of de ordening van smaken of tastsensaties. Analoog kinesthetisch is één zijn
met de beweging of het gevoel, zoals surfen op een golf, vrij bewegen op muziek, of het elkaar woordloos begrijpen.
Voorbeelden van kinesthetische taal: 'Hij raakt me met zijn harde
optreden.' 'Ze wordt niet warm of koud van die stortvloed van kritiek.' 'Het voelt gewoon als liefde.'
De meeste mensen zijn enigszins multimodaal; dat wil zeggen dat ze
wel voorkeuren hebben, maar relatief makkelijk overschakelen om
een informatiebron optimaal te kunnen benutten of zich naar hun
gesprekspartner te richten. Daarnaast is er het onderscheid tussen de
digitale of de analoge vorm: iemand kan bijvoorbeeld sterk digitaal
tekstueel zijn, maar analoog kinesthetisch: allerlei cognitieve informatie kan hij zeer makkelijk via lezen opnemen, maar lezen over hoe
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je moet dansen werkt niet bij hem, daarvoor moet hij met partner en
muziek aan de slag. De volgende paragraaf illustreert het onderscheid tussen digitale en analoge informatieverwerking.

15.5 BEELDDENKEN EN BEGRIPSDENKEN
Beelddenken en begripsdenken is in paragraaf 3.4 beschrijvend geïntroduceerd.
Als Xi-er is beelddenken mij niet vreemd,
maar mijn begripsdenken is sterk ontwikkeld. Ik druk mij graag precies en in
woorden uit (daarom vind ik het ook leuk
om een boek te schrijven).
Het lastige is dat je bij een woordelijke uitleg van beelddenken eigenlijk de verkeerde modaliteit voor de beelddenker gebruikt.
Op vergelijkbare wijze laat voor een begripsdenker een toelichting
met behulp van wat afbeeldingen nog veel te veel ruimte voor interpretatie over.
Omdat begripsdenken de dominante stijl van communicatie is in
onderwijs en wetenschap, benadrukken veel beschrijvingen van
beelddenken de ‘tekortkomingen’ ven beelddenken, vergeleken met
begripsdenken.
Dat is een gevoelig punt voor Xi-ers, want die zijn ook gewend dat
hun kwaliteiten vaak in termen van onwenselijkheden worden geformuleerd: 'jij bent ook altijd zo gedreven.' 'moet het allemaal zo
snel?' of 'waar haal je het vandaan?', in plaats van geprezen worden
voor buitengewone vasthoudendheid, hoog werktempo en creativiteit.
Zoals het lastig voorstelbaar is voor niet Xi-ers waarom Xi-ers zijn
zoals ze zijn, kost het moeite om je goed rekenschap te geven hoe
verschillend beelddenken en begripsdenken zijn: het zijn in een aan188
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tal opzichten echte tegenpolen qua wijze van informatieverwerking.
Als je gewend bent vanuit één van de polen te werken, is de andere
pool ver weg.
Mechel Ensing-Wijn heeft zich de afgelopen jaren als ervaringsdeskundige en productontwikkelaar uitgebreid met het fenomeen
beelddenken bezig gehouden en draagt dat vanuit haar bureau
Beelddenkwerk o.a. via workshops, haar website en de door haar
opgezette linkpagina beelddenken.startpagina.nl uit.
In haar brochure ‘Alles stroomt’ (Ensing-Wijn, 2006) zet ze op een
fundamentele manier begripsdenken en beelddenken tegenover elkaar. Via mijn gesprekken met Mechel Ensing ben ik geleidelijk tot
de hierna volgende eigen verwoording en verbeelding gekomen, in
het besef van mijn beperkingen vanwege het hiervoor genoemde
fundamentele verschil.

Woo rd e n bee l d
Voor mij ligt de kern van het onderscheid tussen begripsdenken en
beelddenken in het verschil tussen een woord en een beeld.
De bedoeling van een woord is een afbakening maken: een woord
definieert iets. Je kan een woord in een woordenboek opzoeken,
daar staat de collectieve afspraak wat met dat woord bedoeld wordt.
In een woordelijk gesprek vindt een soort doelzoekend proces
plaats: gebruiken wij de juiste woorden om precies aan te geven wat
we bedoelen? Want als we ‘verkeerde’ woorden gebruiken, dan komen we tot een verkeerde conclusie. Als we taal gebruiken zijn we
dus steeds bezig onze informatieverwerking te ijken aan het door de
taal verplichte kader van woorden met hun betekenissen. De informatieverwerking gaat stap voor stap, waarbij er steeds een logisch
verband moet zijn tussen twee stappen.
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Als je dat proces in een plaatje zou willen beschrijven kan je denken
aan een kader, de afgesproken context, van waaruit we via een soort
centripetale beweging naar een gezamenlijk centraal punt toe gaan,
de ‘juiste verwoording’ of precisering van ons gespreksonderwerp. Iedere
stap in die precisering moet logisch volgen uit de voorgaande.
Een woord is ons aangeleerd, samen met de collectieve afspraak wat
dat woord betekent. Wij hebben de beschikking over een eindig aantal woorden, waarbij de z.g. receptieve woordenschat (woorden
waarvan je begrijpt wat ze betekenen) flink groter is dan de productieve woordenschat (woorden die je zelf gebruikt als je praat).
Ook een reden waarom het in een gesprek gezamenlijk zoeken is
naar de wederzijds als juist ervaren woordkeus om je bedoelingen
over te brengen.
In de afbeelding op de bladzijde hiernaast is schematisch verbeeld
hoe twee begripsdenkers (rood en blauw) in convergerende stappen
tot precisering van hun eigen kaders/contexten en van hun woordkeus komen. Binnen het overlappende stuk van elkaars kader wordt
de woordkeus geleidelijk gepreciseerd. In de afbeelding zijn ze nog
niet tot volledige overeenstemming gekomen, maar misschien is dat
gegeven het onderwerp ook niet nodig.
Een beeld (zeker als je daarbij behalve beeld ook andere zintuiglijke
prikkels als geluid, geur, beweging ervaart) is tijdelijk en in principe
individueel bepaald. Het aantal mogelijke beelden is onbegrensd.
Het beeld komt in je eigen hoofd op, roept allerlei associaties op, via
nieuwe beelden, en dat proces gaat voortdurend door. Beelddenken
is te vergelijken met de bekende uitspraak van Heraclitus: ‘panta
rhei’, alles stroomt en is in voortdurende beweging.
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Convergerende begripsdenkers
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Beelddenkers in actie
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Ook bij beelddenken is er behoefte aan een soort anker, een referentie, om een chaos of explosie van associaties in te dammen. Die referentie is de beelddenker zelf. Zijn beelden hebben betekenis, context,
doordat ze aan hem vastzitten, door hem zijn bedacht. Als je dit
proces in een plaatje zou beschrijven, lijkt het op een ronddraaiende
tuinsproeier die met een pin in de grond staat. (Zie de afbeelding
hiernaast.) Omdat de beelddenker zijn eigen referentie is, wordt hij
pas effectief als zijn beelden vanuit een gegronde werkelijkheid komen: de beelddenker is zich ten volle bewust van zijn omgeving en
neemt daarin zijn plaats in eigendom door zijn pin stevig in de
grond te zetten. Vervolgens regent het associaties die op hun juiste
plek vallen.
Merk op wat er gebeurt als de pin niet stevig in de grond staat: de
sproeier en het water vliegen alle kanten op. De beelddenker is het
contact met de context van zijn omgeving kwijtgeraakt en zijn associaties vallen niet op de goede plek: verspilling van tijd en energie.
Twee beelddenkers inspireren elkaar door samen de grond te besproeien, ieder op zijn eigen wijze en vanuit zijn eigen plek. Als die
plekken dicht genoeg bij elkaar liggen tellen de bijdragen bij elkaar
op. Zo ontstaat bij elk van de twee een eigen èn een gezamenlijk
beeld over het onderwerp van de communicatie.
Het effect van de communicatie is wederzijdse associatie en inspiratie.
Er is veel voor te zeggen, dat beelddenken en begripsdenken elkaar
aanvullen, en dat het voor mensen en organisaties positief uitwerkt
als ze zich van beide vormen van informatieverwerking bewust zijn
en naar behoefte allebei kunnen inzetten. Zelf of met behulp van
een ander.

193

Verleid jezelf tot excellentie

Mis ve rst and e n Ch aos
Op dit punt is het goed je te realiseren dat zowel begripsdenken als
beelddenken kunnen vervormen door een vergelijkbaar, maar wezenlijk verschillend proces:
Als twee begripsdenkers zonder het te weten niet hetzelfde kader
hebben van waaruit ze gaan convergeren, komen ze tot verschillende
conclusies, soms zelfs zonder dat ze het merken. Dat heet een misverstand.
Als twee beelddenkers niet goed bij zichzelf blijven met hun associaties, maar zich bijvoorbeeld geheel in de ander verplaatsen, raken ze
de persoonlijke fysieke verbinding met hun associaties kwijt. In de
metafoor zitten de sproeiers niet goed vast in de grond en staan ook
nog op een hen vreemd reservoir aangesloten. De sproeier kan verstopt raken en als er wel wat uit komt, landt het niet op zelfgekozen
grond waardoor de betekenis verloren gaat. Dat heet chaos. Er gebeurt van alles, maar het mist context, vliegt alle kanten op en leidt
tot niets.
Voor de echte begripsdenker is een beelddenker constant in chaos,
omdat de begripsdenker kletsnat wordt van al dat 'wilde' gesproei,
terwijl hij juist probeert met woorden een convergent proces op
gang te brengen: water hoort in gietertjes.
Voor de echte beelddenker is een begripsdenker een bron van verwarring, omdat hij de werkelijkheid in een stolsel probeert te vatten,
wat achterhaald is op het moment van de uitspraak en niet gekoppeld aan persoonlijke beleving.
Bij conflicten is de begripsdenker geneigd om met zijn kaders en
contexten de vrijheid van de ander in te perken. 'Binnen dit kader is
jouw begrip/beeld niet geoorloofd.' De beelddenker op zijn beurt
maakt zichzelf tot ultieme referentie en heeft maling aan de betekenis van andermans beelden of begrippen en negeert of kleineert ze.
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K arakt eris t ieke ke nme rke n
Als we vanuit deze basisbeschrijving karakteristieke kenmerken benoemen, dan luiden die als volgt:
Iemand die begripsdenkt:
1 heeft een analytische informatieverwerking:
! denkt door gehelen in stukjes op te knippen, te analyseren.
! kan zichzelf ook als een 'apart stukje' zien en zich dus naar behoefte wel of niet als externe toeschouwer zien. Meestal wordt
de voorkeur aan 'objectiviteit' gegeven.
2 ordent de informatie door deze te verbinden met begrippen:
! de ordening is een sortering, waarbij de stukjes informatie aan
het juiste' begrip worden gekoppeld en een logische relatie tussen die begrippen wordt bepaald.
! tijd is ook een begrip en logisch verbonden met de 'juiste' tijd,
namelijk de tijd die we gezamenlijk hebben afgesproken, klokketijd. Sterk in het hanteren van agenda’s, lijstjes van taken, gekoppeld aan tijd.
! kan obsessief bezig zijn met de naadloze afstemming van handeling en precieze klokketijd.
3 leest of hoort de informatie door herkenning van de begrippen:
! hoe groter de woordenschat, hoe sneller en preciezer de
woordelijke betekenis van de communicatie wordt opgepikt.
! kan soms moeite hebben om 'tussen de regels' te lezen.
4 ervaart een keten van stapsgewijze gevolgtrekkingen, die steeds
logisch uit het voorgaande volgen:
! denkt logisch en werkt toe naar een conclusie, dus convergent.
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! kan soms meerdere gedachtesporen tegelijk volgen. Die sporen
kunnen via een logische relatie worden verbonden, of als alternatieven naast elkaar blijven bestaan.
! kan moeite hebben om een divergent gedachtepatroon te volgen en daardoor star en rechtlijnig overkomen. Zeker als de informatiesituatie weinig aansluit op de eigen leefwereld.
Iemand die beelddenkt:
1 heeft een holistische informatieverwerking:
! denkt in gehelen/totalen.
! is zelf onderdeel van die holistisch verwerkte gehelen; is altijd
speler op het veld en dus geen toeschouwer (tenzij hij zijn
beeld van spel en veld verruimt).
2 ordent de informatie door deze te verbeelden:
! op associatie gebaseerde ordening via beelden.
! ordening van gebeurtenissen op basis van eigen deelname, in
plaats van via klokketijd (die immers buiten hemzelf wordt gedefinieerd): heeft soms moeite met afspraken aan strikte klokketijd te koppelen en komt dan niet op tijd.
! Maar kan in het hier en nu uitstekend aanvoelen hoe laat het
ongeveer is.
3 ervaart bij zijn informatieverwerking eerst een beeld en daarna pas
een woord.
! dat biedt meer ruimte om ongewone ervaringen op hun waarde
te schatten, omdat hij deze niet in reeds bestaande begrippen
hoeft in te passen.
! dat kan zijn leesvaardigheid en leesprecisie negatief beïnvloeden.
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4 ervaart een constante stroom van beelden:
! denkt meerdimensionaal en associatief en daardoor divergent.
! heeft een bijzonder creatief vermogen door ongewone
gedachtesprongen.
! kan moeite hebben om te focussen op een convergent gedachtepatroon en daardoor verstrooid of niet geconcentreerd overkomen. Dit gebeurt vooral als de informatiesituatie weinig aansluit op de eigen leefwereld.

Besc ho uw ing
Het onderscheid bij de voorgaande karakteristieken doet wellicht
soms wat gekunsteld aan. Zoals in het begin al verwoord, is het een
typisch product van begripsdenken, waarbij de begrippen zo scherp
mogelijk moeten worden afgebakend.
Ik ben mij bewust dat in het onderscheid tussen beelddenken en
begripsdenken ook een element van voelen versus denken sluipt.
Dat is te verklaren vanuit de omschrijving dat de beelddenker zijn
gehele zelf als referentie heeft, terwijl de referentie voor de begripsdenker buiten zichzelf, in dat afgesproken kader ligt. Dat laatste kan
dus veel 'afstandelijker', cognitiever worden gehanteerd, dan het eerste.
Dat laat onverlet dat vele beelddenkers zich in hun handelen uitstekend kunnen laten leiden door 'feiten', ook al zijn die in formele zin
natuurlijk subjectief ervaren. Maar ook begripsdenkers kunnen subjectief worden genoemd, als je je realiseert dat zij in hun handelen
worden geleid door de kaders waarmee zij zich identificeren.

Bee ldde nke n moe t je doe n
Omdat begripsdenken het meest gangbaar is in het maatschappelijk
verkeer, en er (niet verwonderlijk overigens) in sommige wetenschappelijke kringen twijfel bestaat of beelddenken wel echt bestaat,
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is 'bevestiging' van beelddenken voor sommige Xi-ers zeer relevant.
Het brengt hen namelijk bij hun creativiteit en verstevigt het zelfvertrouwen dat hun manier van denken een bijzondere kracht is.
Door de aard van beelddenken is het echter niet effectief om op
deze plaats daar uitgebreid op in te gaan. Beelddenken moet je namelijk doen om duidelijk te weten wat het is en wat het voor jou betekent of betekend heeft. Dus zijn workshops een beter medium dan
geschreven tekst.23

15.6 DE OMGANG MET INTROVERSIE
In de zomer van 2005 besloot ik dat ik nog
een paar dagen alleen naar onze vaste vakantieplek-aan-zee wilde gaan, waar we
dat jaar bij uitzondering niet onze zomervakantie hadden gevierd. In de boekwinkel
van het dorp vond ik het boek van Marti
Olsen Laney, Het introverte type, een stille
kracht. Ik kocht het uit nieuwsgierigheid en
ondanks, of dankzij het druilerige weer zat ik intens gelukkig op de
bank het boek te verslinden. Er werden allerlei positieve eigenschappen van introverte mensen in beschreven waarvan ik dacht
dat het mijn tekortkomingen waren. En ik meende toch al het een
en ander van mijn introversie te weten!

Het bleek dus buitengewoon met mij te kloppen om alleen in die
caravan te zitten, gedurende drie dagen alleen via de telefoon of in
een winkel een paar mensen te spreken en verder vooral te lezen, te
wandelen op het lege strand en na te denken.

23

Zoals ik in workshops met Mechel Ensing op Xi-wijze heb ervaren.
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Zo was ook die caravan en de bijbehorende 'eenzaamheid' in Ouddorp een voor mij ideale omstandigheid om het echte schrijfwerk
voor dit boek uit te voeren.
Annelien – zelf extravert – deed eens mee aan een workshop waar
het gezelschap werd gesplitst in een extraverte en een introverte
groep. In iedere groep werd apart met elkaar besproken wat de ervaringen met en bezwaren tegen 'de andere soort' waren. Daarna
brachten beide groepen verslag uit. Het was buitengewoon confronterend wat de extraverten van de introverten vonden en omgekeerd.
De emoties waren zo heftig dat de trainers op vakkundige wijze
moesten ingrijpen om de workshop te kunnen vervolgen.
In de tabel met verschillen tussen Extraversie en Introversie van
paragraaf 3.5 staan sommige eigenschappen lijnrecht tegenover elkaar, dus die irritatie is wel verklaarbaar. Maar wat zijn de adviezen
om de schade beperkt te houden? Hier volgen er een paar, zonder
de pretentie volledig te zijn. Bedenk bovendien dat een introvert ook
extraverte trekken zal hebben en andersom.
! Introversie is geen afwijking of tekortkoming of handicap als zodanig. Het is belangrijk dat Extraverten dat accepteren, ook al
kunnen ze het zich moeilijk voorstellen wat het is om introvert te
zijn. Probeer Introverten niet zogenaamd socialer te maken.
! Extraverten willen meteen beslissen, want ze vormen hun beslissing in de wisselwerking met het gezelschap van dat moment.
Introverten moeten er een nachtje over slapen maar weten het
dan ook zeker. Het is belangrijk dat een Introvert duidelijk kan
maken, dat hij die extra tijd nodig heeft en dat het dus niet een teken van onzekerheid of besluiteloosheid is.
! Veel van de verschillen zijn terug te voeren op een voorkeur voor
'veel, vaak, breed en onmiddellijk' versus 'weinig, af en toe, diep
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en na een pauze'. Geef elkaar de ruimte, of verdeel de rollen zodanig dat het in beider voordeel werkt.
! Een Extravert heeft behoefte aan meer dan één persoon om
ideeën mee uit te wisselen. Dat is geen teken van 'ontrouw' of gebrek aan vertrouwen.
! Breng een Introvert niet publiekelijk in verlegenheid.
Bedenk dat discretie door een Extravert als achterbaks kan worden ervaren.
! De Extravert went snel aan veranderingen door ze te ondergaan,
de Introvert vindt het prettig om tijdig te worden voorbereid op
wat komen gaat, zodat hij de mogelijke gebeurtenissen kan afwegen.

15.7 EXTREME INTELLIGENTIE
We pakken de draad van paragraaf 3.7
weer op. Waar in de eerdere paragrafen
van dit hoofdstuk duidelijk wordt dat alle
Xi-ers te maken hebben met 'anders' zijn
en met 'te . . . ' zijn, gaat het hier om de
Xi-ers die zelfs binnen de populatie van
Xi-ers ongewoon zijn.
Daarbij is het goed om allereerst te kwantificeren hoe extreem ongewoon dat is.

Ex tre em o ngewoo n bet eke nt we inig verge l ijkbaars
Ondanks alle beperkingen van dien, is de IQ-score een gemakkelijke
kwantitatieve basis om te vergelijken.
Gegeven een populatie van 100.000 mensen, dan hebben:
! 50.000 mensen een bovengemiddeld IQ, namelijk >100
! 16.000 mensen een hoog IQ, namelijk > 115 ('bright')
! 2.300 mensen een hoogbegaafd IQ, namelijk > 130
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! 135 mensen een IQ>145 ('highly gifted')
! 3 mensen een IQ>160 ('exceptionally gifted')24
Vergelijken we de aantallen bij IQ = 100, 130, 145 en 160 , dan valt
het volgende op:
! van iedere 22 mensen met een bovengemiddeld IQ,
is er 1 hoogbegaafd.
! van iedere 17 hoogbegaaafden, is er 1 'highly gifted'.
! van iedere 800 hoogbegaafden, is er 1 'exceptionally gifted'.
Als we ons realiseren dat de ervaring leert dat hoogbegaafden zich
vaak 'anders' voelen in gemiddeld begaafd gezelschap, dan geldt dat
dus meer dan 'kwadratisch' voor mensen met een IQ boven de 145.
Terwijl zij zich zelfs in het gezelschap van 'gewone' hoogbegaafden
nog steeds anders kunnen voelen.
In het rechter plaatje van paragraaf 1.6, hiernaast herhaald, komen ze niet voor, omdat
hun 'stipje' buiten het kader van de tekening
valt. Ze komen dus zelden iemand tegen die
min of meer vergelijkbaar begaafd is. Een
belangrijke stap in de bevestiging van iemands extreme intelligentie is dan ook de
hantering en acceptatie van die extreme ongewoonheid die kenmerken van een structurele eenzaamheid heeft.
Bij topsport is het een bekend fenomeen dat een extreem getalenteerde sporter geen wedstrijden meer speelt bij de club waar hij begon, omdat daar niets meer te leren valt. Hij gaat van stedelijk naar
De getallen zijn ontleend aan de precieze n!-waarde van een normale verdeling. 'Profoundly gifted' (IQ!175) blijkt volgens de literatuur vaker voor te
komen dan theoretisch verwacht en ik kan daarom geen zinvolle uitspraak
doen over het relatieve aantal.
24
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provinciaal naar landelijk niveau. En dan Europees, of wereldniveau.
De organisatie en logistieke kosten gaan iedere keer zwaarder wegen.
Vergelijk de situatie van een Nederlandse Olympisch zwemkampioene, die pas echt op wereldniveau doorbrak toen ze bereid was tot
het isolement van trainen bij een toptrainer in een Amerikaans stadje, die meer supertalenten onder zijn hoede had.
Sport bedrijven in een andere versnelling vraagt intensiteit en gedrevenheid om het anders dan iedereen te willen doen. En soms moet
je eerst gewonnen hebben voordat men begrijpt en accepteert waarom je het op jouw manier doet.
Als het extreme talent op intellectueel terrein ligt, is de weg naar expressie een grote uitdaging. Opleidingsinstituten zijn eigenlijk niet
ingericht op extreme leerbehoeften, dus zijn ze niet altijd in staat die
behoefte goed in te schatten, laat staan te stimuleren.
Dwarsdenken, een nieuw wiel uitvinden, leidt niet onmiddellijk tot
fondsen, faciliteiten of respect. Zeker niet als het op een voor anderen begrijpelijke manier uitleggen wat je bedoelt per definitie lastig
is: het kan voor de extreme Xi-er nagenoeg onmogelijk blijken om
zich in de langzamere manier van denken van anderen te verplaatsen.

De ge nade loze crit icaste r
De meest geduchte 'tegenstander' van effectieve expressie van hun
excellentie kunnen de extreme Xi-ers zelf zijn: ze passen hun superieur vermogen tot informatie verwerken op hun omgeving en bij uitstek op zichzelf toe. De snelheid van iets doordenken of een nieuw
concept bedenken houdt zelden gelijke tred met de benodigde tijd
voor realisatie of materialisatie. Dus wordt het eigen handelen buitengewoon kritisch gevolgd en ieder aspect van kennelijk falen feilloos waargenomen (Powell & Haden, 1984). Wat in de volgende
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paragraaf zal luiden: 'ben ik wel goed genoeg?', is allang vertaald in
'ik ben nooit goed genoeg'. De reden kan variëren, de conclusie niet.

In het ‘faalangst’-profiel herken ik mij enigszins. Ik weiger aan iets te beginnen als ik mijzelf er niet van kan overtuigen dat ik het kan.
En ik ben er goed in om mijzelf te ontmoedigen als ik ook maar enige bedenking heb. Kort gezegd, als iets mij niet voor de volle honderd procent
aanspreekt, overtuig ik mijzelf ervan dat ik er niet goed genoeg in ben om
het te proberen.
Het is vergelijkbaar met de verhalen over kinderen met een zogenaamde verbaal-performaal kloof, die als resultaat van een WISCtest kan worden afgeleid. Deze kloof houdt doorgaans in dat de
cognitieve vaardigheden relatief sterker zijn ontwikkeld dan de performale. Simpel gezegd: wat ze in hun hoofd bedenken kunnen ze
niet met hun handen maken (andersom is ook mogelijk, maar wordt
hier niet bedoeld).
Extra complicatie daarbij is dat – ondanks die kloof – de performale
score nog steeds heel goed, zelfs op hoogbegaafd niveau kan zijn.
Ze maken dus ongewoon mooie dingen met hun handen en worden
daarvoor geprezen. Echter alleen zijzelf weten hoe veel mooier het
concept in hun hoofd was en wat een afgrijselijke karikatuur uit hun
handen is gekomen. En daar worden ze dan door gezaghebbende
personen (ouders, leraren) voor geprezen!
Soms koelen ze hun woede op het voorwerp van bewondering, wat
niet altijd tot begrip bij hun opvoeders leidt. Soms besluiten ze het
voortaan bij bedenken te laten, en niet meer tot realisatie over te
gaan. De onderliggende conclusie: 'ik deug kennelijk nergens voor,
en kan dus maar beter zorgen dat ik niet nodeloos opval. Bovendien
wil ik die vernedering niet nog een keer meemaken.'
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Omdat er bij Xi/hoogbegaafdheid zo vaak sprake is van een asynchrone ontwikkeling, trekt bij kinderen die verbaal-performaal kloof
nog wel eens dicht of wordt ondieper bij het ouder worden.
Bij veel extreme Xi-ers is dat wellicht 'technisch onmogelijk' door
het extreem hoge niveau van de cognitieve begaafdheid in combinatie met beelddenken. Dat leidt tot vergelijkbare gedragspatronen als
hierboven beschreven: afzien van realisatie van de eigen ideeën en
zelfhaat vanwege het kennelijke onvermogen, dat blijkbaar ook nog
door niemand wordt begrepen.
De omgeving van extreme Xi-ers kan tijdens het opgroeien onbedoeld aan een laag gevoel van eigenwaarde hebben bijgedragen.
Ze maakten zich dan bijvoorbeeld voortdurend zorgen of probeerden het extreme anders zijn heftig te corrigeren. Als excuus mag
gelden, dat deze opvoeders kennelijk door wat ze meemaakten in
hun eigen angsten geraakt werden en hun kind of pupil voor de
'slechte afloop' of de pijn wilden behoeden.
Ook hier geldt dat kinderen hun ouders tot spiegel kunnen zijn en
dat wat ouders waarnemen bij hun kinderen een reden kan zijn om
hun eigen positie in het onderwerp te heroverwegen. Het is daar
nooit te laat voor!

15.8 BEN IK WEL GOED GENOEG?
'Ben ik wel goed genoeg?' lijkt een functionele reflectie op het eigen
handelen, maar werkt door als een existentiële kritiek, die tot totale
verlamming van de eigen expressie kan leiden. Het is een grappige
paradox dat de reden waarom mensen vanuit de overtuiging 'ik ben
niet goed genoeg' tot de conclusie komen dat ze (toch) niet Xi of
HB zijn, juist karakteristiek is voor Xi-ers en HB-ers.
Vandaar mijn indruk dat dit een superthema is, een levensgrote beperkende overtuiging, die zo diep geïnternaliseerd is dat hij als een
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veenbrand op allerlei momenten en plaatsen hardnekkig de kop
weer op steekt.

Bel ade n t ekst e n
Noblesse oblige'; adeldom verplicht.
Gij zult uw talenten ten volle inzetten.
Wat een voorrecht als je zo goed kan leren.
Jij zal het later nog wel ver schoppen.
Uw kind gaat zeker later studeren.
Met een dergelijke cijferlijst kan je natuurlijk overal aan de slag komen.
Met jouw stel hersens moet je beter kunnen dan dit.
Nog steeds niet afgestudeerd? Misschien zou je meer discipline moeten opbrengen.
Als je maar niet altijd zo lui was, had je veel meer succes.
Gek dat je met jouw bagage zo moeilijk aan de slag kan komen!
Gezien je eerdere resultaten had ik eigenlijk meer verwacht.
Volgens mij heb ik die repetitie verknald.
Ik weet eigenlijk niet of ik dat wel kan.
Ik was totaal verrast met die prijs.
Het is niet zoveel bijzonders.
Ik moet er best wel hard voor werken.
Zij is veel slimmer dan ik.
Als het mij zo makkelijk afgaat, moet ik iets extra's doen.
Ho e komt ' ik be n niet goe d ge no eg' binne n?
De basisvergissing, die overigens niet tot Xi-ers en hoogbegaafden
beperkt is, bestaat uit het verwarren van een deel met het geheel:
'wat je doet' gelijk stellen aan 'wie je bent'. Kritiek op je prestaties
wordt dan automatisch een radicale aanslag op je eigenwaarde.
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Voor hoogbegaafden zit er in de definitie van het begrip hoogbegaafdheid al de wortel voor de verwarring: je bent alleen hoogbegaafd als een deskundige dat afdoende bij jou gemeten heeft, dus om
te beginnen op grond van je prestatie bij een IQ-test. En daarna mag
je de titel eigenlijk alleen voeren als je je ernaar gedraagt, dus (wederom) op voldoend hoog niveau presteert:

'Wanneer doe ik het goed genoeg om hoogbegaafd te mogen zijn?'
Door de definitie van Xi, waarbij je jezelf herkent in de vijf kenmerken en zelf de norm voor de mate van herkenning bepaalt, treedt die
verwarring minder vanzelfsprekend op. Maar ook hier kan iemand
zich natuurlijk afvragen of hij wel voldoende bijzondere dingen doet
om kennelijk extra intelligent te zijn.
Op school worden vaak twee voor Xi-ers lastige boodschappen afgegeven: 'hoge cijfers zijn beter dan lage cijfers' en 'je bent niet populair als je heel intelligent bent.' 'Wat ik doe' en 'wat ik ben' zit op
een onprettige manier aan elkaar.

'Is het wel verstandig om te laten zien hoe intelligent ik ben?'
Daar komen de door Jacobsen benoemde karakteristieke eigenschappen van een Xi-er bij: complexiteit, intensiteit en gedrevenheid. Door de gedrevenheid wordt de lat van nature zeer hoog gelegd, soms hoger dan realistisch is. Als de prestatie in eigen ogen bij
de intentie achter blijft, wordt dat als een persoonlijk brevet van onvermogen opgevat.
Vanwege de complexiteit en intensiteit wordt een schijnbaar onschuldige kwestie ('doe ik het zo goed') een existentiële vraag, omdat
hij in verband wordt gebracht met allerlei eerdere intense ervaringen
en andere contexten en door het hoofd gaat spoken als onopgelost
en ongrijpbaar probleem.
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En zo raakt de vraag 'ben ik wel goed genoeg?'
! beladen met zorg over het voldoen aan de eigen of de perfect ingevoelde verwachtingen van de omgeving,
! aangevuld met eigen schuldgevoelens over de gemiste kansen en
de niet vervulde beloften,
! gekleurd door onprettige interacties met gezag of geliefden, die
ongewoon heftig zijn binnen gekomen en
! onmiddellijk oproepbaar en dominant op het moment van kritiek
of twijfel van gezaghebbende of geliefde personen.

Ve rsch ijnings vo rme n
Er zijn verschillende gedragspatronen waarin het thema zichtbaar
wordt.
! Het 'Indringersyndroom' (Imposter syndrome):
de angst om in enig gezelschap opeens ontmaskerd te worden als
ongekwalificeerd om bij de groep te horen:

'Dan wordt mij een vraag gesteld waarop ik het antwoord niet weet, en
komt het uit dat ik eigenlijk een minkukel ben...' of
'ik ben geen boekenfanaat noch academisch gevormd; het kan dus eigenlijk
niet waar zijn dat ik een Xi-er ben, ook al kloppen die typische kenmerken.'
Het syndroom werkt effectief om eventuele promoties te ontwijken en meer algemeen om de eigen begaafdheid niet in eigendom te hoeven nemen.
! Ongebreideld perfectionisme:
het product wordt nog niet opgeleverd omdat het nog niet helemaal goed is, althans, nog niet goed genoeg. Er wordt nog volop
aan gewerkt, geschaafd, overnieuw begonnen. Dat kan dagen,
maanden of jaren duren. Het kan voortkomen uit onvrede en
schaamte over de realisatie van het product vergeleken met het
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prachtige concept wat in het hoofd was bedacht.
Het kan ook in wisselwerking met faalangst optreden.
! Faalangst:
het verlammende gevoel, waardoor de taak mogelijk helemaal niet
begonnen of onnodig mislukt beëindigd wordt. Een vicieuze cirkel waarin de vraag 'ben ik wel goed genoeg?' iedere keer met
'nee!' wordt beantwoord.
Bij Xi-ers lijkt faalangst extra te worden aangewakkerd door
schoolsystemen waarin de leerling sterk wordt beoordeeld op het
precies volgen van de op school gebruikte leermethode.
Vaak wordt die – voor de Xi-er onnatuurlijke – aanpak vergezeld
door de aansporing 'als je maar goed je best doet, ben je succesvol'. Als het dan toch niet lukt, ligt een negatieve conclusie over
jezelf voor de hand. Soms wordt hij ook nog behulpzaam aangereikt ('als je niet zo lui was, dan...').
! Doorgeschoten altruïsme en hulpverlening:
zodanig op de ander betrokken zijn dat je het zelf niet duurzaam
kan volhouden. Wel voortdurend willen geven, maar niet in staat
zijn tot ontvangen. Bij Xi-ers is dat vaak ingegeven door de overtuiging dat je vaardigheid eigenlijk van te laag niveau is, dus dat je
extra moet leveren om aan de 'terechte' verwachting te voldoen.
Ook hier dreigt een vicieus spoor: als je het niet volhoudt, wordt
het bewijs zichtbaar dat je eigenlijk onvoldoende niveau hebt.
Dus heb je geen andere keuze dan er toch maar een schepje boven op te doen.
! Depressie:
het is normaal voor Xi-ers om sterke emoties te ervaren.
Ze kunnen aanstekelijk vrolijk zijn, maar ook besmettelijk terneergeslagen. Dan bedenken ze voor iedere oplossing drie problemen. De Xi-er wordt een soort zwart gat voor positieve suggesties: de omgeving voelt zich geroepen om iets opbeurends te
zeggen, maar alles verdwijnt in een bodemloze put.
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Het is toch niet goed genoeg.
Ook hier een vicieuze cirkel, want de betrokkene is zich dit allemaal zeer bewust, maar voelt zich machteloos om het patroon te
veranderen en ervaart de gebeurtenis iedere keer als de bevestiging van zijn onvermogen. In paragraaf 16.7 over de Saboteur ga
ik daar verder op in.

H ante ring
Het schrijven over 'ben ik wel goed genoeg?' – in een opzet als los
artikel – riep twee keer het thema bij mijzelf op: het duurde erg lang
voordat de eerste versie gereed was, daarna een jaar voordat ik de
stap zette om de 'kritiek' (die uit vriendelijke aanbevelingen bestond) in het stuk te verwerken. Want het leek me belangrijk dat het
stuk juist en volledig was, zodat iedereen die daaraan behoefte had
er het nodige in kon vinden. Kortom, dat het helemaal goed was.
Beide keren hielp het besef dat dit speelde, plus mijn uiteindelijke
bereidheid om daarmee voor de dag te komen om de stagnatie te
doorbreken. Daarom noem ik dat als de eerste twee suggesties voor
hantering van het superthema.

1 Wees alert op het verschijnsel.
Kennisnemen van het thema is een wijze van hantering, omdat
het verschijnsel in al zijn geworteldheid beschreven wordt en een
naam krijgt.
Het wordt daarmee bij jezelf herkenbaar. En je kan alleen ergens
iets bewust aan veranderen als je eerst gemerkt hebt dat het bestaat en weet hoe het eruit ziet, hoe het voelt.
2 Verbreek het geheim en kom ermee voor de dag.
'Ben ik wel goed genoeg?' wordt steeds groter als je er niet over
praat. En je praat er niet over vanwege die angst, zorg, schuldgevoel, schaamte, waar dit thema juist over gaat. Dus is het essentieel om dat te doorbreken en ermee naar buiten te komen.
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Het prettige is, dat meestal de proporties al slinken als je jezelf
hoort praten. En het lucht geweldig op als je de moed hebt gevonden om ermee naar buiten te komen.
3 Je mag er zijn zoals je bent.
Dit is verwant met de verwarring over je 'doen' dat niet identiek is
aan, maar onderdeel van je 'zijn'. Het gaat erom dat je bestaansrecht onvoorwaardelijk is en niet afhankelijk van de goedkeuring
van je prestaties door anderen.
Sommige Xi-ers voelen zich pas zeker van acceptatie door anderen als zij die ander een dienst hebben bewezen. En dan vrezen ze
nog dat de dienst te klein, te weinig, niet goed genoeg is, zodat er
steeds wat bij moet voordat ze zich zeker voelen dat ze hun plaats
in de wereld verdiend hebben.
Een dergelijk existentieel gevoel van onzekerheid is niet weg te
nemen door even deze paragraaf te lezen, maar het loont om op
zoek te gaan naar manieren tot vermindering ervan.
4 Wie is de persoon die 'Schande!' in je oor roept ? Is het een oude echo?
Het is normaal dat kinderen beïnvloed worden door opvoeders in
allerlei categorieën: ouders en andere familieleden, onderwijzers,
sportcoaches en dominees.
Veel Xi-kinderen blijken door hun grotere sensitiviteit en hun neiging tot aanpassing eventuele kritiek op hun handelen sterker te
internaliseren dan mogelijk door de opvoeder beoogd wordt.
Nu is het een aspect van je persoonlijke ontwikkeling om geleidelijk een bewuster zicht te krijgen op je eigen waarden en normen.
Dus voordat je jezelf op je kop geeft, kan je je afvragen van wie
de stem is die het oordeel spreekt. Vind je het zelf niet goed genoeg, of spreek je als echo van iemand anders uit je verleden? En
als het een echo blijkt te zijn, hoe staat het dan met de houdbaarheidsdatum van die kritiek? Past het nog bij het heden, bij je huidige leeftijd ?
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5 Besef de diversiteit binnen excellente expressie.
'Zij doet dat veel beter dan ik, dus ik ben niet Xi.'
Het indringersyndroom slaat toe. Naarmate mensen sterker Xi
zijn, blijken hun onderlinge verschillen groter in plaats van kleiner
te worden. Hoe intelligenter je bent, des te minder kans je hebt
dat je iemand treft die op dezelfde manier intelligent is. Die ander
kan weliswaar allerlei dingen prima die jij niet zo goed kan, maar
dat is wederzijds!
Het gaat er om dat je je eigen excellente expressie leert kennen en
accepteren, zonder last te hebben van je onvermogen om andermans excellente expressie te evenaren.
6 Ga er zorgvuldig en vastberaden mee aan de slag.
Natuurlijk is het zinvol om over de bovenstaande punten na te
denken en een innerlijke dialoog, of een gesprek met anderen te
voeren. Maar de echte verandering ontstaat door het doen: door
je eigen acties, zorgvuldig en zorgzaam ten behoeve van jezelf
ondernomen, vastberaden over je intentie om je kwetsbaarheid
voor het thema te verminderen.
Daarbij zijn nog drie praktische handvatten aan te reiken:
1 stel open vragen aan je omgeving.
Vraag je: 'Wat vind jij er van?' of vraag je: 'Vind je ook dat het
nog niet helemaal goed is?' In het laatste geval geef je jezelf
vast een dreun voordat de ander het misschien doet. Laat de
ander de ruimte om het al goed te vinden zoals het is.
2 schep zelfvertrouwen door zorg en onderhoud.
Excellent gereedschap behoeft zorgvuldig onderhoud.
De prachtige zangstem wordt dagelijks geoefend, de scherpe
geest uitgedaagd, het soepele lijf opgewarmd voor de prestatie. De Xi-er zit vol met excellente sensoren, informatieverwerkers, subtiele lichaamsprocessen.
Als je ten volle beseft hoe ongewoon scherp je waarneemt,
stemmingen aanvoelt, de hele dag informatie verzamelt, is het
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logisch dat je jezelf iedere dag de tijd en gelegenheid gunt om
ervaringen een plek te geven, emoties los te laten, op te ruimen of wat dan ook.
Als je jezelf goed kent en verzorgt, leer je hoe je op jezelf kan
vertrouwen.
Ontwikkel je eigen rituelen om uit de 'niet goed genoeg' impasse te komen.
Ieder mens is weer anders en heeft zijn eigen historie met dit
thema. Daarom zijn er geen standaardoplossingen, ook al lijkt
dat hierboven te worden aangeboden. Door je eigen ritueel op
te bouwen voor acuut besef en aanpak van het thema, kan je
in benarde omstandigheden jezelf door activering van het ritueel net dat duwtje geven om concreet in actie te komen.

Met mijn proefschrift heb ik ook weer goede stappen gemaakt, maar dat
kost me wel de nodige moeite. Het artikel ‘Ben ik wel goed genoeg’ is erg
herkenbaar. Te vaak heb ik het idee dat het allemaal briljant moet zijn
waardoor ik het dan toch maar niet opschrijf. Ik heb het er ook met mijn
promotor over gehad en hij vertelde mij dat het een bekend probleem is
waar meer mensen bij het schrijven van een proefschrift mee worstelen,
maar dat ik er wel zo snel mogelijk vanaf moet. Ik heb besloten om over
drie maanden een fors stuk geschreven te hebben en dat te gaan bespreken
met mijn prof.

212

De kracht van archetypen

16 De kracht van archetypen
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op het
facet mannelijk/vrouwelijk van de Xidentiteit.
Daarbij maak ik gebruik van bestaande
theorieën over archetypen en van wat ik
daar zelf de afgelopen jaren aan heb toegevoegd.
In paragraaf 3.6 werd al kort ingegaan op de rol die de sekse heeft
op de omgang met Xi of hoogbegaafdheid:
! Xi vrouwen kunnen zich soms niet voorstellen dat ze zelf extra
intelligent zouden zijn, maar herkennen wel vaak anderen als zodanig,
! Xi mannen hebben soms moeite om bij hun mannelijke kracht te
komen, omdat ze dat met bot of hanig gedrag associëren. Door
hun extra ontvankelijkheid op bijvoorbeeld Zintuiglijk of Emotioneel gebied zijn ze door dergelijk gedrag van anderen onaangenaam getroffen geweest en willen daar dus zelf niet bij horen.
In beide gevallen zit er een rem op de expressie van hun excellentie
en in beide gevallen is het niet eenvoudig die rem maar 'gewoon' los
te gooien: er liggen diepe overtuigingen vanuit henzelf en vanuit hun
omgeving aan ten grondslag. Naar mijn idee en ervaring zijn archetypen bruikbaar om die denk- en gedragspatronen meer expliciet te
maken. Daarmee heb je ze nog niet veranderd, maar er ontstaan wel
handvatten voor en zicht op een richting van verandering.
Het is gereedschap waarmee je – als het je past – zelf aan de slag
kan.
Mijn aandacht ging aanvankelijk uit naar de Xi mannen, omdat ik
zelf ook zo'n exemplaar ben. Ik raakte geïnspireerd door het boek
van Moore & Gillette (1990): 'King Warrior Magician Lover, redis-
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covering the archetypes of the mature masculine' (1990). Daarnaast
verdiepte ik mij in allerlei benaderingen van het verschil tussen man
en vrouw, of eigenlijk, tussen mannelijk en vrouwelijk.

Ik ga uit van de benadering dat beide seksen in essentie psychologische kenmerken van de andere sekse in zich dragen. Geen man is
alleen maar mannelijk, geen vrouw is alleen maar vrouwelijk.
In Jungiaanse termen heet het vrouwelijke deel van de mannelijke
psyche de Anima, het mannelijke deel van de vrouwelijke psyche de
Animus.
Beide delen behoeven een evenwichtige ontwikkeling: een man kan
alleen psychisch volwassen worden als hij ook zijn vrouwelijke deel
heeft ontwikkeld, een vrouw kan alleen psychisch volwassen worden
als zij ook haar mannelijke deel heeft ontwikkeld. Uitzonderingen
daargelaten is dit de gebruikelijke situatie25.
Een ander denkmodel wat mij aanspreekt is de
dualiteit van Yin en Yang, waarbij ook visueel in
het bekende symbool van beider interactie zichtbaar wordt hoezeer de beide aspecten elkaar aanvullen, beïnvloeden en in elkaar aanwezig zijn.
Beide modellen zijn essentieel gelijkwaardig naar mannen en vrouwen.
Het was voor mij dan ook logisch dat er volwassen vrouwelijke archetypen te benoemen zouden moeten zijn die complementair aan
het model van Moore & Gillette waren. Maar de in de literatuur
aangedragen oplossingen bevredigden mij niet. Kort voor de voltooi-

Aldus Moore & Gillette in een ander, recent heruitgegeven boek, The King
Within (2007).
25
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ing van dit boek kregen mijn ideeën daarover taal en vorm, waardoor ze hier kunnen worden geïntroduceerd.

In paragraaf 16.1 ga ik in op de betekenis van patriarchale en andere
waardensystemen en op hun invloed bij het onderscheid mannelijk/vrouwelijk. In paragraaf 16.2 introduceer ik het schema van de
tweemaal vier aspecten van volwassen archetypen en hun schaduwpolen. Vervolgens schets ik in paragraaf 16.3 tot en met 16.6 per
aspect het vrouwelijke en mannelijke archetype met hun schaduwpolen, aangevuld met de specifieke relevantie voor Xi-ers.
In paragraaf 16.7 tot 16.9 komt aan de orde hoe de 'Saboteur' in verschillende interacties met bovengenoemde archetypen de expressie
van excellentie kan blokkeren of bederven.
Het goede nieuws is dat een sterke Xi-Vorst en Xi-Regisseur de invloed van de Saboteur effectief kunnen inperken.

16.1 WAT ZIJN ECHTE MANNEN EN VROUWEN?
Zijn ec hte manne n pat riarch aal?
Bij mijn zoektocht naar wat nu eigenlijk mannelijk is en hoe zich dat
met mijzelf verhoudt werd mijn aandacht destijds getrokken door
beschrijvingen van patriarchale waardensystemen. Daarin worden
z.g. mannelijke en vrouwelijke eigenschappen tegenover elkaar gezet
op een manier die duidelijk maakt dat als het er echt op aan komt,
mannelijke eigenschappen superieur zijn aan vrouwelijke. Daarmee
wordt impliciet overgedragen dat dit ook geldt voor de representanten van die eigenschappen, waarmee mannen dus in het algemeen
superieur zijn verklaard vergeleken met vrouwen.
Vergelijk het rijtje (patriarchale) stereotypen:
Typisch mannelijk is: competitief, degelijk, rationeel, koelbloedig, autonoom, sterk, gecontroleerd en heldhaftig zijn.
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Typisch vrouwelijk is: meegaand, wispelturig, irrationeel, wankelmoedig, afhankelijk, kwetsbaar, sentimenteel en slachtoffer zijn.
Nederland heeft weliswaar een meer feminiene cultuur dan bijvoorbeeld de Angelsaksische landen, maar ook bij ons zijn deze waardepatronen wel herkenbaar. In mijn visie belemmert dat niet alleen
vrouwen, maar ook veel mannen in hun ontwikkeling en expressie.
Bij Xi-ers speelt dat nog eens extra. De intensiteit van emoties, de
hoge sensitiviteit, de vaak sterke vaardigheid op het gebied van het
verbeelden en de resulterende creativiteit die standaard bij Xi-ers
horen, verdragen zich namelijk slecht met die typisch patriarchaal
gewaardeerde eigenschappen zoals rationaliteit, onvoorwaardelijke
zelfcontrole, niet tonen van emoties, status, enzovoort.
Natuurlijk bestaan er mannen, die alleen maar genieten van de rol
van de macho, de cowboy die altijd wint, vrouwen om zijn vinger
windt en voortgaat op zijn heldenpad. Of neem de mannen die de
onverstoorbare leider met grote kracht neerzetten: fusies, massaontslagen, politieke spelletjes, het gevecht met de concurrentie, ze blijven de baas en genieten van hun macht en uitstraling.
Maar er zijn ook mannen die geen zin hebben om macho of koelbloedige leider te zijn. Ze willen vrienden zijn met hun levenspartner, niet de overheerser. Ze willen respectvol en empathisch in hun
professie staan, niet vanuit agressie of status.
In tv-reclames zie je dan een goedbedoelende vader de sukkel in het
huishouden zijn, onder vriendelijke meewarigheid van zijn sterke
partner. Dat kan weliswaar de consequentie zijn, maar is feitelijk een
patriarchaal sjabloon. Het doet geen recht aan de intentie en potentiële kracht van een man die streeft naar een genuanceerde en authentieke mix van zijn mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.
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Ik behoorde zelf meestal tot die categorie van 'vriendelijke metgezel', en heb me vanuit mijn eigen behoefte aan persoonlijke ontwikkeling eerst proefondervindelijk verdiept in mijn eigen vrouwelijke
kanten en – de laatste jaren – in mijn eigen mannelijke kanten.

Er is veel inspiratie over dit onderwerp te vinden in het boek van
Robert Moore & Douglas Gillette – een professor in de psychologie
en een kenner van mythen en mystiek – dat in 1990 verscheen: 'King
Warrior Magician Lover, rediscovering the archetypes of the mature
masculine' (1990). In het Nederlands te omschrijven als 'Vorst Krijger Magiër Levenslustige, de herontdekking van de archetypen van
de waarlijk volwassen man' .
Zij werken een Jungiaans concept uit, dat de mannelijke psyche is
opgebouwd uit vier essentiële aspecten; vier archetypen. Deze vier
(Vorst, Krijger, Magiër en Levenslustige) kunnen verschillende gedaanten aannemen naar gelang de persoonlijke ontwikkeling van een
bepaald persoon. De genoemde vier zijn de gedaante bij de waarlijk
volwassen geworden man. Maar ieder archetype heeft twee disfunctionele schaduwvormen – een actieve en een passieve schaduwpool
– die de expressie van excellentie effectief kunnen blokkeren.
Daarnaast kennen die vier essentiële aspecten of archetypen een eigen gedaante bij een kind en ook daar zijn er steeds twee disfunctionele schaduwvormen mogelijk. Een fysiek volwassen man kan qua
persoonlijke ontwikkeling nog steeds sterk 'onder de invloed' van
schaduwpolen van jongensarchetypen zijn. In hun boeken wordt
patriarchaal gedrag gerelateerd aan wezenlijke onvolwassenheid van
de man. Patriarchie is een aanval, niet alleen op vrouwelijkheid in
haar volle expressie, maar ook op mannelijkheid in zijn volle expressie. Het is gebaseerd op angst, de angst van een jongen voor volwassen vrouwen en mannen. 'Waarlijk volwassen mannen' zijn niet patriarchaal. Zij hebben hun volwassen mannelijke en vrouwelijke ar217
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chetypen ontwikkeld vanuit een besef van gelijkwaardigheid van de
beide seksen, in een bij hun identiteit passende balans.

Wat z ijn echte vro uwe n dan e ige nl ijk?
Moore & Gillette (2007) werken in 'The King Within' zeer beknopt
een vrouwelijke versie van hun vier volwassen mannelijke archetypen uit. Ze gebruiken bijna dezelfde naamgeving (Queen, Warrior,
Magician, Lover) en geven hen ongeveer dezelfde rollen.
Dat is voor mij niet bevredigend: mijns inziens loop je daarbij het
risico dat een bij mannen toepasbaar concept op de essentieel andere sekse niet van toepassing is. Daarbij was ik al eerder gefascineerd
geraakt door het onderscheid dat in bepaalde Indiaanse tradities tussen mannelijk en vrouwelijk wordt gemaakt, beeldend omschreven
als behorende bij respectievelijk Grootvader Zon en Grootmoeder
Aarde.
In een Indiaans scheppingsverhaal26 vult Grootvader Zon Grootmoeder Aarde met zijn licht, waarna zij vanuit haar dromen al het
leven op aarde schept, inclusief de 'tweebenige', de mens. Het is
voor beiden de expressie van hun wederzijdse liefde.
Grootmoeder Aarde staat voor alles wat materie (substance) is of
daarmee is verbonden, Grootvader Zon geeft met zijn licht de bezieling (spirit) en vorm. Het is belangrijk om daarbij op te merken
dat er totale gelijkwaardigheid is tussen 'spirit' en 'substance', tussen
'geest' en 'materie', tussen 'abstract' en 'concreet'. Alles wordt geboren uit het vrouwelijke, maar Grootmoeder Aarde raadt al haar kinderen aan om balans te zoeken in hun relatie met haar en met
Grootvader Zon door actief verbinding te maken met het mannelijke:

'houd je wortels in de aarde en groei naar het licht.'
26

Zoals verteld op de CD 'Creation Story' door Donna TalkingLeaves.
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Mens (Vrouw)
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Mens (Man)

220

De kracht van archetypen

In de Christelijke traditie lijkt er bij velen een duidelijk 'klassenverschil' tussen hemel en aarde te worden ervaren en onderhouden:
Hemel is superieur aan Aarde.
Van daaruit is het niet onlogisch dat dit klassenverschil doorwerkt in
de manier waarop mannen naar vrouwen kijken, waarin we verschillende karakteristieken van patriarchie kunnen herkennen.
Op zoek naar de vrouwelijke tegenhanger van de Vorst, Krijger,
Magiër en Levenslustige merkte ik op dat deze mannelijke archetypen zich op relatief abstracte concepten richtten. De vrouwelijke
archetypen zouden dus dichter bij 'materie' moeten staan.
Net als bij de mannelijke archetypen heeft het een tijdje geduurd
voordat het gevoel taal kreeg en was ook hierbij 'verbinding' met
anderen noodzakelijk. Bij de mannelijke archetypen brachten twee
workshops met Mats Aguila mij de gewenste helderheid, voor het
ontdekken van deze vier vrouwelijke archetypen waren met name
de gesprekken met Amanda Bouman essentieel.

'Echte vrouwen' hebben hun volwassen vrouwelijke en mannelijke
archetypen ontwikkeld vanuit een besef van gelijkwaardigheid van
de beide seksen, in een bij hun identiteit passende balans.
In de volgende paragraaf schets ik de mannelijke en vrouwelijke
volwassen archetypen, hun schaduwpolen en hun relatie met Xi.

221

Verleid jezelf tot excellentie

16.2 ARCHETYPEN, HUN SCHADUW EN XI
Tweemaal vier archetypen, ieder met twee schaduwpolen, maken
totaal vierentwintig archetypen. En dat zijn dan alleen nog de volwassen gedaanten. Het model is nogal veelomvattend, maar wordt
om praktische redenen hier beknopt gepresenteerd.
Naar mijn idee berust de hantering van dit model als gereedschap
vooral op pragmatiek: zijn er bepaalde schaduwpolen die je bij jezelf
onmiddellijk als 'valkuil' kan herkennen en klopt het dat je Xidentiteit daardoor niet zo uit de verf komt als je zou wensen? Dan geeft
het bijbehorende 'gerijpte' archetype de richting van de gewenste
verandering aan. Het kunnen archetypen van je eigen sekse zijn,
maar ook van de andere. Ieder mens heeft zijn of haar eigen voorkeur bij en verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke aspecten.
Een tweede pragmatisch advies: paragraaf 15.8 ging over de vatbaarheid van Xi-ers voor de zorgelijke vraag 'Ben ik wel goed genoeg?' Dit model biedt veel aanknopingspunten om veel schaduwzijden te onderkennen en ze onmiddellijk in het licht te willen zetten. Ik denk dat een mens zonder schaduwzijden aardig in de buurt
van 'goddelijke perfectie' is gekomen. Dus is het voor Xi-ers praktisch om zich bij hun ontwikkeldrift te beperken tot één of twee archetypische aspecten die het meest herkenbaar èn aanlokkelijk lijken
om extra aandacht te geven.
Hierna introduceer ik voor een overzicht eerst het volledige schema,
daarna ga ik per aspect in op de vrouwelijke en mannelijke vorm en
hun schaduwpolen, en op de relatie met Xi.
De namen van de vrouwelijke archetypen zijn relatief 'vers' en mijn
eigen keuze. De namen van de mannelijke archetypen zijn mijn interpretatie van de termen uit de boeken van Moore & Gillette.
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Omdat namen ook een gevoelswaarde hebben kan je ervoor kiezen
om bepaalde archetypen te hernoemen als een andere naam effectiever voor je werkt.
Tabel 5: Vrouwelijke en mannelijke archetypen

Schaduw + –
+ Overbeschermende

Volwassen
vrouwelijk

Volwassen
mannelijk

Beschermster

Krijger

+ Sadist

– Onverschillige

– Masochist

+ Gifmengster
Voedster

Magiër,
Sjamaan

– Dorre Akker
+ Voetveeg
– Afhoudende
+ Controle-Tiran
– Afwezige

Schaduw + –

+ Steriele
Manipulator
– Ontkennende

Gastvrouw

Levenslustige

Regisseur

Vorst

+ Verslaafde
– Depressieve
+ Tiran
– Zwakkeling

16.3 BESCHERMSTER EN KRIJGER
De Beschermster en de Krijger gaan over de hantering van kracht en
agressie. In Xi-termen gaat het over gedrevenheid.

Besc hermst er
De Beschermster weet wat van waarde is en aarzelt niet om dat vurig en met al haar kracht onvoorwaardelijk veilig te stellen.
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Zonder actieve Beschermster – de passieve schaduwpool heet Onverschillige – hebben plunderaars vrij spel en gaat wat dierbaar is verloren. Of er is geen besef (meer) wat dierbaar is en wat niet, waardoor
de krachten worden verspild aan onnozelheden. In beide gevallen is
er een enorm lek waardoor alles van waarde beschadigd raakt, minder wordt, of helemaal verdwijnt.
Als de Beschermster in haar actieve schaduwpool komt – de Overbeschermende – gaat zij beschermen wat geen bescherming behoeft en
wordt verstikkend of verslindend. Dan is vernieuwing of verandering nauwelijks meer mogelijk want gevaarlijk vanwege het onbekende. Alles moet het liefste blijven zoals het is. De moed is veranderd in angst en krampachtigheid.
Bij een Xi-er zorgt de Beschermster voor het veilig stellen van zijn
Xidentiteit en voor het vinden van een goede balans tussen aanpassen en de eigen weg gaan.
Schaduw + –
+ Overbeschermende
– Onverschillige

Volwassen
vrouwelijk

Volwassen
mannelijk

Schaduw + –
+ Sadist

Beschermster

Krijger
– Masochist

K rijge r
De Krijger weet wat hij wil, weet hoe het te bereiken en springt in
actie. Hij belichaamt het vermogen tot agressie, maar gedreven vanuit een innerlijk waardesysteem; een missie.
Zonder actieve Krijger weet je niet wat je zelf graag wilt, hebt geen
puf om het uit te zoeken en laat door anderen bepalen wat je moet
doen. De term Masochist voor de passieve schaduwpool verwijst naar
een intrinsieke behoefte om ondergewaardeerd en slachtoffer te zijn.
Deze schaduw kan ook groeien vanuit een overdreven plichtsgevoel,
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waarbij de betrokkene zichzelf gaat haten omdat hij iets doet waar
hij absoluut geen zin (meer) in heeft, maar zichzelf als onmachtig
definieert om dat te doorbreken.
Als de Krijger doorschiet in zijn actieve schaduwpool wordt hij Sadist: hij gebruikt zijn kracht om anderen te kleineren en te kwellen,
puur voor zijn eigen genoegen.
Een Xi-er heeft de Krijger nodig om zijn natuurlijke gedrevenheid in
effectieve banen te leiden. In hoofdstuk 9 (Missie) is daar al uitgebreid op ingegaan.

16.4 VOEDSTER EN MAGIËR
De Voedster en de Magiër of Sjamaan gaan over doorleefde kennis
bij de hantering van stoffelijke en onstoffelijke zaken. In Xi-termen
gaat het over hun vaardigheid in de omgang met complexiteit.

Voe dste r
De Voedster weet wat er nodig is om groei te bevorderen en doet
een rijke oogst ontstaan. Zij heeft verstand van voedsel en van de
omstandigheden waaronder dat voedsel verkrijgbaar te maken is.
Zij beheerst het proces waarin bestanddelen in de juiste verhouding
en hoeveelheid op het juiste moment worden samengevoegd om iets
nieuws te maken, dat kwalitatief anders is dan de samenstellende
delen. Ze is zowel excellent met het juiste voedsel als met de juiste
geneesmiddelen. Het is een vloeiende combinatie van kennis en gevoel.
De passieve schaduwvorm is te omschrijven als Dorre Akker.
Alles lijkt aanwezig, maar er is geen oogst. Door de onvruchtbaarheid ontstaat armoede, hongersnood en ziekte. Door gebrek aan
afstemming en samenwerking of door gebrek aan aandacht voor de
noodzakelijke bouwstenen mislukt alles of brengt slechts weinig op.
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De actieve schaduw heet de Gifmengster; bekend uit sprookjes als de
boze heks. In plaats van bij te dragen aan continuïteit, materiële welvaart en verbinding brengt zij dood, verderf en intriges, een perverse
oogst.
Xi-Voedsters hebben veel in huis om bij te dragen aan groei en ontwikkeling en zijn in staat complexe processen tot een goed einde te
brengen. Als hun bijdrage niet op waarde wordt geschat, kunnen ze
in boosheid doorschieten naar de Gifmengster en verzuren hun bijdragen en uiteindelijk ook zijzelf. Of ze houden alle mogelijke bijdragen binnen en sterven eigenlijk af, de Dorre Akker.
Schaduw + –

Volwassen
vrouwelijk

Volwassen
mannelijk

Voedster

Magiër,
Sjamaan

+ Gifmengster
– Dorre Akker

Schaduw + –
+ Steriele
Manipulator
– Ontkennende

Magiër / S jamaan
De Magiër bezit kennis, niet alleen in zijn hoofd, maar ook met zijn
lichaam. Die twee kennisvormen zijn onlosmakelijk in hem verbonden. Daardoor beseft hij de oneindige verbondenheid tussen mannelijk en vrouwelijk, tussen vorm en materie. Hij wendt zijn kennis ten
goede aan en blijft van nature die kennis vermeerderen, zonder de
verwachting ooit alles te weten.
Zonder actieve Magiër – de Ontkennende – wordt er niets met de
kennis van hoofd of lichaam gedaan, zelfs het bestaan ervan wordt
ontkend: 'Ik weet er niets van.' 'Ik heb niets gemerkt.'
De actieve schaduwvorm van de Xi-Magiër is maar al te bekend uit
allerlei wetenschappelijk onderzoek, dat intellectueel briljant kan
zijn, maar menselijk en moreel gezien onder de maat. De overtuiging
van 'maakbaarheid', de dominantie van 'vorm', leidt tot de schaduw226
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vorm Steriele Manipulator. Daarbij wordt de waarde van 'materie',
vrouwelijke kwaliteiten, niet meer gevoeld. Het leven wordt met het
hoofd bedacht en niet (meer) ervaren met het lichaam.
De Xi-Magiër in volle expressie is een Meester in zijn vak, of in zijn
vakken, want één vak is vaak niet toereikend om alle creatieve behoeften te vervullen. Xi-Magiërs blijken in onze ervaring vaak een
sterke intuïtieve kracht te kunnen ontwikkelen en treden daarbij in
de voetsporen van de Sjamaan of medicijnman.

16.5 GASTVROUW EN LEVENSLUSTIGE
De Gastvrouw en Levenslustige zijn bij uitstek gericht op het met
overgave in het leven staan en dat ten volle te genieten.
In Xi-termen gaat dat over de omgang met intensiteit.

Gast vro uw
De Gastvrouw heet welkom en biedt onderdak vanuit haar hart.
Zij staat open voor wie een beroep op haar gastvrijheid doet, maar
weert ongenode gasten op resolute wijze. Zij staat met overgave in
het leven dat ze met grote intensiteit ervaart. Haar passie is het wederzijds hartelijk aangaan van relaties.
In de passieve schaduw van de Gastvrouw, de Afhoudende, is er onherbergzaamheid en eenzaamheid, voor haarzelf en haar omgeving.
Relaties worden afgehouden en zij neemt nergens aan deel.
Als iedere bezoeker maar alles van de Gastvrouw mag, laat ze haar
gastvrijheid misbruiken, wordt haar huis uitgewoond en komt ze in
de actieve schaduwpool, de Voetveeg. Ze verliest de autonomie in
haar eigen ruimte en iedereen laat bij haar achter wat hem belieft.
De Xi-Gastvrouw is relatief kwetsbaar om in een van haar schaduwpolen te belanden. Door het 'anders dan gemiddeld zijn' loopt zij het
risico om als compensatie té open voor haar gasten te zijn – einde227
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loos aanpassen – en Voetveeg te worden, of teleurgesteld de deur
dicht te gooien en niets of niemand meer binnen te laten, de Afhoudende.
In hoofdstuk 8 (Verbinding) is op het belang van de relatie met
'soortgenoten' ingegaan.
Schaduw + –
+ Voetveeg
– Afhoudende

Volwassen
vrouwelijk

Volwassen
mannelijk

Gastvrouw

Levenslustige

Schaduw + –
+ Verslaafde
– Depressieve

Le ve nsl ust ige
De Levenslustige staat met grote vitaliteit in het leven. Hij geniet van
wat het leven hem biedt en streeft naar het uitdragen van schoonheid. Hij gebruikt zijn zintuigen intens, maar is er niet verslaafd aan.
Zonder de Levenslustige is de wereld steriel en zonder beleving.
In deze passieve schaduwpool is het vermogen tot genieten verloren
gegaan; de wereld van de Depressieve.
Maar als de Levenslustige bij zijn genieten het contact met zijn kern
verliest, schiet hij door naar de actieve schaduwpool en wordt een
Verslaafde. Hij is in de macht van zijn eigen zintuigen geraakt.
De Xi-Levenslustige ervaart het leven dankzij zijn hoge sensitiviteit
(en andere gebieden van Xo) met ongewone heftigheid. Diep geraakt door schoonheid, kwetsbaar voor lelijkheid. Hij heeft de natuurlijke behoefte om zelf ook schoonheid te creëren, hetzij abstract
in de elegantie van zijn ideeën, hetzij concreet in enige vorm van
ambachtelijke creativiteit. Hij leeft zijn passies maar wordt niet door
zijn passies geleefd.
Helaas komen ook de schaduwvormen van de Xi-Levenslustige veel
voor. Sommige Xi-ers verzinken in alle mogelijke verslavingen, anderen blijven depressief in hun diep ervaren teleurstellingen hangen.
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16.6 REGISSEUR EN VORST
De Regisseur en de Vorst gaan over het vermogen om je plaats in de
wereld in te nemen en in een helder zelfbewustzijn te doen wat je
doet. Het gaat over eigen soevereiniteit en autoriteit en is in Xitermen de vitale vereniging van intensiteit, complexiteit en gedrevenheid.

Re gisse ur
De Regisseur weet het juiste moment, de juiste betrokkenen en het
juiste ritueel om gebeurtenissen effectief en doorleefd te laten
plaatsvinden. Zij geeft onbetwist leiding aan dat proces en verbindt
verleden, heden en toekomst. Zij ervaart de cyclische tijd, het ritme
van het materiële leven. Zij biedt ons de rituelen waarmee we onze
eigen tijd op die van anderen en de kosmos kunnen afstemmen.
Zonder een actieve Regisseur – bij een Afwezige – komen gebeurtenissen ongelegen of blijft haar bijdrage niet ingevuld. Het leven lijkt
zich buiten haar te voltrekken en ze is ook niet in staat op het juiste
moment haar aanwezigheid in te brengen. Een incident verwordt tot
een crisis, een hoogtepunt laat geen spoor na, noch bij haarzelf noch
bij haar omgeving.
Als de Regisseur niet het zelfvertrouwen heeft om onzekerheid te
hanteren en zich niet kan verbinden met de cyclische tijd schiet zij
door naar de actieve schaduwpool, de Controle-Tiran. Alles moet in
de gaten worden gehouden, niets mag gebeuren zonder haar nadrukkelijke bemoeiing en instemming, want anders is ze bang dat
het niet goed gaat.
De Xi-Regisseur geeft op haar gedreven wijze vorm aan complexe
en intense processen waardoor ongewone resultaten worden bereikt
op een voor de deelnemers betekenisvolle wijze. Zij is zich bewust
dat excellentie een proces is, geeft de juiste tijd en plaats aan voor
Herkenning van de Xidentiteit en markeert de voortgang van de Be229
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vestiging ervan. Zij weet het juiste moment voor excellente expressie, het juiste moment wanneer het genoeg is en organiseert het juiste applaus.
Schaduw + –
+ Controle-Tiran
– Afwezige

Volwassen
vrouwelijk

Volwassen
mannelijk

Regisseur

Vorst

Schaduw + –
+ Tiran
– Zwakkeling

Vo rst
De Vorst zorgt goed voor zijn rijk en belichaamt de soevereiniteit
ervan. Hij schept orde en recht. Hij zegent zijn land en al wat er toe
behoort. Hij biedt mogelijkheden tot expressie en bevestigt iedereen
ten volle in zijn capaciteiten.
In de passieve schaduwpool – de Zwakkeling – heeft hij geen stevigheid, is angstig en voelt zich voortdurend bedreigd. Hij is onmachtig
om zichzelf als belofte te realiseren.
Als hij doorschiet in de actieve schaduwpool wordt hij Tiran; iemand
die onrecht schept, zijn eigen rijk en zo mogelijk ook dat van de buren plundert. De Tiran beperkt zijn onderdanen zoveel mogelijk in
hun mogelijkheden.
De Xi-Vorst heeft zijn bijzondere begaafdheid in eigendom genomen. Niet om te overheersen, maar omdat hij niet anders kan dan
zijn kwaliteit in de wereld te zetten. Het is een rustige kracht, ook al
brengt het verantwoordelijkheid met zich mee. Dankzij zijn sterke
gevoel voor rechtvaardigheid laat hij iedereen het zijne.
De Xi-Zwakkeling voelt zich geremd om zijn ongewone talenten te
tonen en past zich aan door onzichtbaar te worden. Omdat de angst
voor 'ontdekking' blijft en er aan de andere kant woede heerst over
de niet geziene kwaliteiten, ontstaat er gemakkelijk spanning op
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werkplek en in privé-leven. Zolang de begaafdheid niet in eigendom
wordt genomen is dat patroon nauwelijks te doorbreken.

Inte ns o f f aal angs t ig?
De Xi-Vorst en de Xi-Regisseur leven van nature in intensiteit.
Sommige mensen denken dat zij zich extra moeten inspannen om
met een dergelijke intensiteit te leven, maar het omgekeerde is waar:
het kost hen juist veel kracht om minder intens te zijn. Als hun omgeving toch van hen verwacht dat zij 'rustiger aan doen', schieten zij
uit hun kracht en worden faalangstig: zij mogen immers niet meer
op hun eigen gevoel voor maatvoering afgaan, maar worden daar
wel op afgerekend. Meestal een bron van onplezierige ervaringen.
Aan de expressie van Xi en aan het ontwikkelen en onderhouden
van je Xidentiteit zitten 'spirit' en 'substance' aspecten. Vrouwelijke
en mannelijke Xi-ers zijn gebaat bij het tot volle uitdrukking brengen
van hun vrouwelijke en hun mannelijke archetypen. Voor iedere Xier is het levenskunst om daarin de eigen balans te vinden, in het besef dat die balans in de tijd en levensfase kan verschuiven.

16.7 DE SABOTEUR VAN IEDERE EXPRESSIE
Bij sommige Xi-ers verloopt het leven niet zoals gewenst. Ze hebben het gevoel dat ze meer te bieden hebben dan wat in het dagelijks
leven van ze gevraagd wordt, maar hun initiatieven om er meer van
te maken lopen iedere keer mis. Het komt er maar niet van, zonder
dat ze er de vinger achter kunnen krijgen waarom dat zo is.
Dat kan tot existentiële depressiegevoelens leiden: wat zo mooi leek
te zijn, blijkt een lekke ballon. Het gebrek aan perspectief maakt dat
er weinig puf overblijft om door te gaan. Het leven en de Xi-er zelf
blijken een mislukking.
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Het helpt niet dat de omgeving opbeurende taal spreekt, 'het valt
best mee!'. Het helpt nog minder als de omgeving uitlegt dat je 'gewoon de kansen moet grijpen', en dat 'het met jouw talenten toch
moet lukken!'
Voor de Xi-er lijkt het wel of er een ongrijpbare innerlijke Saboteur
is die de boel iedere keer komt verstieren, juist als het de goede kant
op gaat.
Amanda Bouman legde mij uit dat in haar werk met Voice Dialogue
de subpersoon 'Saboteur' vaak een gewond en bang innerlijk kind
blijkt te zijn dat bij allerlei initiatieven dat onzekere gevoel in je buik
geeft, of in je oor fluistert:

'Laten we het maar niet doen, het lijkt me eng.'
'Doe nou niet, de vorige keer liep het toch ook verkeerd en weet je nog hoe
erg je dat vond!'
Daardoor ben je geneigd de goede gelegenheid alsnog te wantrouwen en daarom maar te laten lopen. Pas daarna, als dat onzekere
gevoel in de buik weg is, slaat de teleurstelling toe: het is weer niet
gelukt.
Het verhaal van de Saboteur gaat voor normaal begaafde mensen
net zo op als voor Xi-ers. Maar de intensiteit van de beleving is bij
Xi-ers anders vanwege hun intensiteit, complexiteit en gedrevenheid.
Dat vertaalt zich onder andere in het sterke gevoel een lotsbestemming te hebben, ook entelechie genoemd, een vermogen tot zingeving en een gedrevenheid tot zelf-actualisatie (o.a. Lovecky, 1986).
Daarnaast speelt het sterke vermogen tot beelddenken een rol,
waardoor Xi-ers vaak in hun hoofd een schitterend idee hebben,
maar de realisatie een karikatuur blijkt te zijn doordat ze zich duur
en complexiteit van het maakproces onvoldoende hebben gerealiseerd. Dat staat nog los van een eventuele 'verbaal-performaal
kloof', waarbij 'de handen niet kunnen maken wat het hoofd be232
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denkt', ook al ziet het resultaat er voor buitenstaanders nog aardig
uit.
Kortom, er spelen voor Xi-ers door hun geaardheid veel versterkende effecten een rol waardoor ze zich – als de Saboteur eenmaal
gevestigd is – hun 'falen' veel sterker aantrekken en de vicieuze cirkel
steeds meer een zuigende draaikolk wordt.
De 'omgang' met je Saboteur wordt bepaald door de hantering van
je innerlijke kind en door de mate waarin je je Xi-Vorst en/of XiRegisseur tot uitdrukking weet te brengen. Daarover gaan de twee
volgende paragrafen.

16.8 HET BELOOFDE KIND EN DE SABOTEUR
De verwijzing naar een gekwetst innerlijk kind leidde mij naar de
archetypen, zoals in de vorige paragrafen beschreven. Naar mijn gevoel ging dit over het Regisseur/Vorst aspect, althans over de kindvorm daarvan, hier verder het Beloofde Kind genoemd.27 Ik gebruik
om praktische redenen verder de mannelijke (jongens) vorm.
In alle culturen zijn er verhalen over het Beloofde Kind: het wordt
geboren met een missie in de wereld en is daardoor verbonden met
een Beloofde macht. Tegelijk is het een kind dus ultiem kwetsbaar.
Het wordt dan ook bedreigd maar altijd wonderlijk gered. Het kindje
Jezus, Mozes, Krishna, Heracles of Dionysos, over allen worden
dergelijke verhalen verteld waarbij hun overleven een eerste verwijzing is naar de bijzondere rol die ze geacht worden in de wereld te
gaan spelen.

Ik maak gebruik van het model van Moore & Gillette (1990) dat behalve
volwassen mannelijke archetypen ook jongens archetypen en hun schaduwpolen benoemt. Het betreffende jongens archetype is 'Divine Child'. De beide
schaduwpolen heten bij hen High Chair Tyrant en Weakling Prince.
27
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Dit archetype leeft in ieder mens, en ieder mens weet ergens diep
van binnen dat hij iets nieuws komt brengen. Voor Jung is dit archetype de vitale bron van het Zelf. Contact ermee brengt levenslust,
vrede en vreugde, het ultieme welzijn.
De schaduwpolen van het Beloofde Kind zijn de Kinderstoeltiran
en de Ziekelijke Prins.

De K inderst oel t iran als de act ie ve Sabote ur
De Kinderstoeltiran ziet zichzelf als het centrum van het universum.
Alles en iedereen draait om hem en om zijn behoeften en verlangens. Maar tegelijk kunnen die behoeften en verlangens nooit bevredigd worden, omdat hij alles wat 'van buiten' aangeboden wordt als
beneden zijn stand afwijst. Karakteristieke eigenschappen zijn arrogantie, kinderachtigheid, en de weigering om verantwoordelijkheid
voor het eigen gedrag te nemen.
De Kinderstoeltiran is een actieve Saboteur. Hij organiseert zijn eigen ondergang:
Als hij nog kind is door voedsel en liefde af te wijzen omdat het niet
goed genoeg is, terwijl hij het wel nodig heeft om te kunnen groeien.
Als de Kinderstoeltiran als innerlijk kind/Saboteur in een volwassene actief is, doet de volwassene van alles, maar keert het resultaat
zich uiteindelijk tegen hem:
! de succesvolle maar autoritaire manager, die zijn waan koestert
dat hij zich niet en nooit kan vergissen. Daarom verzamelt hij Jaknikkers om zich heen en wordt dus niet gewaarschuwd voor het
naderend onheil.
! de streber of de perfectionist, voor wie het beste nooit goed genoeg is. Het kan altijd beter, meer, hoger, machtiger, tot de hartaanval of de revolutie toeslaat.
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De mensen in zijn omgeving, die geen zin hebben om zich voor de
Kinderstoeltiran excessief in te spannen (het mag alleen op zijn manier, en is nooit goed genoeg), roepen bij hem alleen maar extra
drang op om zijn omgeving te bewijzen dat hij in alles superieur is.

De Zie ke l ijke Prins als de pass ieve Sabote ur
De Ziekelijke Prins heeft zijn omgeving effectief in de waan gebracht dat hij een hulpeloos slachtoffer is dat voortdurend verzorgd
moet worden. Hij trekt de aandacht door zwijgzaam te zijn, of door
te klagen, of door nadrukkelijk machteloos te zijn. Hij laat weinig
van zichzelf zien, is nooit vitaal, neemt nooit een initiatief.
Hij is een Prins die onverdiend slachtoffer is van een permanente
ongelukkige samenloop van omstandigheden. Daar moet zijn omgeving dus veel tegenover zetten om dat weer goed te maken.
Maar hoe ze zich ook inspannen, de Ziekelijke Prins is een soort
Zwart Gat voor energie: het trekt de energie aan, maar alles verdwijnt er in en niets komt terug.
De Ziekelijke Prins is de passieve Saboteur. Als kind gaat alles waartoe hij aangezet wordt onverklaarbaar mis. Vaak weet hij de schuld
daarvoor bij broertjes, zusjes of klasgenoten te leggen. Hij weet ook
schuldgevoelens bij zijn verzorgers op te roepen.
Zelf schiet de Ziekelijke Prins hier overigens niets mee op.
Als de Ziekelijke Prins als innerlijk kind/Saboteur in een volwassene
actief is, blijken de omstandigheden op het kritieke moment altijd
net verkeerd uit te vallen, waardoor een plan of gelegenheid niet uit
de verf komt. Er is altijd Pech. Of er is onbegrijpelijke willekeur
waardoor een kans aan de neus voorbij gaat. Er is een sterke neiging
om voortdurend duidelijk te maken hoezeer die anderen die wel effectief of succesvol zijn, dat op een buitengewoon dubieuze wijze
bereiken.
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Het ene karakteristieke effect op de omgeving is dat men zich bijna
gaat schamen om zelf wel succesvol te zijn, zich geweldig gaat inspannen om de zaak voor de Prins alsnog ten goede te laten keren,
of ook een hekel ontwikkelt jegens de personen die van oneerlijkheid zijn beschuldigd. Maar bij het slachtoffer zelf verandert dit
niets, en het gevoel van machteloosheid en stagnatie kan zelfs besmettelijk zijn.
! de 'eeuwige' sollicitant, die nooit wordt uitgenodigd, of op het
laatste moment niet aangenomen, naar eigen zeggen door dubieuze praktijken tijdens de sollicitatie.
! de zwaargeplaagde medewerker, waarbij altijd de bus net te vroeg
wegrijdt, een relatie een belangrijke afspraak niet nakomt, de
computer crasht door falend onderhoud van de facilitaire dienst,
enzovoort.
Het andere karakteristieke effect op de omgeving is dat mensen zich
van de Ziekelijke Prins afkeren, en daarmee voor hem bevestigen
dat de wereld onrechtvaardig en tegen hem is.

De X i-er en z ijn kwets bare Bel oof de K ind
De voorbeelden zijn extreem, maar alledaags gekozen. In een mildere vorm zijn ze voor iedereen dichtbij en zijn de volgende twee vragen aan de orde:
1 Hoe gaan we om met het Beloofde Kind in onszelf: houden we
het in ere, echten wij het Kind als iets van onszelf. Of blokkeren
we de verbinding met hem.
2 Hoe manifesteren de Kinderstoeltiran en de Ziekelijke Prins zich
in ons, want bij ieder mens zijn beide schaduwpolen in een bepaalde mate en vorm aanwezig.
Ook hier: bij iedereen is het Beloofde Kind een kwetsbaar kind en is
aan de orde hoe eventueel opgelopen kwetsuren worden gehanteerd.
Bij iedereen zijn beide schaduwpolen aanwezig en kan er opeens van
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pool gewisseld worden: de Kinderstoeltiran kruipt in een klein hoekje, of de Ziekelijke Prins wordt uitzinnig woedend.
Maar de jonge Xi-er is relatief kwetsbaar op dit punt:
! door zijn hoge sensitiviteit;
! door de intensiteit en redeneervermogen waarmee consequenties
uit gebeurtenissen worden getrokken;
! door zijn 'omvangrijke uitrusting' waardoor hij per definitie ongewoon is: de metafoor van het lelijke eendje. Temidden van eenden is het jonge zwaantje altijd een lelijk eendje en het hangt van
allerlei omstandigheden af hoezeer dat wordt ingepeperd.
Veel Xi-ers hebben al op (zeer) jonge leeftijd ervaren dat de uitspraak:

'Wie denk je wel dat je bent!?'
nooit als vraag wordt bedoeld. Hun innerlijke reactie daarop activeerde de schaduwpolen en blokkeerde in meer of mindere mate
hun verbinding met hun Beloofde Kind.

De e rvaring van be dro ge n z ijn
Want ze dachten wel degelijk dat ze 'iemand waren'.
Bij Xi-ers komt er al relatief vroeg een sterk bewustzijn van 'iets bijzonders, iets nieuws gaan brengen'. Soms gecombineerd met een
lotsbestemming, het gevoel een missie in de wereld hebben.
Wat gebeurt er als je zelf ervaart dat je een wonder in een wonderlijke wereld bent, maar je omgeving die het (fysieke) gezag vertegenwoordigt, verklaart dat dit allemaal niet waar is en ook niet waar kan
zijn:

'Zo'n kind kan toch niet op die leeftijd al ...'
Het geeft een intens gevoel van teleurstelling, zelfs van bedrogen
zijn. Kennelijk is het allemaal een vergissing en ben je zelf gewoon
een mislukking. Sommigen worden daar boos van, anderen besluiten

237

Verleid jezelf tot excellentie

uit schaamte onzichtbaar te worden. Soms is de conclusie dat het
leven een leugen is. Niks nieuw of fris, weg belofte, gewoon je tijd
uitzitten. Zichtbaar onderpresteren, kamikaze acties of non-existentie zijn de uiterlijke tekenen. Het leven wordt niet genoten.

Ee n st erke X ide nt ite it ve rste rkt de miss ie
Een Saboteur is effectief zolang hij onbekend is. Dus is de 'bestrijding' erop gericht om hem beter te leren kennen zodat je hem eerder
ziet aankomen. Daarnaast werkt de Saboteur op plaatsen waarvan je
soms geen weet hebt, dus is het de kunst om die eigen 'geheime'
plekken te ontdekken en in je bewustzijn op te nemen.
Beide benaderingen hebben te maken met het (her)ontdekken van je
Beloofde Kind en de schaduwvormen Kinderstoeltiran en Ziekelijke
Prins. Wat voor gebeurtenissen hebben die schaduwvormen geactiveerd? Welke situaties in je huidige leven roepen onbewust of bewust die herinneringen op?
Met verwijzing naar het eerder genoemde versterkende effect van Xi
op de kwetsbaarheid van het Beloofde Kind is het logisch en begrijpelijk dat de herkenning èn bevestiging van de eigen Xi een noodzakelijke eerste stap is in de aanpak van de Saboteur.
In de herkenning en bevestiging van het 'anders zijn', de versterking
van je Xidentiteit, worden allerlei onverteerbare gebeurtenissen althans begrijpelijk.

'Logisch dat het zo gelopen is... Het was niemands schuld....
Wat nog niet wil zeggen dat het geen pijn meer doet.'
Het zijn behulpzame stappen voor het doorleven van een rouwproces waarin eindelijk bewust getreurd mag worden over de verwonding van het Beloofde Kind. Vanuit die verklaring en een geleidelijke
acceptatie van de gebeurtenissen verliezen Kinderstoeltiran en
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Ziekelijke Prins hun aantrekkingskracht als karikatuur van het Beloofde Kind. En daarmee verliest de Saboteur zijn dekmantel en
grote stukken van zijn werkterrein.
Als de Saboteur minder machtig is geworden, ga je voorzichtig herontdekken wat de missie van je Beloofde Kind ook al weer was en
wat de betekenis daarvan in het hier en nu zou kunnen zijn.
Want het Beloofde Kind heeft een missie en weet dat het leven hem
niet bedriegt. De Xi-er weet dat hij geen mislukkeling is. Zo kan het
verlangen om het leven te genieten weer terugkeren. En is de tijd
gekomen om de missie tot expressie te gaan brengen.

16.9 DE XI-VORST / XI-REGISSEUR EN DE SABOTEUR
De Vo rst /Regisse ur, o f h un sch aduw po le n?
De Vorst/Regisseur is het volwassen geworden Beloofde Kind: gerijpt door ervaringen en wijs geworden, hebben Vorst en Regisseur
hun plaats in de wereld ingenomen en doen wat zij doen vanuit een
helder zelfbewustzijn. Waar het Beloofde Kind een belofte inhoudt,
lost de Vorst/Regisseur die belofte in: de Regisseur geeft op haar
eigen wijze sturing aan het verloop van gebeurtenissen en verbindt
verleden, heden en toekomst met haar rituelen, de Vorst belichaamt
de soevereiniteit van zijn rijk en brengt rechtvaardigheid en zegen.
Als het Beloofde Kind nog steeds ontdaan is over zijn verleden en
de Saboteur navenant machtig en onvoorspelbaar, heeft een mens
veel moeite om Vorst of Regisseur in eigendom te nemen. Het is nu
eenmaal moeilijk om het 'belofte zijn' waar te maken als je er eigenlijk zelf niet (meer) in gelooft. Maar wat moet je anders?

Een voorbeeld hoe zoiets in de praktijk werkt:
Een hoogbegaafd kind merkt vaak al vroeg dat het ongewoon goed kan leren en dat iedereen verwacht dat het later iets heel bijzonders gaat doen.
Vaak ontstaan er al tijdens school of studie enkele deuken in dat beeld bij
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de omgeving en bij het kind zelf. Als de jong volwassene geen manier vindt
om die deuken te relativeren en te hanteren blijft de herinnering aan het
kennelijke falen hangen en wordt steeds groter: de Saboteur. De volwassene
heeft vervolgens geen referentie meer hoe hij of zij ooit dat oorspronkelijke
ideaalbeeld tot realiteit kan maken en haakt af.
Zolang de Saboteur machtig is, zijn er in het aspect van het Vorst/
Regisseur archetype meestal alleen de passieve schaduwpolen te
zien: de Afwezige en/of de Zwakkeling. De regie wordt aan anderen
overgelaten, de Zwakkeling is angstig en duikt. Voor beiden is het
streven om uit schaamte en vanuit onmacht zo onzichtbaar mogelijk
te blijven.
Soms slaat de schaamte om in woede en komen de actieve schaduwpolen boven: de Controle-Tiran en de Tiran proberen zoveel
mogelijk te verhinderen dat hun omgeving zich wél kan ontplooien
en brengen zo mogelijk permanente schade toe om hun doel te bereiken. De Controle-Tiran maakt alles onbeweeglijk in een keurslijf
van regels en perfectionisme, de Tiran intimideert en plundert.
Net als bij de kindvarianten kan iemand opeens wisselen tussen de
beide schaduwpolen. De Tiran kan – als zijn razernij over ondervonden kritiek niet tot onderdanigheid heeft geleid, als zijn gezag
niet wordt erkend – opeens bezwijken aan zijn eigen innerlijk gevoel
van waardeloos zijn en een bibberende angsthaas worden.
Omgekeerd kan de Zwakkeling zijn kans schoon zien bij een promotie en onverwacht 'heel erg veranderen'; totaal corrumperen door
de macht waarmee hij zichzelf als persoon identificeert.
Op vergelijkbare wijze blijkt de Controle-Tiran die overal bovenop
zat op een kritiek moment opeens de Afwezige. En soms is iemand
jarenlang de Afwezige maar draait onverwacht als een blad aan een
boom om en gaat zich overal op dwingende wijze mee bemoeien,
zodat haar omgeving terugverlangt naar vroeger.
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Gro nde n: het acc epteren Vorst /Re gisse ur te z ijn
Vaak roepen Xi-ers die veel last van de Saboteur hebben, bij mij het
gevoel op dat ze niet goed 'gegrond' zijn. Ze besteden geen aandacht
aan hun voeten op de aarde, maar zijn voornamelijk in hun hoofd
bezig. Ze nemen nauwelijks een plaats in de wereld in en je vraagt je
af of ze dat eigenlijk wel willen. Zodra enig ongerief dreigt, trekken
ze zich terug in een denkbeeldige wereld – bij wijze van spreken op
een verre planeet – of ze laten zich wegjagen.
Zulk gedrag heeft een relatie met het aspect van Vorst en Regisseur.
De Vorst is metafoor voor iemand die een eigen soeverein territorium in beheer heeft. De Regisseur heeft metaforisch een stoel met
haar naam er op en van daaruit bepaalt zij hoe de film wordt gemaakt. Wie niet gegrond is, heeft geen territorium noch een eigen
stoel.
Als ik me mijn eigen worstelingen met het versterken van mijn gronding herinner ('Iedereen kan het leren hoor...' Grrrrr!), weet ik nog
wat voor mij het keerpunt was:
Ik hervond ergens diep in mijzelf het vertrouwen dat de aarde een
herbergzame, zelfs een veilige plek is. Dat er op die aarde een plek
voor mij is; mijn onvervreemdbaar, onvoorwaardelijk geboorterecht.
Daarnaast accepteerde ik dat de aarde niet 'schuldig' is aan de
puinhopen die voortdurend door allerlei lieden in de wereld worden
aangericht. Dat iedere keer, in een vast ritme, opnieuw leven, voedsel, schoonheid en liefde door de aarde worden voortgebracht,
zonder voorwaarden van haar kant vooraf. Maar ook zonder oordeel achteraf omdat er wat van gemaakt had moeten worden.
Vanuit dat hervonden vertrouwen in mijzelf en in de aarde bleek ik
het uiteindelijk aan te durven om me met de aarde te verbinden en
feitelijk daarmee mijn eigen soevereine plaats op deze aarde te accepteren. De voeten stevig op de grond. Mijn onvoorwaardelijke
recht om mijn plaats, mijn eigen ruimte in te nemen.
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Vervolgens ontdekte ik dat wat ik te zeggen heb veel beter wordt
gehoord als ik mijn stem vanuit mijn soevereine plaats op aarde laat
klinken.
Dat is overigens iets, wat ik mij iedere dag weer opnieuw bewust
moet maken om het te kunnen doen: 's ochtends mijzelf de tijd gunnen om mijn fysieke lijf weer op de grond te zetten, 'de dag recht te
leggen', zoals ik het noem.

Xi-Vo rst e n X i-Regis se ur ho ude n de S abote ur op af st and
Bij de toelichting op de kwetsbaarheid van het Beloofde Kind gaf ik
aan dat Xi-ers relatief heftig geraakt kunnen worden door de confrontatie met hun omgeving rond hun 'anders zijn'. Daardoor krijgen ze gemakkelijk last van de Saboteur, waardoor ze niet goed contact met hun Vorst en Regisseur kunnen maken.
Het goede nieuws is dat hun karakteristieke kwaliteiten van intensiteit, complexiteit en gedrevenheid juist kunnen bijdragen aan een
extra sterk verlangen om toch dat contact met hun Vorst en Regisseur te maken. Vanuit dat ongewoon sterke verlangen kan zowel de
drijfveer ontstaan om het gekwetste Kind te helen, als om voor de
'Xi-Vorst' en 'Xi-Regisseur' in hun volle glorie te gaan, in plaats van
voor de Schaduwpolen ervan.
Daarvoor is wel nodig om die karakteristieke kwaliteiten volledig in
eigendom te willen nemen, anders gezegd: het willen herkennen en
bevestigen van het wezenlijke stuk van jezelf dat Xidentiteit heet.
Door vanuit een sterke Xidentiteit bezig te zijn met excellentie, verjaren de negatieve ervaringen die de Saboteur en zijn influisteringen
zo sterk jegens het Beloofde Kind maakten:

'Je hebt dat toch al eens geprobeerd en je weet toch nog hoe akelig dat afliep?'.
'Jawel, maar ik weet inmiddels hoe dat kwam, sindsdien is het al drie
keer helemaal goed gegaan en dat gaat nu ook weer gebeuren!'
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Anders gezegd kan een Xi-er zich realiseren dat de intensiteit en
uitwerking van zijn expressie als Xi-Vorst en Xi-Regisseur vele malen groter en bevredigender zijn dan via hun Schaduwpolen. Vanuit
het verlangen naar die intensiteit en uitwerking kan hij er naar toewerken om steeds vaker zijn plaats als Xi-Vorst en Xi-Regisseur in
de wereld in te nemen, in plaats van geleefd te worden door hun
Schaduwpolen. Daar is hetzelfde voor nodig als voor wat ik eerder
over gronden schreef: eigenlijk moet je daar iedere dag de tijd voor
nemen, zelfreflectie toepassen of spiegelen via een ander, en iedere
dag opnieuw de keuze maken waar je voor wilt gaan. Excellentie is
een proces van bestendig kiezen.
Ook voor andere Xi-ers geldt wat de wijze magiër Albus Dumbledore aan het einde van deel 2 van de serie tegen Harry Potter zegt:

'Uit onze keuzes blijkt wie we werkelijk zijn, Harry,
veel meer dan uit onze talenten.'
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Vragenlijst temperament
Toe l icht ing
Dit is een vragenlijst met vijftien vragen om zicht op je eigen
temperament voorkeur(en) te krijgen.
Temperamentleer bestaat al heel lang: al in de oudheid droeg de
Griek Hippocrates en later de Romein Galenus de overtuiging uit
dat ieder mens in de praktijk het meest naar een van de vier mogelijke, fundamenteel verschillende, geaardheden of temperamenten
neigt. Hij benoemde ze als sanguinisch, melancholisch, cholerisch en
flegmatisch. Tot in de 19e eeuw werd met die of een vergelijkbare
indeling gewerkt in geneeskunde, filosofie en literatuur.
De 'karakterbenadering' raakte een halve eeuw in de vergetelheid
door de ideeën van o.a. Pavlov en Freud, maar werd door Jung via
zijn z.g. Psychologische Typen weer opnieuw geijkt. In de afgelopen
decennia is de z.g. Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI), gebaseerd
op Jungs werk, een veel gebruikt typeringsinstrument voor psychologen geworden.
David W. Keirsey gaf temperamentleer in 1978 een nieuwe impuls
door het te koppelen aan de MBTI.
Hij gebruikte de op Plato geïnspireerde namen van Ambachtsmens,
Hoeder, Idealist en Rationalist en bracht de 16 typen uit de MBTI in
deze temperamenten onder. Linda V. Berens heeft deze benadering
de afgelopen tien jaar verder uitgewerkt en recent een eigen benaming geïntroduceerd: Improvisers, Stabilizers, Catalysts en Theorists. Deze vragenlijst is geïnspireerd door haar werk in o.a. An Introduction to the 4 Temperaments 3.0. (Berens, 2006)
De aanname is, dat ieder mens in principe alle vier temperamenten
in zich draagt, maar dat één van de vier iemand relatief het meest
eigen is. Soms kan iemand zich sterk in twee van de vier herkennen.
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Aanbe vole n w erkw ijz e
1 Vul de vragenlijst op de volgende bladzijden in door per vraag
tien punten over de vier mogelijkheden te verdelen. Denk niet te
lang na. Bepaal je keuzes op basis van feitelijkheid, niet op wat
ideaal zou zijn. Hoe sterker je voor een mogelijkheid kiest, des te
meer punten ken je daar aan toe. Door per vraag de punten over
maximaal drie van de vier mogelijkheden te verdelen, wordt het
onderscheid scherper.
Dus bijvoorbeeld 0-10-0-0, 3-0-0-7, 5-0-3-2, of eventueel 2-3-3-2.
Voor de één liggen de keuzes explicieter dan voor de ander, dat is
normale variatie.
2 Breng de resultaten over naar de witte vakjes in de beide bladzijden van de sleutel tabel.
3 Totaliseer per kolom over alle vijftien vragen door de scores van
de eerste bladzijde van de sleuteltabel (som A en som B) over te
brengen naar de tweede bladzijde.
4 Als je dat wilt kan je de totalen normeren tot percentages door de
getallen te vermenigvuldigen met 0,67.
De vier getallen zijn je scores voor respectievelijk Ambachtsmens,
Hoeder, Idealist en Rationalist.
5 De mate waarin de hoogste waarde boven de andere drie uitsteekt, is een aanwijzing voor de mate waarin dat temperament
karakteristiek voor je is.
Veel plezier bij de invulling. Je kan op internet Engelstalige informatie vinden bij www.keirsey.com en www.16types.com.
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Vrage nl ijst

1d

Ik ben op de allereerste plaats een gedegen, betrouwbaar persoon.
Waar ik ook ben, ik vind altijd iets om te doen.
Ik wil altijd leren, en de antwoorden op mijn vragen vinden.
Mensen en hun onderlinge relaties hebben altijd mijn aandacht.

2a
2b
2c
2d

Ik wil authentiek, welwillend en empathisch zijn.
Ik wil ergens bij horen, deel uitmaken van een groep.
Ik wil kennis vergaren, competent zijn en iets bereiken.
Ik wil vrij zijn om mijn volgende stap zelf te kunnen bepalen.

3a
3b
3c
3d

Ik ben meestal kalm en rustig.
Ik ben meestal opgewonden en van nature optimistisch.
Ik ben meestal serieus en vraag me af hoe het verder zal gaan.
Ik ben meestal vol enthousiasme.

4a
4b

Ik vertrouw op mijn impulsen en mijn geluk.
Ik vertrouw op mijn intuïtie en mijn verbeeldingskracht.
Ik vertrouw op mijn vermogen tot logisch denken en redelijkheid.
Ik vertrouw op mijn vaardigheid heldere afspraken te maken.

1a
1b
1c

4c
4d
5a
5b
5c
5d

Ik vind een oplossing voor ieder probleem dat op mijn pad
komt.
Als ik zelf geen oplossing weet, wordt het hogerop wel opgelost.
Ik los problemen op doordat ik ze fundamenteel kan analyseren.
Ik verbind de diverse perspectieven om een probleem op te
lossen.
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6
6b
6c
6d

Ik heb een enorme hekel aan:
inefficiëntie, incompetentie, mensen die niet weten wat ze
willen.
kraak noch smaak, mondaine en onechte types.
te weinig respect voor gezag, nalatigheid, ongehoorzaamheid.
onbeholpen, gedweeë en laffe types.

7
7a
7b
7c
7d

Andere mensen zien mij als:
goed georganiseerd, beleefd, betrouwbaar en loyaal.
intelligent, met specifieke talenten
snel, geestig, iemand die risico's neemt en dan geluk heeft.
een mensen mens, die als vanzelf een prettige sfeer schept.

8
8a
8b
8c
8d

Bij een project heeft het mijn primaire aandacht dat ieder:
doorziet hoe de onderliggende structuur van het project is.
beseft wat zijn juiste moment is om actie te nemen.
zich prettig voelt bij de eigen taak.
zich aan regels en afspraken houdt.

9a

Als er kritiek is, wil ik dat wel meteen horen.
Het is vanzelfsprekend dat ik gecorrigeerd word als dat nodig
is.
Ik verwacht dat iemand met kritiek er ook echt verstand van
heeft.
Als ik kritiek krijg, houd ik rekening met de aard van de criticus.

6a

9b
9c
9d
10
10a
10b
10c
10d
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Andere mensen vinden wel eens dat ik:
te veel aan regels vasthoud en vaker spontaan moet reageren.
te weinig mijn emoties laat zien, of altijd te afstandelijk ben.
te idealistische verwachtingen heb, tegen het naïeve aan.
maar moet laten zien dat ik echt betrouwbaar met afspraken
ben.

Vragenlijst temperament

11a
11b
11c
11d
12a
12b
12c
12d
13

Ik oriënteer mij op de toekomst.
Ik zie tijd als intervallen, periodes, op een continuüm.
Ik houd rekening met het verleden en wat daaruit is overgeleverd.
Ik leef in het hier en nu.
Ik kan makkelijk de motivatie en emoties bij mensen onderkennen.
Ik zie het als mijn kerndoel om bezig te zijn met vooruitgang.
Ik weet feilloos wat verantwoordelijk en passend gedrag is.
Ik heb een natuurlijk gevoel voor stijl; of iets esthetisch wel
klopt.

13b
13c
13d

Ik bewonder mensen die:
in iets een enorme vaardigheid, meesterschap, hebben ontwikkeld.
grote integriteit en betrokkenheid tonen.
wilskracht tonen en baanbrekende vernieuwingen realiseren.
met gezond verstand hard werken en hun positie waar maken.

14
14a
14b
14c
14d

Ik raak nogal gestresst van:
eindeloze of abstracte verhalen, routine en starre regels.
geen controle hebben, of van inefficiënt werk.
gedrag of gebeurtenissen die onze gezamenlijkheid bedreigen.
afstandelijkheid en gebrek aan echte verbinding met mensen.

15

Ik wil graag dat anderen:
mij en mijn lange termijn doelen serieus nemen en ruimte
geven.
mijn dagelijkse bijdragen waarderen en mij in de zaken betrekken.
een relatie met mij aangaan en mijn eigenheid accepteren.
mij de ruimte geven om werk op eigen wijze en tijd te doen.

13a

15a
15b
15c
15d
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S le ute l t abe l
Breng de puntenscores naar het corresponderende witte vakje in één
van de vier kolommen en tel vervolgens de scores kolomsgewijs op.
Voorbeeld: de score van vraag 1a moet in de 2e kolom, die van vraag
1b in de 1e kolom, van vraag 1c in de 4e kolom, enzovoort.
1a
1b
1c
1d

6a
6b
6c
6d

2a
2b
2c
2d

7a
7b
7c
7d

3a
3b
3c
3d

8a
8b
8c
8d

4a
4b
4c
4d

9a
9b
9c
9d

5a
5b
5c
5d

10a
10b
10c
10d

som A

som B
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som A

Zet links de scores van som A
en som B. Tel op per kolom.

som B
11a
11b
11c
11d
12a
12b
12c
12d
13a
13b
13c
13d
14a
14b
14c
14d
15a
15b
15c
15d

A=
H=
I =
R=

Ambachtsmens
Hoeder
Idealist
Rationalist

Totaalscore maal 2/3 (0,67)
geeft het percentage voor elk
van de vier temperamenten.

Totaal

%
A

H

I

R
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OVER DE SCHILDERIJEN, FOTO'S EN ILLUSTRATIES
De schilderijen op de omslag en in het boek zijn van Mariska Mallee.
Mariska (Voorburg, 1959) is beeldend kunstenaar en maakt olieverfschilderijen, foto's en grafiek.

'Schilderen is voor mij talent, vaardigheid, geduldige oefening en vakmanschap. Wanneer ik tijdens het schilderen mijn ego, intellect en hoofd kan
uitschakelen en alleen maar werk vanuit mijn buik, beweging en handen,
kom ik op een plek, waar leegte is en alles kan zijn. Mijn verf wordt licht,
chemie, kleur en gevoel.
Ik kijk er naar: begrijp het niet, maar voel en weet dat het ontstaan is.
Dat maakt me gelukkig.'
De foto's van Mariska's schilderijen zijn gemaakt door Paul Rüpp.
Paul (Amersfoort, 1958) is grafisch vormgever en fotograaf.
Mariska en Paul studeerden in 1982 af aan de Koninklijke Academie
voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Zij werken als zelfstandig
kunstenaar in atelier en galerie KunstRaam Rüpp & Mallee in het
oude centrum van Voorburg.
De foto van het glazen object op blz 153 is gemaakt door de kunstenaar zelf, Annelien van Kempen.
Bij de afbeelding op blz 192 is de foto van de twee tuinsproeiers
bewerkt door Geertien Kuipers. Zij maakte ook de foto van de
auteurs op de omslag.
Alle overige schema's, afbeeldingen en foto's zijn gemaakt door
Willem Kuipers.

Over auteur en inspirator
Wil le m K uipe rs
Ir. Willem Kuipers is loopbaancoach voor extra intelligente mensen.
Hij is geboren in Scheveningen in 1952, studeerde af als wiskundig
ingenieur op de TU Delft en volgde later een postacademiale opleiding Organisatiekunde bij SIOO in Utrecht.
Hij ontwikkelde zich in de loop van twintig jaar van wetenschappelijk medewerker tot organisatie adviseur tot zelfstandig gevestigd
loopbaancoach met als rode draad een belangstelling voor wat mensen nu eigenlijk beweegt. Lezen, schrijven, productontwikkeling en
kennisoverdracht zijn altijd een voorliefde geweest.
Dit boek is het resultaat van zijn passie voor het ontdekken van
volwassen hoogbegaafdheid. Daarnaast geniet hij van ontwerp en
bouw van labyrinten en zingt bas in een koor.

Annel ie n van Ke mpe n
Mr. Annelien van Kempen is loopbaancoach voor extra intelligente
mensen. Zij is geboren in 1955 in Achthuizen, Goeree-Overflakkee.
Zij studeerde rechten in Rotterdam en Frans in Lausanne, Zwitserland. Van jongs af aan is Annelien bezig met sporten en geïnteresseerd in kunst. Als juriste werkte zij in diverse industrietakken en
groeide door tot manager. Ze richtte haar nevenactiviteiten op het
thema ‘Vrouwen in management’.
Inmiddels is zij sinds 1996 zelfstandig gevestigd ondernemer en
heeft zich ontwikkeld tot glaskunstenaar.
Annelien is de samensteller van de Reader Hoogbegaafd-en-Werk
2006. Zij is als voortrekker en voortstuwer de inspirator van dit
boek. ‘Creativiteit en Diversiteit’ zijn het credo in haar coaching.

Over Kuipers & Van Kempen
Willem Kuipers en Annelien van Kempen, levenspartners, zijn loopbaanbegeleider en coach. Door specialisatie zijn zij deskundig op het
gebied van extra intelligentie en hoogbegaafdheid.
Binnen hun bedrijf hebben zij de term Xi ontwikkeld en kennen uit
eigen ervaring de cognitieve en emotionele mogelijkheden en beperkingen van extra intelligente mensen.
Individuele coaching, workshops, artikelen, lezingen, nationale en
internationale netwerken, de CD ‘Hoogbegaafdheid en extra intelligentie’, de ‘Reader Hoogbegaafd-en-Werk 2006’ en de websites
www.xi2.nl en www.hoogbegaafd-en-werk.nl èn dit boek zijn het
tastbare resultaat van ruim zeven jaar gerichte aandacht op de ontwikkeling van het werkterrein ‘extra intelligente mensen en werk’.
Buitenruststraat 32, 2271 HB Voorburg
info@xi2.nl
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Willem Kuipers

Willem Kuipers en Annelien
van Kempen zijn loopbaanbegeleider, coach en elkaars
levenspartner. Binnen hun bedrijf Kuipers & Van Kempen
hebben zij zich gespecialiseerd
in ‘Xi en werk’ en bieden zij
naast individuele coaching ook
workshops en lezingen.

VER

Dit boek is geschreven voor iedereen die met extra intelligente mensen te
maken heeft: voor wie het zelf is, voor wie dierbaren het zijn en voor wie
beroepsmatig bij hun wel en wee betrokken is.

IE

Als je extra intelligent bent en wilt excelleren, ben je vaak zelf het lastigste
obstakel. Beperkende overtuigingen over je eigen kwaliteiten remmen je af.
Dit boek biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen.
In een prettig leesbare stijl krijg je een toelichting op het begrip extra intelligentie (Xi), de verschillen en overeenkomsten tussen Xi en hoogbegaafdheid
en op de zeven facetten van de Xidentiteit. Via de metafoor van het labyrint
werk je stapsgewijs toe naar een duurzame expressie van je excellentie.
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Extra intelligente mensen herkennen zich wezenlijk in drie of meer van de vijf
karakteristieke kenmerken: intellectueel vaardig, buitengewoon nieuwsgierig,
een sterke behoefte aan autonomie, grenzeloos en mateloos in het najagen
van interesses en een combinatie van emotionele onzekerheid en intellectuele
zelfverzekerdheid.

VERLEID JEZELF TOT EXCELLENTIE!

Wie zijn extra intelligente mensen? Excellentie, wat is dat? Is het
arrogant om excellent te willen zijn? Ben ik wel goed genoeg?
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Willem Kuipers
in samenwerking met
Annelien van Kempen

