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Nergens ter wereld is echte aandacht voor de zeer
hoogbegaafden. En dat terwijl er voldoende aanwijzingen zijn
dat deze groep zeker een speciale benadering nodig heeft,
als kind maar ook als volwassene.

Toen ik een paar jaar lid van Mensa was, las ik ergens iets
over de Triple Nine Society. Net als Mensa een wereldwijde
vereniging van mensen met een hoog IQ. Om lid te worden
moest je een score hebben in het bovenste 0,1 percentiel van
een IQ-test. Nooit aan gedacht dat ik daar bij zou kunnen,
maar uit de score die ik van de testpsycholoog (buiten
Mensa) had gekregen bleek dat ik wel lid kon worden. Uit
nieuwgierigheid meldde ik mij aan. Stuurde mijn testscore op
en werd lid.

De eerste jaren hield dat lidmaatschap niet veel in. Ik kreeg
af en toe een mail, las het digitale blad Vidya en dat was het.
De meeste leden wonen in de USA en de paar leden die op
de site stonden uit Nederland kende ik niet. Dat werd anders
toen ik in 2011 een bericht in de mail las dat er een European
general gathering (Egg) van de TNS gehouden zou worden.
Die was gepland in Londen. Opnieuw werd ik nieuwsgierig en
meldde mij aan. Als het niet leuk zou zijn was er altijd nog
Londen!

Ik heb daar geweldige dagen gehad! Er waren iets meer dan
twintig mensen, uit Duitsland, Denemarken, de UK,
Zwitserland, Frankrijk, België en nog een Nederlander. We
hadden heerlijke dagen. Iedereen had een eigen slaapplek
gezocht. Eén dag was gereserveerd voor presentaties van
onszelf en gasten. De locatie was een zaaltje vlak bij
Trafalgar Square, hartje Londen. De andere dagen zagen we
elkaar bij borrel, eten en excursies. En praten natuurlijk. Het
blijft een wonder hoe je je met mensen met zulke
verschillende achtergronden en uit verschillende landen zo
vertrouwd kunt voelen.

Een jaar later kwamen we in Kopenhagen bijeen. Een groot
deel van de mensen uit 2011 kwam weer, met enkele nieuwe
mensen erbij. Zo is het doorgegaan. Twee jaar geleden
hebben een Amsterdams lid en ik de Egg samen
georganiseerd in Nederland. De laatste gathering was eind
mei van dit jaar op Mallorca. Er waren nu meer dan vijftig

deelnemers, van wie enkele speciaal hiervoor uit de USA
waren gekomen.

Ik heb er hele fijne vrienden aan over gehouden. Ook al
spreek je elkaar live maar eenmaal per jaar, de band is er!

Wie meer wil lezen over de TNS: http://www.triplenine.org/

Wat is er eigenlijk bekend over mensen met een zeer hoog
IQ? Iemand die daar bijvoorbeeld vanuit zichzelf over schreef
in combinatie met literatuur die hij daarbij zocht, was Grady
Towers. Grady (die helaas op gewelddadige wijze aan zijn
einde is gekomen) was ook lid van de TNS. Artikelen van
hem, die nog steeds veel worden gelezen, zijn: ‘The empty
promise’ en ‘The outsiders’. Beide zijn op internet te vinden.
Grady beschreef duidelijk hoe eenzaam je kunt zijn als je tot
de groep exceptionally/profoundly gifted behoort. Enkele van
zijn artikelen zijn jaren geleden in het Nederlands vertaald en
binnen Mensa verspreid.

Het is wel een beetje een dilemma om binnen Mensa te
schrijven over de IQ-societies waar je alleen lid van kunt
worden als je minstens drie standaarddeviaties boven het
gemiddelde scoort, zoals de TNS. Immers: Mensa wil als een
ronde tafel zijn, waar iedereen gelijkwaardig is. Ik steun dat
principe van harte. Tegelijk zie ik dat er ook mensen zijn die
echt anders hoogbegaafd zijn dan de gemiddelde
hoogbegaafde. De IQ-score is daarvoor een maat, al zegt die
niet alles.

In de literatuur vind je geen consensus over de termen die
men gebruikt voor mensen met de hogere IQ’s, vanaf drie
standaarddeviaties boven het gemiddelde. De een gebruikt
de term exceptionally of profoundly gifted bijvoorbeeld vanaf
drie, een ander vanaf vier standaarddeviaties boven het
gemiddelde, globaal zijn dat scores van 145 respectievelijk
160. In de eerste helft van de 20e eeuw is er veel over deze
groep geschreven door Leta Hollingworth, die ook een aantal
mensen longitudinaal volgde. Recentere publicaties zijn van
Miraca Gross uit Australië.

Het Daimon Instituut van Sue Jackson in Canada houdt zich
ook bezig met de highly gifted (bij hen is dat de groep in de
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