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WIJSNEUS
Een van de vooroordelen die hoogbegaafde 
kinderen regelmatig toebedeeld krijgen, is 
‘Wijsneus’. Vaak vergezeld met een wat geër-
gerde toon, gefronste wenkbrauwen en ogen 
die boekdelen spreken (zonder te worden uitge-
sproken). De lichaamstaal van de boodschapper 
zegt genoeg om juist die signalen van ergernis 
en niet begrepen worden op te pikken, en er 

gedrag voor te zetten. Gedrag dat het kwetsbare 
deel beschermt dat geraakt wordt. Dat kan 
groot en hoorbaar gedrag zijn maar ook klein 
en zacht, of nauwelijks hoorbaar. Dat laatste 
merken we vaak niet op. We zien het niet, 
hebben er geen last van en doen er dan dus ook 
niets mee. 

INTENS VOELEN
Juist dat zachte gedrag is intens. Het blijft 
binnen en gaat zich daar nestelen. Soms wordt 
het groter en komt het er alsnog, vaak op een 
onverwacht en totaal, voor ons, niet relevant 
moment, uit. Ouders die ik begeleid, hoor ik 
vaak zeggen dat hun kind uit het niets ontploft, 
dat hij vaak zo onredelijk is terwijl dat nergens 
voor nodig was…
 
Hier wordt iets getriggerd dat onder de bekende 
ijsberg zit. Gedrag heeft altijd een boodschap. 
Het komt ergens vandaan. Als we het zachte 
gedrag niet herkennen, missen we de bood-
schap die het kind hiermee aan ons vertelt. 
In het niet herkennen en erkennen van het 
zachte gedrag wordt de overtuiging die onder 
het gedrag zit ‘Niemand ziet mij, begrijpt mij’ 
intens versterkt. Zo werkt dat nu eenmaal. 

Niets gaat een beetje. Alles gaat intens en 100% 
en meer. 

Het oppikken van alle signalen is heel intens 
en ingrijpend. Het kan verwarrend zijn waar-
door je uit verbinding raakt. Met jezelf en de 
omgeving. En het zal de glans van een Parel 
niet ten goede komen. De Wijsheid, verstopt in 
deze Parel en pas zichtbaar als ze mogen gaan 
stralen, missen we dan. 

BEGREPEN VOELEN 
Je niet begrepen voelen is voor niemand 
fijn. Hoogbegaafd of niet. Het niet begrepen 
voelen raakt de kinderen, maar ook volwas-
senen, in het diepste van hun zijn. Het 
diep doordenkende, analytische en brede 
verbanden leggende brein maakt dat ‘je niet 
begrepen voelen’ een terugkerend thema 
wordt of al is, waardoor de overtuiging, 
onder de ijsberg, ontstaat dat er kennelijk 
iets mis is met je. En wat onder de ijsberg zit, 
zien we niet maar wat zich boven de ijsberg 

Pareltjes van Wijsheid 

Alle coachees zijn (mijn) Pareltjes van Wijsheid.

Marianne Rietveld

ontvouwt, zien of horen we wel. Dat noemen 
we gedrag.

Het eenzame gevoel dat achter het gedrag 
ontstaat, roept de grote, en eigenlijk nooit 
te beantwoorden vraag op die begint met 
‘waarom’. De waaromvraag zorgt voor 
vertwijfeling over de vraag wie je bent. Of 
wie je niet mag zijn. En draagt niet bij aan 
een positief zelfbeeld. Het misschien eens zo 
vrolijke, positieve, ‘Hallo wereld, hier ben ik’ 
raakt uit balans en blijft vertwijfeld achter.
 
NET NIET
Ergens bij horen is een levensbehoefte. Een 
oerbehoefte las ik ergens. Van nature is de 
mens een groepsdier. Het samenzijn met ande-
ren hebben we van oudsher nodig voor onze 
overleving. Je wordt er niet gelukkiger van als 
je je alleen op de wereld voelt. 

In een groep leren we omgaan met sociale 
en relationele situaties. Daarmee bouw je je 
zelfbeeld op en leer je wie je bent in de relatie 
tot jezelf en de ander. Je psychische welbevin-
den wordt door en met een groep beïnvloed en 
bepaald. Een positieve emotie is vaak gerela-
teerd aan het versterken of vormen van juist 
die relaties.
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Maar wat nu als je het gevoel hebt dat je er 
eigenlijk ‘net niet’ bij hoort? Een ouder van één 
van de kinderen die ik ooit begeleidde, vertelde 
mij dat ze haar hele leven al het gevoel heeft 
overal waar ze aansloot bij een groepje, er ‘net 
niet’ bij te horen. Steeds opnieuw een zoektocht 
naar een groepsactiviteit in de hoop het gevoel 
te krijgen ergens bij te horen. Hoop om bij het 
sportclubje te horen, want deze sport beheers 
je best goed. Hoop om je echt verbonden te 
voelen bij het koor door de gezamenlijk liefde 
voor muziek en een best wel redelijk goede 
zangstem. Hoop om in een netwerk van onder-
nemers verbinding te voelen, want daar ligt de 
gezamenlijke passie bij het ondernemerschap…

Het er ‘net niet’ bij horen gevoel was altijd 
aanwezig. Zacht en hard gedrag heeft bij haar 
jarenlang gezorgd voor nog meer eenzaamheid. 
Deze eenzaamheid hoor ik de kinderen die ik 
coach eigenlijk altijd wel noemen. Met zachte 
stem en intens voelend, verdrietig en niet 
begrijpend.

WIJSHEID 
Hoe fijn is het dat we inmiddels meer weten 
over hoogbegaafdheid en de zijnskant met 
zijn karaktereigenschappen en persoonlijk-
heidskenmerken.

De vijf, meer dan gemiddeld en intens 
voorkomende eigenschappen maken deze 
kinderen Pareltjes van Wijsheid. Juist onder 
de kritische houding, de grote behoefte aan 

autonomie, de gevoelige, sensitieve antennes 
die alles opvangen, de mate van perfectio-
nisme en het grote rechtvaardigheidsgevoel 
zit zoveel Wijsheid.

IK ZIE JE, HOOR JE EN GELOOF JE… 
Wat nu als we minder gaan (ver)oordelen maar 
de woorden ‘Ik zie je, ik hoor je en ik geloof je…’ 
gebruiken vanuit een authentieke houding? 
Wat zou er dàn gebeuren met alle Wijsheid die 
in deze kinderen zit en nu nog onder de ijsberg 
blijft, beschermd door gedrag en dus niet 
zichtbaar?

Wat voor moois zou zich dan laten zien?

Hoeveel Wijsheid wordt er dan gedeeld?

Hoeveel liefde krijgt dan de ruimte om te 
worden verspreid?

Ik ben er van overtuigd dat we door het poetsen 
van deze Pareltjes van Wijsheid, ze nog meer 
gaan stralen om samen de wereld met jou en 
mij een beetje mooier te maken. En laten we 
daar nu net heel veel behoefte aan hebben.
Poets je mee?

Marianne Rietveld 

www.dewijswijzer.nl 

Pareltjes van Wijsheid BOEKENTIPS GINNY DE JONG

HET KLEURENMONSTER    
Anna Llenas (3+)

Het kleurenmonster is in 
de war. Hij voelt zich blij, 
verdrietig, boos, bang en 
kalm tegelijk. Wat is er met 
hem aan de hand? Met de 
hulp van een meisje probeert 
hij alle emoties die hij voelt 
een eigen plek te geven.

ALICE IN WISKUNDE 
WONDERLAND     
Carlo Frabetti en Wendy 

Panders (10-12)

Voor wiskundeknobbels  
én dummies.
Alice is elf en houdt niet 
van wiskunde. Tot ze op een 
dag een bijzonder avontuur 
beleeft. Een zonderlinge man, 
Lewis Carroll, voert haar mee 
naar Wiskunde Wonderland, 

een plek waar wiskunde écht 
tot leven komt.

Alice ontmoet er de Gekke 
Hoedenmaker, de mathe-
magiër, de Kolderkat, de 
konijnen van Fibonacci en 
vele andere gekke wezens.  
Tijdens haar tocht leert ze 
alles over priemgetallen, de 
tafels van vermenigvuldi-
ging, even en oneven getal-
len, de zeef van Eratosthenes, 
procentberekening, delin-
gen, magische vierkanten 
(sudoku’s), machtsverheffing 
en nog veel meer.

HONDERD UUR NACHT 
Anna Woltz (12-15)

Honderdduizend steden 
bestaan er op de wereld. En 

ik ben gevlucht naar de stad 
die over twee dagen wordt 
getroffen door een orkaan.

De veertienjarige Emilia 
ontdekt iets vreselijks over 
haar vader. Zonder dat 
iemand het weet, vliegt ze in 
haar eentje naar New York. 
Maar het appartement dat ze 
via internet huurde, bestaat 
niet. En er komt een verwoes-
tende orkaan op de stad af. 
Samen met twee Amerikaan-
se jongens en een heldhaftig 
klein meisje bereidt Emilia 
zich voor op de storm van 
haar leven.

Dit spannende boek was 
Winnaar Kinder en Jeugdjury 
- 12 tot 14 jaar 2016.

http://www.dewijswijzer.nl

