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James T. Webb, auteur van meerdere boeken over hoogbegaafde kinderen en met name 
bekend van zijn boek over dubbele en misdiagnoses bij hoogbegaafden, bracht in 2013 dit 
boek gericht op hoogbegaafde volwassenen uit. 
 
Aan het eind van het boek blijkt dit een werk te zijn dat hij als een soort van nalatenschap 
heeft geschreven in de hoop dat zijn werk andere mensen raakt, waardoor zij anderen 
kunnen raken. Hij heeft hierbij het zogenaamde ‘rippling’ (denk hierbij aan een druppel die 
een wateroppervlak raakt en meerdere kringen veroorzaakt) voor ogen. 
 
Ik ben vrij aangenaam verrast omdat het boek blijkt geeft van een auteur die je als lezer met 
een echte ‘open mind’ benadert. Als lezer word je niet belerend toegesproken, moreel 
veroordeeld of anderszins het gevoel gegeven dat jij (nog) niet goed genoeg bent. Ik vond 
dat op zich een verademing want bij sommige Amerikaanse (zelfhulp-)boeken is dat vaak 
wel anders. 
 
Opvallend vind ik dat hij niet continu spreekt over hoogbegaafden en hoogbegaafdheid, 
maar een meer generieke (en minder offensieve?) term gebruikt: ‘bright minds’. Hoe vertalen 
we dat nu weer in het Nederlands?! Verlichte geesten, heldere geesten, intelligente 
geesten? Daarnaast komt – om zijn doelgroep en onderwerp verder te specificeren - de 
combinatie van de volgende woorden veelvuldig voor: ‘bright minds’, onderzoekende 
geesten, intensiteit, hoogsensitief, gevoeligheid, idealistisch van aard, emotioneel. 
Ander veel voorkomende termen zijn: (existentiële) depressie, wanhoop, illusies, 
gedesillusioneerd, teleurstelling en zingeving. 
 
Structuur 
De basisideeën worden in hoofdstuk 1 uitgelegd; Hoofdstuk 2 gaat over idealisme en 
illusies. In hoofdstuk 3 wordt de relatie gelegd tussen intelligente mensen en de idealistische 
kijk op succesvol zijn in het leven. Het leuke is dat een aantal Nederlandse auteurs hier 
vermeld worden. Een artikel van Noks Nauta en Sieuwke Ronner waarin ook het Delphi-
model genoemd wordt, wordt vermeld en ook de omschrijving van Xi van Willem Kuipers 
wordt gebruikt om de ‘bright minds’ nader te omschrijven.  
Hoofdstuk 4 is ‘zwaar’, het gaat over depressie en wanhoop. Existentiële vraagstukken en 
hoe depressie gerelateerd is aan diepe teleurstelling worden uitgebreid behandeld. In 
hoofdstuk 5 worden meerdere filosofen en psychologen besproken die zich richtten op de 
zin van het leven - zoals Viktor Frankl en Kazimierz Dabrowski - en hier wordt de relatie 
gelegd tussen teleurstelling en existentiële depressie. 
Hoofdstuk 6 gaat over bewustzijn en acceptatie. Hierin worden meerdere oefeningen 
beschreven die je kunt uitvoeren om jezelf, je normen en waarden beter te leren kennen. 
In hoofdstuk 7 beschrijft hij 12 ineffectieve copingstijlen. Veel herkenning hier zowel voor 
mezelf als bij mijn coachcliënten. In hoofdstuk 8 geeft hij 13 copingstijlen die wel effectief 
zijn. In dit hoofdstuk zitten echt heel veel tips om je leven richting te geven, om vorm te 
geven aan je idealisme. In het laatste hoofdstuk beschrijft hij wat tips uit de positieve 
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psychologie, met name gebaseerd op het werk van Biswas-Diener. Met een persoonlijk noot 
maakt hij het verhaal ‘af’ : met het schrijven van dit boek brengt hij zijn eigen tips ten uitvoer 
en hoopt hij anderen te inspireren. 
 
 
Ik vind het boek een aanrader voor iedere hoogbegaafde volwassene voor wie zingeving 
een (actueel) thema is. Het mag van mij op korte termijn ook zeker naar het Nederlands 
vertaald worden. 
Het boek helpt je jezelf beter te begrijpen; het geeft inzicht in waarom het logisch is dat jij je 
zo voelt en dat biedt ook troost en een zekere berusting. Het boek geeft je vervolgens ook 
een scala aan mogelijkheden om je leven zinvoller te maken waaruit jijzelf de voor jou 
aansprekende tips kunt opvolgen. Nergens staat er wat je moet doen, Webb geeft je 
handreikingen en aan jou om daar iets uit te halen.  
 
Webb is grondig te werk gegaan. Hij doet goed aan bronvermelding en het boek kent een 
grote lijst met referentiemateriaal .  
Als coach kan ik ook veel met dit boek want het geeft woorden aan zaken die ik soms al wel 
wist, maar hier zo helder op een rijtje gezet worden dat het heel praktisch toepasbaar wordt.  
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