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“At last, an honest picture of what really happens to the gifted. Joan Freeman understands the 
psychology of having gifted abilities and its challenges, and has brought a breath of fresh air to 
this area of human development. I learned a lot and highly recommend it.” - Lewis Wolpert 
CBE, FRS, FRSL, Emeritus Professor, University College London, UK

“A sensitive, probing and revealing analysis of the super-bright from childhood to middle-age by 
Britain’s leading analyst of gifted children.” - Brenda Maddox, biographer and winner of the Los 
Angeles Times Biography Award, the Silver PEN Award, and the Whitbread Biography Prize

Popular Psychology/education

Professor Joan Freeman, PhD, is a Fellow 
of the British Psychological Society, which  
has also honoured her with a Lifetime  
Achievement Award for her work with the gifted. 
She is Founding President of the European Council 
for High Ability. She has published 14 books, and is 
invited to lecture around the world. She has a private 
practice in London. (www.joanfreeman.com)

This book reveals the dramatic stories of twenty outstandingly gifted people as they grew 
from early promise to maturity in Britain. Recorded over the last 35 years by award-
winning psychologist, Joan Freeman, these fascinating accounts reveal the frustrations and 
triumphs of her participants, and investigates why some fell by the wayside whilst others 
reached fame and fortune.
These exceptional people possess a range of intellectual, social and emotional gifts in fields such 
as mathematics, the arts, music and spirituality. Through their particular abilities, they were 
often confronted with extra emotional challenges, such as over-anxious and pushy parents, 
teacher put-downs, social trip-wires, boredom and bullying in school and conflicting life 
choices. Their stories illustrate how seemingly innocuous events could have devastating life-
long consequences, and confront the reader with thought-provoking questions such as: Does 
having a brilliant mind help when you are ethnically different or suffering serious depression? 
How does a world-class pianist cope when repetitive strain injury strikes, or a young financier 
when he hits his first million? What is the emotional impact of grade-skipping?
Joan Freeman’s insights into the twists and turns of these lives are captivating and deeply 
moving. She shows us that while fate has a part to play, so does a personal outlook which 
can see and grab a fleeting chance, overcome great odds, and put in the necessary  
hard work to lift childhood prodigy to greatness. Readers will identify with  
many of the intriguing aspects of these people’s lives, and perhaps learn  
something about themselves too.
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Waarom komen sommige mensen met een hoog IQ tot 
bijzondere prestaties en andere met een even hoog IQ 
niet? Hoogleraar psychologie en ECHA-oprichtster Joan 
Freeman startte in 1974 in Engeland een onderzoek en 
schreef daarover het boek Gifted lives. Counselor/coach 
en vertaler Engels-Nederlands Karel Jurgens bespreekt de 
inhoud.
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door Karel Jurgens

Freeman deed haar onderzoek onder 210 
kinderen die op een IQ-test scoorden bij de 
bovenste 0,2% – ‘extreem hoogbegaafden’ 
in de tegenwoordig gangbare terminologie. 
Gedurende 35 jaar hield ze contact met deze 
mensen en verzamelde zo een unieke schat 
aan gegevens. Na drie eerdere wetenschappe-
lijke publicaties over dit onderzoek vertelt ze 
in Gifted Lives als afsluiting de persoonlijke 
verhalen van twintig van haar deelnemers.
De discussie over wat intelligentie inhoudt 
en wat de bezitter en de samenleving eraan 
kunnen hebben, krijgt nieuwe dimensies in 
deze verhalen. Neem Andy, die toen de ziekte 
nog maar pas bekend was besmet raakte met 
HIV en daar dankzij zijn intelligentie zó mee 
om wist te gaan dat hij inmiddels één van 
de langst overlevenden is. Of het verhaal van 
Adrian, die door het nemen van gigantische 
risico’s een luxeleven leidt waar velen jaloers 
op zouden zijn. Freeman benadrukt dat haar 
onderzoeksgroep niet moet worden verward 
met de veel zeldzamere ‘genieën’. De popu-
laire levensverhalen van zulke genieën laten 
nogal eens onderbelicht hoeveel steun zij uit 
hun omgeving nodig hebben gehad om hun 
uitzonderlijke prestaties te kunnen leveren.

Net als Terman in zijn beroemde Genetic Stu-
dies of Genius komt Freeman tot de conclusie 

dat hoogbegaafden gemiddeld genomen zo-
wel psychisch als fysiek gezonder zijn dan an-
dere mensen. Van de twintig mensen waarover 
zij in Gifted Lives vertelt, was er maar één 
met serieuze psychiatrische problemen – en 
die slaagde er na een jarenlange worsteling 
in om toch een leefbare situatie te bereiken. 
Natuurlijk is ook de definitie van wat een pro-
bleem is van belang. Een hoogbegaafde leer-
ling met lage cijfers, bijvoorbeeld, kan een 
onderpresteerder zijn of iemand die ervoor 
kiest niet zijn best te doen. In het eerste ge-
val is er vaak sprake van een laag zelfbeeld, 
terwijl de leerling in het tweede geval redelijk 
tevreden kan zijn met zichzelf.

Opvallend was dat de prestatiedruk op par-
ticuliere kostscholen voor een aantal hoog-
begaafde leerlingen tot een zeer eenzijdige 
nadruk op intellectuele vorming had geleid. 
Veel van deze leerlingen liepen later op de 
universiteit of in hun beroepsleven vast door-
dat essentiële delen van hun persoonlijkheid 
nooit de ruimte hadden gekregen. Minder 
‘bevoorrechte’ leerlingen op brede scholenge-
meenschappen bleken – ondanks regelmatige 
verveling – beter tot hun recht te zijn geko-
men, doordat zij meer ruimte hadden gekre-
gen om hun eigen belangstellingen te volgen 
en doordat er op hun school doorgaans wel 
een volwassene was geweest die een onmis-
bare rol als mentor had vervuld. Ook was er 

meer ruimte voor creatieve ontwikkeling 
dan op de puur carrièregerichte boarding 
schools. Dit bleek met name een voordeel 
voor sterk zelfkritische leerlingen en voor 
leerlingen met een visueel-ruimtelijke 
denkstijl.

De invloed van ouders en leerkrachten op 
de ontwikkeling van hoogbegaafde kinde-
ren is een belangrijk thema in het werk 
van Joan Freeman. In haar meerjarige on-
derzoek vond ze dat het labelen van een 
kind als hoogbegaafd een negatief effect 
kan hebben door de druk van de verwach-
tingen van ouders en omgeving, en door 
het isolement waar een kind door dit la-
bel in terecht kan komen. Freeman pleit 
er echter niet voor om tegenover het kind 
zelf te verzwijgen dat het meer mogelijk-
heden heeft – dan zou het geen correct 
zelfbeeld kunnen ontwikkelen. Het gaat 
erom dat ontplooiingsmogelijkheden op 
een onnadrukkelijke manier – als vanzelf-
sprekend – aanwezig moeten zijn, in de 
vorm van een gedifferentieerd leeraanbod 
en liefdevolle aandacht voor ieder kind, 
zonder vooroordelen over wat het zou 
moeten bereiken.
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