
 
Bespreking: Guus van der Veer 
 
Kristine Barnett: ‘De vonk’  A.W. Bruna Uitgevers, Utrecht 2013. ISBN 978 94 005 
01720. (Autisme/Lupus/ PO/ED/1) Zie ook http://www.awbruna.nl 
 
Soort boek/ziekte/stijl:  In dit boek vertelt de schrijfster over wat er allemaal met 
haar gezin gebeurt vanaf het moment dat bij haar oudste zoon Jake op 3 jarige leeftijd 
autisme wordt geconstateerd. De schrijfster en haar man zijn geen volgzame types die 
zoet doen wat deskundigen hen adviseren. Ze zijn bovendien creatieve doorzetters die 
niet bang om te experimenteren. De autistische zoon blijkt extreem hoogbegaafd te 
zijn.  Boek van 325 bladzijden. 
 
Over de schrijfster: Kristine Barnett runt een kinderdagverblijf voor zowel 
‘gewone’ als bijzondere kinderen. Ze is oprichter van een organisatie die kinderen met 
autisme en hun ouders ondersteunt en helpt. Ze woont in Indiana, in de Verenigde 
Staten. Zie voor een interview www.youtube.com/watch?v=BgMcBV4AMKw 
 
Korte beschrijving: De inleiding van het boek neemt de lezer mee naar een 
Amerikaanse universiteit waar Jake, twaalf jaar oud, als betaald wetenschapper in de 
natuurkunde is aangesteld en zojuist een wetenschappelijk probleem heeft opgelost 
waarover hij later in een wetenschappelijk tijdschrift zal publiceren. In de volgende 
hoofdstukken wordt verteld hoe Jake dit heeft weten te bereiken, terwijl autisme-
deskundigen zijn moeder hadden verteld dat hij waarschijnlijk nooit zou kunnen 
lezen.  
Het gezin Barnett blijft weinig bespaard. Jakes  jongere broer Wesley steekt niet in 
een goed vel; bij hem word een Complex Regionaal Pins syndroom geconstateerd, en 
later krijgt hij epilepties aanvallen. De schrijfster zelf  blijkt te lijden aan Lupus, een 
chronische auto-immuun ziekte. Jakes boezemvriend Chris wordt doodgereden door 
een schoolbus. En door de credietcrisis verliest vader Michael zijn baan en komt het 
gezin bijna op straat te staan. Maar alles komt goed, en Jake wordt inmiddels getipt 
als een toekomstige Nobelprijswinnaar. 
 
Wat viel op: In het boek wordt vooral beschreven wat de schrijfster en haar man, 
gesteund door allerlei mensen in haar omgeving deden om Jake te helpen zijn 
mogelijkheden te realiseren. De schrijfster besteed (gelukkig) weinig energie aan het 
debat met deskundigen op het gebied van autisme. 
 
Citaten:  
Blz. 45: “Op de leeftijd van tweeënhalf jaar was Jake nog slechts een schim van het 
jongetje dat hij ooit was geweest. Hij was helemaal gestopt met praten. Hij maakte 
met niemand meer oogcontact en reageerde niet als hij werd aangesproken. Als je 
hem knuffelde, duwde hij je weg. Je kon alleen maar hopen dat hij je toestond hem 
een paar seconden vast te houden, terwijl hij je negeerde en naar de schaduwen op de 
muur staarde.” 
 
Blz. 76: “ Ik besefte dat al mijn vragen – eigenlijk alle vragen die ik niet voor me had 
kunnen houden in de maanden nadat Jake naar de peuterschool was gegaan, vragen 
zelfs van voor die tijd – konden worden teruggebracht tot één grote, basale kwestie: 
waarom gaat het om wat deze kinderen niet kunnen? Waarom buigt geen mens zich 
over wat ze wél kunnen? (..) Plotseling twijfelde ik niet meer. Zoals iedere moeder  

http://www.awbruna.nl/


haar kindje instinctmatig bij de rand van het vuur vandaan haalt, wist ik dat ik mijn 
kindje uit het speciaal onderwijs moest halen.” 
 
Blz. 83:  “Op driejarige leeftijd, nog maar een paar maanden nadat zijn lerares ons 
had verteld dat we ons bij hem niet meer om het alfabet hoefden te bekommeren, kon 
Jake lezen. Ik wist niet goed hoe hij het had geleerd of wanneer dat was gebeurd.” 
 
Blz 216: “Michael en ik wilden een stap verder gaan en een recratiecentrum oprichten 
waar autistische kinderen en tieners konden sporten en televisie kijken, hulp konden 
krijgen bij het maken van huiswerk, of tikkertje spelen zonder dat iemand zou 
proberen ‘iets te doen’ aan hun autisme”.  
 
Blz 286: “Als een bepaalde benadering voor het oplossen van een probleem bij een 
student aan wie hij lesgeeft niet lijkt te werken, komt hij met een andere en een 
andere en een andere, net zo lang tot het kwartje valt. Zijn kundigheid is evident. 
Waar iemand die behoorlijk goed is in wiskunde niet meer dan één of twee methoden 
kent om tot een oplossing te komen, heeft Jake meteen alle alternatieven tot zijn 
beschikking. Als je hem ziet lesgeven, zie je dat hij er plezier in heeft. Omgeleerd 
hebben zijn leerlingen hem geleerd pindakaas met een lepel rechtstreeks uit het potje 
te eten. (Bedankt, jongens.)” 
 
Recensies/Extra:  
Zie voor engelstalige recensies: http://www.amazon.com/The-Spark-Mothers-
Nurturing-Genius/product-
reviews/0812993373/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?showViewpoints=1  
“I found this woman so annoying at first I didn't think I was going to make it through 
the whole book. I have two kids on the autism spectrum and my thought was "Look, 
lady--I don't want to hear all about your genius kid." She didn't win me over until she 
started talking about her groups she ran for autistic kids, "Little Light." She believes 
that all autistic kids have gifts, or something they're good at--it's our job to find those 
things and to nurture them. The reason therapy is often met with stubbornness and 
tantrums is because it focuses on everything autistic kids can't do or are not good at. 
She put this into practice with ALL the kids who came to her groups, even the lowest 
functioning ones. She seems to be just a lovely, lovely person--the kind that gives 
everything away and tries to help out neighbours. Kristine Barnett is a hero for kids 
struggling with autism. I wish her much success--it's well deserved.” 
 
Jake heeft een eigen youtube kanaal: zie 
http://www.youtube.com/user/mathboysmom?feature=watch 
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