
Recensent: Merthe van der Bruggen 

Sebiha Devrim: ‘ Mama, ben ik een buitenaards wezen?’ Mijn leven met een 
autistische zoon in Nederland en Turkije. Uitgeverij U2pi, Voorburg, 2013.   
ISBN: 9789087593933   (Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)/ klassiek autisme / 

PO/1).  Zie ook www.jouwboek.nl 

Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Laagdrempelig verslag over het opvoeden van een autistisch kind in weerwil van 

(culturele) vooroordelen. In Nederland moet een Turks- Nederlandse moeder lang 

zoeken naar acceptatie en een geschikte school voor haar kind. In Turkije blijkt 

helemaal geen passend onderwijs te vinden. Door het delen van haar ervaringen 

hoopt de auteur onwetendheid en schaamte rondom autisme te verminderen, met 

name binnen de Turkse gemeenschap.  Boek van 113 pagina’s. 

Over de schrijfster:  

Sebiha Devrim is getrouwd en heeft een zoon en een dochter. Haar zoon kreeg de 

diagnose klassiek autisme bij een normale begaafdheid. Devrim volgde een SPW 

opleiding en cursussen over autisme en psychologie. Zij geeft voorlichting over 

autisme en  lobbyde  drie jaar voor aangepast onderwijs voor kinderen met een 

Autisme Spectrum Stoornis en een normale begaafdheid in Turkije. Dit sloeg helaas 

niet aan. De auteur woont nu met haar gezin in Nederland en werkt als autismecoach. 

Zie voor Devrim’s professionele site: www.autismcoach.nl  

Korte Beschrijving: 

De kleine Tolga ontwikkelt gedrag dat zijn moeder herkent als autistisch.  Zij voelt 

zich schuldig en vreest dat haar zoon een trauma heeft opgelopen door haar scheiding 

van Tolga’s vader. Bovenop de stress van de scheiding voelt Devrim hevige 

vermoeidheid, want haar zoon moet voortdurend in de gaten gehouden worden en 

begeeft zich in gevaarlijke situaties.  Het kost de auteur moeite zich over de cultureel 

bepaalde schaamte voor haar bijzondere kind heen te zetten. Zodra haar dat gelukt is, 

stuit ze op de vooroordelen van familie en vrienden en raakt ze in een sociaal 

isolement. Ondertussen ontdekt ze dat Tolga in bepaalde opzichten zeer begaafd is. 

Na een tijdje hertrouwt Devrim en gaat met haar gezin in Turkije wonen.  Tolga is 

heel gelukkig met zijn nieuwe familie, maar zijn schooltijd hier is moeilijk. Binnen 

een periode van drie jaar bezoekt hij verschillende scholen. Telkens blijkt de 

aanvankelijke verdraagzaamheid slechts schijn. Tolga wordt gepest en gestraft voor 

gedrag waar hij niets aan kan doen.  Hij wordt uitgescholden voor ‘buitenaards 

wezen’ , vandaar de titel van het boek. De auteur doet haar best om voorlichting en 

begeleiding te geven, maar de Turkse pedagogen die zij ontmoet, staan niet open voor 

de idee dat een intelligent kind autisme kan hebben. Na vele vergeefse pogingen 

verhuist Devrim terug naar Nederland, waar Tolga eindelijk zijn draai vindt. Hij 

hoopt binnenkort naar het VWO te gaan. 

http://www.autismcoach.nl/


 

Wat viel op: 

Het blijkt dat sommige hulpverleners het moeilijk vinden om de expertise van ouders 

over hun eigen kind serieus te nemen. Devrim probeert ze te voorkomen dat Tolga 

abusievelijk gediagnosticeerd wordt met ADHD. De betrokken professionals hechten 

geen waarde aan haar observaties en vatten haar bezwaren zelfs op als een uiting van 

verwaarlozing van haar zoon. Ze proberen Devrim uit de ouderlijke macht te 

ontzetten, wat de auteur op het nippertje kan voorkomen.  

Ook toont Devrims ervaring aan dat er veel misverstanden zijn over kinderen met 

autisme in de Turkse gemeenschap, zowel in Nederland als in Turkije. Autistisch 

gedrag wordt aan slechte opvoeding geweten en de ouders worden erop aangekeken.  

In Turkije staan de meeste pedagogen niet open voor de idee dat intelligente kinderen 

autisme kunnen hebben. Uitingen van autisme worden dan ook als opzettelijk lastig 

gedrag gelabeld en navenant gestraft. Particuliere scholen bieden kleinere klassen 

dan staatsscholen, wat een autistisch kind rust kan geven. Maar van een meer 

passende aanpak is op deze duurdere particuliere scholen  – zover Devrim merkt -  

geen sprake.  

Citaten: 

 Pag. 60: ‘De kinderclub was bedoeld voor ‘normale’ kinderen en niet voor 
gehandicapte kinderen, vertelde [de leidster] mij. Er was geen begrip voor de 
situatie en natuurlijk weer onwetendheid want vooral in Turkije worden 
autistische kinderen gezien als gehandicapte kinderen met een laag IQ en 
agressief, onvoorspelbaar gedrag.’ 
 

 Pag. 77: ‘Met gymen deed Tolga zijn best maar omdat hij op zijn tenen liep werd 
de gymmeester boos op hem. Hij moest normaal lopen en dat deed hij expres niet 
zei de meester. Dat was de reden waarom hij nu een tik met een stok op zijn hand 
had gekregen […].’ 
 

Recensie / extra: (Bron: www.autismcoach.nl) 
 

‘Als lezer word je helemaal meegenomen in de wereld van een moeder die elke dag 
strijd levert voor een omgeving waarin haar kind kan opgroeien. Ik ben echt trots op 
Sebiha en raadt haar boek aan voor iedereen die echt wil begrijpen hoe moeders van 
autisten door het leven gaan.’ 

Tunahan Kuzu 
Tweede Kamerlid PvdA 
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