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soms op en neer spring’ Uitgeverij Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2014 
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Vertaling van de originele Japanse tekst 2007, in het Engels door KA Yoshida 
en David Mitchell  The reason I jump (2013). De Engelse versie vormt de basis 
voor de vertaling in het Nederlands.   
 
Soort boek / Ziekte / Stijl: 
Met strak gestileerde, abstracte pentekeningen geïllustreerd boek van 143 
pagina’s waarin 58 vragen over autisme* gesteld en beantwoord worden door 
de schrijver. Ze worden onderbroken door een zevental korte waarnemingen, 
beschouwingen, contemplaties van de schrijver en besloten met een kort 
hallucinerend verhaal. Een inleiding is geschreven door David Mitchell van 17 
pagina’s. 
Woord vooraf (pag.122): “Ik heb dit verhaal geschreven in de hoop dat het 
jullie zal helpen begrijpen hoe pijnlijk het is als je jezelf niet goed kunt uiten 
tegenover de mensen van wie je houdt. Als dit verhaal op de een of andere 
manier iets raakt in jullie hart, dan geloof ik dat jullie ook de harten van 
mensen met autisme zullen kunnen raken.”    
 
Over de schrijver:  
Naoki Higashida werd in Japan geboren in 1992. Op vijfjarige leeftijd werd bij 
hem autisme vastgesteld. Op 13 jarige leeftijd schreef hij dit boek om te 
bewijzen (achterkaft) “ dat mensen met autisme ook over fantasie, humor en 
empathie beschikken en maakt hij ons op indringende en ontroerende wijze 
duidelijk hoe belangrijk begrip en geduld zijn”. 
 
Boekbespreking:  
In de inleiding geeft David Mitchell een goed inzicht in wat autisme inhoudt in 
de vorm van “stel dat u...”. Daarna volgt een cynische opsomming van 
bestaande behandelmethoden die op vele benaderingswijzen stoelen en weinig 
of niet  succesvol zijn. Uiteraard wordt uitgebreid beschreven hoe het Naoki 
mogelijk is toch met zijn grote handicap boeken en artikelen te schrijven. 
De Japanse taal kent een fonetisch schrift (hiragana) dat 46 karakters telt. 
Deze karakters, afgedrukt als een  tabel (alfabetraster) werden door een 
onderwijzer gebruikt om Naoki te leren door aanwijzing woorden te spellen, 
die door een helper worden uitgeschreven. Daarnaast leerde hij om zelfstandig 
het toetsenbord van de computer (japanse qwerty) te gebruiken dat hem 
echter, doordat het aantal toetsen en hun functieordening hem verwarren,  
minder mogelijkheden biedt dan het alfabetraster.  
Naoki vertelt over zijn leven in de vorm van vaak gestelde vragen en zijn 
antwoorden daarop. Hiermee schetst hij een duidelijk, helder, indringend en 
ontroerend eerlijk beeld van het leven van een autist. Het citeren van enkele 
vragen/antwoorden met betrekking tot de meest opvallende symptomen, 
moge een duidelijke indruk van de inhoud van dit boek geven.   
     

http://www.nieuwamsterdam.nl/


Wat viel op:  
De wilskracht en vasthoudendheid waarmee Naoki Higashida, ondanks zijn 
handicaps, op zeer inventieve en intelligente wijze zijn leven, ervaringen, 
gevoelens en verwachtingen op schrift weet te stellen. Het eerlijk en zonder 
schroom bekennen dat een leven zonder begrip, bijstand en hulp van de 
omgeving voor een autist niet leefbaar is.     
 
Citaten:  
Enkele, willekeurig gekozen, “vragen en -verkorte- antwoorden”. 
 
(Pag. 36) “Vraag 7: Waarom praten jullie altijd op zo’n vreemde manier?” 
“Soms praten mensen met autisme met een eigenaardige intonatie of 
gebruiken ze de taal op een aparte manier. Niet-autistische mensen kunnen 
wat ze willen zeggen direct, tijdens het gesprek, op een rijtje zetten. Maar in 
ons geval komen de woorden die we willen zeggen niet altijd overeen met de 
woorden die we op dat moment kunnen zeggen (--) de enige woorden (--) die 
ik op dat moment tot mijn beschikking heb (--) omdat ik ze altijd gebruik of 
omdat ze ooit een blijvende indruk op mij hebben gemaakt”. 
 
(Pag. 45) “ Vraag 13: Zijn jullie het liefst op jezelf?” 
(--)wat ons, mensen met autisme, dwarszit, is dat we jullie zo veel last 
bezorgen, of jullie op de zenuwen werken. Dáárom is het voor ons moeilijk om 
bij jullie in de buurt te zijn. Daardoor zijn we uiteindelijk zo vaak alleen.” 
 
(Pag.57) “Vraag 21: Waarom doen jullie niet meteen wat jullie wordt gezegd?” 
“Er zijn ogenblikken dat ik niet kan doen wat ik wil doen of moet doen. Dat 
betekent niet dat ik het niet wil doen. Maar op de een of andere manier krijg ik 
het niet voor elkaar. Zelfs het eenvoudigste klusje beginnen is voor mij veel 
moeilijker dan voor jullie. Want zó moet ik te werk gaan: 

1. Ik denk na over wat ik ga doen 
2. Ik stel me voor hoe ik het ga doen 
3. Ik spoor mezelf aan om het te gaan doen”. 

 
(Pag. 61) “Vraag 23: Wat is het allerergste van autistisch zijn?” 
“(- -)jullie hebben geen flauw idee hoe ellendig en verdrietig wij, die altijd voor 
problemen zorgen en bij wie bijna niks wat wij proberen lukt ons meestal 
voelen(- -) 
Wij kunnen ons niet aan  de vraag onttrekken waarom wij überhaupt geboren 
zijn”. 
 
(Pag. 65) “Vraag 25: Waarom spring je soms op en neer?” 
“(- -) wanneer ik op en neer spring is het alsof mijn gevoelens opstijgen naar 
de hemel. (- -) Wanneer ik sta te springen voel ik bovendien mijn 
lichaamsdelen goed 
(- - ) en dat maakt dat ik me ontzettend fijn voel.” 
 
(Pag. 69) “Vraag 28: Waarom bewegen jullie je armen en benen altijd zo 
houterig?” 
“(- -) ik weet niet altijd precies wat mijn armen en benen van plan zijn. Ik voel 
ook nooit goed waar mijn armen en benen aan mijn lijf vastzitten, of hoe ik ze 
kan laten doen wat ik ze opdraag.” 



 
(Pag. 106) “Vraag 52: Waarom doen jullie niet wat jullie zouden moeten doen, 
ook als het jullie duizend keer gezegd is?” 
“(- - ) op de een of andere manier blijven wij volharden in ons vaste patroon. (- 
- ) Hoe kunnen we, als denkende wezens, die vicieuze cirkel doorbreken? Dat 
is geen geringe opgave. (- - ) Op zulke momenten hebben we jullie hulp nodig, 
met alle bijbehorende geduld, leiding en liefde.” 
 
(Pag. 117)”Vraag 57: Waardoor ontstaan paniekaanvallen?” 
“Omdat we vastzitten in die onwillige lijven van ons, met gevoelens die wij niet 
goed kunnen uitdrukken, kost het ons alleen al een enorme inspanning om 
ons simpelweg staande te houden. En het is dat gevoel van hulpeloosheid dat 
ons soms wanhopig maakt, waardoor de paniekaanvallen of crises ontstaan.” 
    
Extra/Recensies: Zie: 
http://www.nieuwamsterdam.nl/boekUitgave.aspx?ID=2509 
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/308293  
 
 
 
 
 *) (Wikipedia) Autisme is een aangeboren diepgaande 
ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van 
sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt 
repetitief of stereotiep gedragspatroon.    
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