
 

 

Shiuan-Wen Chu ( Tekst en tekeningen), Esther Gasseling ( red.): ‘Heel erg anders’ 
Het vallen en opstaan van een moeder en haar autistische zoon. Uitgeverij X-TRA, 
Amsterdam 2013. ISBN 9789490759513 (Autisme Spectrum Stoornis ( ASS)/PO/1) 
Zie ook http://www.uitgeverijxtra.nl/  (original English title: Rain or Shine) 

Soort boek/Ziekte/Stijl:  
'Heel erg anders' is een autobiografische  'graphic novel' waarin Shiuan-Wen Chu het 
verhaal over haar worsteling met haar carriere en de zorg voor haar zoon Lennert die 
een ASS heeft beschreven en geillustreerd met zwart-wit tekeningen, stripjes en 
illustraties. Ze beschrijft wat autisme inhoudt, wat het haar heeft geleerd en gebracht 
en hoe hun (gezins)leven en haar loopbaan beïnvloed werden in dit boek van 204 
pagina’s. 
 
 Over de schrijfster:  
‘Shiuan-Wen Chu woont in Rotterdam, werkte als architecte en is getrouwd met 
Ruurd. Ze hebben drie kinderen, Lennert, Nina en Milla. Lennert blijkt autistisch te 
zijn. http://www.stichtingbeeldverhaal.nl/823/over-een-moeder-en-haar-
autistische-zoon.htm "Het mag misschien vreemd klinken, maar Lennerts autisme 
heeft geweldige dingen voor me gedaan.” 
 
Korte Beschrijving:  
Shiuan-Wen Chu heeft een mooie carrière als veelbelovend architecte te Rotterdam 
voor de boeg wanneer ze hoort, dat haar zoon Lennert autistisch is. Lennert is dan 
vier jaar. In dit boek beschrijft en tekent ze hoe ze probeert haar zoon zo goed 
mogelijk te begeleiden, rekening met hem te houden, en op de ASS in te springen. 
Daarvoor zo wordt langzaam maar zeker duidelijk wil ze haar werk opgeven. Maar dat 
gaat niet zonder slag of stoot. Ze beschrijft een moeizaam leerproces waarin ze na 
gaat denken over wat ze belangrijk vindt in haar eigen leven en hoe ze dat dan wil 
inrichten. Shiuan-Wen gaat zich verdiepen in autisme en licht toe hoe ze haar zoon 
een onbezorgde kindertijd wil bezorgen en hem begeleiden naar het volwassen 
worden  en leven met een ASS. Shiuan-Wen Chu en haar gezinsleden willen er alles 
aan doen om Lennert een goed leven te laten hebben, ook als volwassene.  
 
Wat viel op:  
Hoe open, helder en duidelijk Shiuan-Wen Chu toelicht dat ze veel terugkrijgt voor 
het stoppen met haar carrière. Dat ze doordat Lennert anders is geworden, heel erg 
veel heeft geleerd en dat het haar heeft doen inzien dat andere zaken belangrijker 
waren dan carrière maken in een wereld met grote ego’s en concurrentie. Een helder, 
eerlijk, verhelderend boek over beslissingen die iemand neemt omdat een 
levensinstelling verandert mede omdat Lennert een ASS heeft.  
 
Citaten: 
Pag.30: ‘Natuurlijk, de lerares had haar handen vol aan Lennert. Ze hield er maar niet 
over op: ‘ Het gaat niet goed’, ‘Hij kan het niet’, ‘Het is echt enorm lastig’. Wij wisten 
dat het lastig was. Niemand weet dat beter dan wij. Thuis was Lennert net zo traag en 
stuurloos als op school’  
 
Pag. 88: ‘Mijn carrière in de architectuur wilde ik niet opgeven louter vanwege 
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Lennert. Ik vond dat ik deze kans moest grijpen. Het begon me de keel uit te hangen 
om midden in alle ellende thuis te zitten. Ik moest leren om ons leven weer op te 
pikken.’ 
 
Pag.95: ‘Ik bevond me in een enorme tweestrijd tussen mijn werk en mijn kinderen.’ 
 
Pag.145: ‘Op de fiets van en naar school vond Lennert het altijd leuk om te vertellen 
wat hij in de stad zag. Hij had zo’n vreemd gevoel voor humor.’  
 
Pag.148: ‘Elke vordering die Lennert maakte, beschouwden wij als een zegen. We 
waren niet wanhopig en weigerden valse hoop te koesteren. Ons geloof in de directe 
kring om Lennert heen- ons gezin en zijn leerkrachten. De juffen op zijn nieuwe 
school hebben echt het verschil gemaakt.’   
 
Pag.184: ‘Het leven als nieuwe bron van inspiratie.’ 

Pag. 186: ‘ Hij leert me om het leven aandachtig te beschouwen. (…) hij leert me te 
durven. (…) 
 
Voor tekeningen en andere extra informatie : kijk ook op 
http://shiuanwenchu.blogspot.nl/ 

Recensie/Extra: http://www.stichtingbeeldverhaal.nl/823/over-een-moeder-
en-haar-autistische-zoon.htm “(...)  De grote strijd die Shiuan-Wen Chu voert is 
het accepteren van twee moeilijke dingen: ten eerste dat haar zoon niet is zoals 
andere kinderen, ten tweede dat ze daar pas vrede mee kan hebben als ze haar 
loopbaan als architect op een zijspoor zet. Daarnaast biedt het boek een 
uitgebreide beschrijving van wat autisme precies inhoudt, wat het kind kan en 
vooral wat het niet kan. Dankzij de vele heldere tekeningen heeft 'Heel erg anders' 
behalve artistieke waarde dus ook zeker educatieve waarde. Interessant is verder 
dat de moeder naast haar eigen tekeningen ook werk van haar zoon laat zien, die 
prachtige fabrieken, spoorbanen en achtbanen in beeld brengt.” 

http://shiuanwenchu.blogspot.nl/ ( uitzending van de wandeling en informatie over 
een tentoonstelling in het dolhuys)  
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