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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
‘Alle mensen zijn uniek, ook mensen met autisme. Zo zijn er genoeg Aspies die zich wél 
in het verkeer kunnen handhaven. (…) Maar dit is mijn verhaal. Het verhaal van 
Jasmijn Vink, geboren in Rotterdam op een winterse zondag in 1978.’  
 
Covertekst: ‘Een pure en overdonderende roman over opgroeien met autisme 
Jasmijn Vink praat niet. Wel met haar hond. En met Elvis. Die zeggen namelijk niets 
terug en dat is fijn. Dan hoeft zij zich niet af te vragen wat er bedoeld wordt. Of na te 
denken over wat ze moet antwoorden. Hoe kan het dat anderen wel weten hoe ze zich 
moeten gedragen? Dat mensen zich kunnen afsluiten voor de voortdurende stroom van 
prikkels, die er bij haar voor zorgt dat haar hoofd implodeert? Met vallen en 
opkrabbelen leert Jasmijn hoe ze zich in sociale situaties staande kan houden. 
Zondagskind vertelt het verhaal van een jong meisje dat opgroeit in de jaren tachtig en 
negentig, een tijd waarin weinig bekend was over autisme. Jasmijn bewandelt haar 
eigen, hobbelige pad en leert bij elk obstakel zichzelf en de wereld waarin ze leeft beter 
begrijpen. Zondagskind neemt de lezer mee in de belevingswereld van iemand met 
asperger.’ 
 
Over de schrijfster: 
Judith Visser (1978) kwam er als volwassene achter dat zij het syndroom van Asperger 
heeft. Dat verklaarde veel situaties uit haar jeugd die ze in dit boek beschrijft, een 
autobiografische roman over een autistisch meisje dat haar eigen weg vindt in het 
leven. 
Ze schreef meerdere boeken, won tweemaal de prijs voor het Beste Rotterdamse Boek.. 
Stuk werd uitgevoerd als theatervoorstelling en is verfilmd 
 
Citaat: 
Pag.11-12: ‘“Ik zat op de grond in de poppenhoek en drukte mijn handen tegen mijn 
oren. De vloer dreunde van Ramons gestamp. Zijn rode trui flitste voor mijn ogen, 
dezelfde kleur als die van de brandweerwagen in Colettes handen en de wangen van 
Mathilde. De hele wereld was rood, en de kleur sloeg tegen mijn hersenen. Bam-bam-
bam. Ik kneep mijn ogen dicht. Mijn handen bedekte nog steeds mijn oren, maar de 
herrie sijpelde er als zand tussendoor. Iemand stootte tegen mijn schouder en rende 
stampend weg. De trillingen van de grond kropen in mijn lichaam. Mijn tanden 
klapperden.  
Ta-toe! Tatoe! 
Geef hier! 
Pak me dan! 
Hahaha! 
Ik trok mijn knieën op, drukte mijn hoofd ertussen en vouwde mijn armen er als een 
dakje boven. Voorzichtig hief ik mijn gezicht op en opende mijn linkeroog op een 
kiertje. De heen en weer springen vlekken waren niet alleen rood meer, maar ook 
paars. Blauw. Felgeel. De wereld was een kleurplaat, en alle vakjes ontploften. Pats-
pats-pats”’ 



Pag.128: ‘Waaróm kon ik niet zoals mijn nichtjes zijn en lachend aan een tafeltje 
zitten? Waaróm kon ik niet zoals mijn moeder vrolijk dansen op de muziek, met mijn 
jurk zwierend om mijn lichaam? Waaróm was ik zo totaal anders dan iedereen in het 
hele gebouw? (…) Normale Jasmijn was nog steeds op de dansvloer. Bij de 
onvermijdelijke polonaise die elk moment kon losbarsten, zou ze voorop lopen, één 
hand zwaaiend in de lucht. Ze zou me wenken. Me roepen om mee te doen.’ 

Recensies/Extra: 
http://judithvisser.nl/  
http://judithvisser.nl/nieuws/ 
https://www.youtube.com/watch?v=w7S0CkQNUFs  
https://a-typist.nl/recensie-zondagskind-judith-visser-autisme/   
http://www.mariskamedia.nl/wordpress/autisme-beleven-zondagskind-judith-visser-
recensie/ ‘Eindelijk bestaat er een boek waarin mensen zonder autisme daadwerkelijk 
kunnen voelen hoe het is om overprikkeld te raken. Het is iets wat bijna niet uit te 
leggen valt, wat je moet ervaren. In Zondagskind lukt dat.’ 
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