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Soort boek/ziekte/stijl: Maaike Feenstra schrijft in dit boek over het leven met 
haar drie kinderen die allen een ASS (autisme spectrum syndroom) hebben. De 
bundel bevat verschillende korte verhalen over gebeurtenissen uit hun dagelijkse 
leven, herkenbaar voor mensen in een vergelijkbare situatie.  Boek van 85 pagina s. 
 
Over de schrijfster: Maaike Feenstra is getrouwd met Hans, een huisarts, en 
moeder van drie kinderen Herman Jan, Lianne en Eltjo. Herman Jan is zwaar 
autistisch en Lianne en Eltjo hebben het syndroom van Asperger. 
Maaike, studeerde Frans in Groningen en werkte een aantal jaren als docent en in de 
huisartsenpraktijk van haar man. Dat bleek niet te combineren met de zorg voor haar 
bijzondere kinderen. 
 
Korte beschrijving: Maaike Feenstra geeft via de korte verhalen in dit boek een 
inkijkje in het dagelijkse reilen en zeilen binnen haar gezin met drie kinderen met een 
ASS.  Daarbij speelt muziek een belangrijke rol. Haar oudste kind Herman Jan wordt 
bijvoorbeeld helemaal rustig van de eerste Nocturne van Chopin die Maaike veel op 
de piano gespeeld had, gedurende de periode dat zij zwanger van hem was.  
Ze schetst vele  situaties waarbij ze toelicht hoe ze probeert haar kinderen te 
begrijpen, een gelukkige jeugd te geven, op zoek is naar wat bij hen past. Hoe ze hen 
probeert te benaderen zodat zij begrijpen wat er gebeurt en ze mee kunnen doen aan 
verschillende activiteiten. En dat vraagt een behoorlijke inzet, levert grappige, leuke 
ontroerende momenten op en is soms ook pijnlijk en verdrietig. Ze licht zo toe hoe ze 
omgaat met moeilijk en leuk autistische gedrag, welke invloeden ieder kind op hun 
gezinsleven heeft en hoe trots ze ook regelmatig op hen is.  
 
Wat viel op: Het boek bevat dus vele beschrijvingen van alledaagse situaties en 
emoties die herkenbaar kunnen zijn voor mensen in een vergelijkbare situatie. De 
verhalen van Maaike Feenstra leveren prachtige illustraties van situaties waarin een 
gezin met kinderen met ASS kunnen belanden. En bij hoe letterlijk taal opgepakt en 
begrepen wordt. Zo wordt bijvoorbeeld ‘je bent een bofkont’ door haar zoon verbeterd 
in ‘ik heb een bofkont’.   
Ook het zoeken van Maaike naar de beste manier om elk van haar kinderen te 
begeleiden, soms tegen plan van aanpak in als het om de veiligheid van haar kinderen 
gaat wordt mooi beschreven. 
En hoe zij enigszins dubbel stond tegenover een diagnosestelling, omdat het ook 
meteen zo’n label is. 
Dat ze er bij Lianne toch ook pas later achter kwam dat er sprake was van een ASS, 
iets wat bij meisjes regelmatig zo is, vond ik ook opvallend.  
 
Citaten: Pag. 7: ‘‘‘Het gaat goed met hem,’ vertelde zijn juf me door de telefoon. ‘Hij 
is al aardig gewend. Misschien moet je nu maar eens komen kijken.’ Dus ging ik 
kijken. In de roze klas, waar hij twee dagen in de week heen ging. Al weer een half 
jaar lang. (…)In de klas was een tentje. Dat kon open en dicht. Het was het veilige 
plekje van Herman Jan. Hij mocht er in. (…)Het huilen stopte. (…)Daar zat Herman 
Jan, heel klein, in elkaar gedoken. Knietjes opgetrokken, handjes stijf tegen zijn oren. 
Zijn ogen zag ik niet. Gauw deed ik het tentje weer dicht. Hij was weer stil, dus was 



het goed. Ik ging naar huis, maar mijn hart huilde.  In de auto kwamen de echte 
tranen. Het huilen is nooit meer helemaal gestopt.’ 
Pag. 32-35: ‘Misschien moeten we toch op zoek naar gerichte hulp en een diagnose. 
Vooral Hans heeft hier moeite mee. Een etiket, autisme, is immers stigmatiserend. 
(…) Gelukkig is hij na de repetitie weer helemaal opgeknapt. Muziek is een 
tovermiddel in ons gezin. Maar ik weet het nu zeker: die verwijsbrief moet er komen. 
Het liefst vanavond nog!’ 
Pag. 77-78: ‘Tenslotte heeft hij alle lampen uit fittingen gedraaid en vernield. 
Levensgevaarlijk! Nu moest er wel ingegrepen worden.(…)Nu is zijn begeleidster 
bezig met een plan van aanpak om de verpleegdeken helemaal af te schaffen. Het mag 
niet meer. Natuurlijk is het goed om kritisch naar dwangmaatregelen te blijven 
kijken, maar het moet wel veilig zijn. Mijn toestemming krijgen ze alleen als er 
 ‘s nachts iemand naast zijn deur gaat zitten.’  
 
Recensie/extra:  
http://www.sien.nl/news/item/122/nieuw-boek-over-
autismehttp://www.cjghoogeveen.nl/nieuws/nws_view.asp?nws_id=500154 
 
 
 


