
Naoki Higashida (Vert. Harm Damsma e.a.): ‘Zeven keer vallen, acht keer opstaan’ De 
eigen stem van een jongeman met autisme. Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam 2018. 
ISBN 9789029092814. Vertaling van ‘Fall down seven times, get up eight’ ( Autisme/ 
Communicatie/ Informatief/ ED) Zie ook: www.meulenhoff.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Sinds zijn debuut Waarom ik soms op en neer spring is Naoki Higashida een 
internationaal fenomeen. In Zeven keer vallen, acht keer opstaan deelt hij zijn gedachten 
en ervaringen als een vierentwintigjarige man die leeft met een ernstige vorm van 
autisme. In korte en krachtige hoofdstukken beschrijft Higashida zijn herinneringen aan 
school, opgroeien in zijn gezin, de opwinding van reizen en de moeilijkheden van taal. 
Hij neemt de lezer mee in zijn hoofd, en maakt ze bewust van de – voor ons – 
doodgewone dagelijkse zaken. Zijn verhalen openen een venster in de geest van een 
inspirerende jonge man, die elke uitdaging met vasthoudendheid en een goed humeur 
tegemoet treedt. Hoe vaak hij ook valt, hij staat altijd weer op.’ 
 
Over de schrijver: 
Naoki Higashida (1992) een man die leeft met autisme, werd bekend door zijn vorige 
boek: 'Waarom ik soms op en neer spring'.  
http://www.meulenhoff.nl/nl/p4c347eec0595f/104396/naoki-higashida.html ‘Ondanks 
zijn autisme leerde Naoki Higashida (1992) als kind Japanse karakters schrijven met de 
hulp van een docent die geduldig zijn hand begeleidde. Zijn moeder merkte zijn 
uitdrukkingskracht op en moedigde hem aan om gedichten en korte verhalen te 
schrijven. Zijn debuut Waarom ik soms op en neer spring is een internationale 
bestseller.’ 
 
Inzien: 
http://www.meulenhoff.nl/nl/p4c36fcf32b2f4/15314/9789029092814/zeven-keer-
vallen-acht-keer-opstaan.html  
 
Recensies/Extra: 
Covertekst: "Higashida's teksten vallen qua onderwerp en stijl als een puzzel in elkaar. 
Geestig en bedachtzaam.' Japan Times 
 
"Wijs en geestig. Opnieuw een verhelderend inzicht in het mysterie van autisme, maar 
dan van een jongvolwassene.' Financial Times 
 
"Een diepgaand inzicht in het leven met autisme. Higashida's geest is onweerstaanbaar.' 
London Evening Standard 
 
https://www.bol.com/nl/f/zeven-keer-vallen-acht-keer-opstaan/9200000091613643/  
Jannetta van der Zee: ‘… Hij beschrijft in korte hoofdstukken zijn reacties op 
gebeurtenissen en zijn gedachten en ervaringen. Zo beschrijft hij de moeite die het hem 
kost om een redenering of actie van een ander te volgen, dat er woorden zijn die hem 
niets zeggen, de verwarring waarin hij verkeert wanneer iets anders gaat dan gedacht of 
wanneer iets stuk gaat. In dit boek wordt duidelijk hoe hij op zijn manier probeert om de 
problemen en misverstanden in zijn communicatie met de buitenwereld op te lossen en 
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hoe hij daar soms wel en soms niet in slaagt. Hij geeft blijk van inzicht in zijn eigen 
belevingswereld en de impact van zijn stoornis. De verhalen zijn (vaak) met humor 
geschreven. …’. 
 
 
 
 


