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Over het boek: 

Jasper heeft onder andere Asperger en lijdt aan diverse dwangstoornissen. Hij kan zijn leven 

moeilijk aan en vlucht in alcohol en gokken. Door de alcohol kon hij heel lang maskeren wat er 

werkelijk met hem aan de hand was. In dit verhaal neemt Jasper je mee op een reis door zijn 

hoofd. Puur, eerlijk en confronterend laat hij zien wat er misgaat als de inhoud achter je gezicht 

te groot is om de wereld om je heen te bevatten. 

Over de schrijver: 

Jasper Vink is 39 jaar. Op het eerste gezicht ziet hij eruit als een ‘normaal’ functionerende man. 

Vanaf zijn jeugd ontdekte hij dat hij anders was dan andere mensen die hij ontmoette op zijn 

levenspad. 

Extra/Recensies: 

‘’Heb dit boek in één keer uitgelezen en met een diepe zucht uiteindelijk dichtgedaan. Zo 

bijzonder, indrukwekkend om te lezen. Veel respect voor Jasper hoe hij zich een weg door het 

leven vecht.’’ (https://www.bol.com/nl/p/achter-het-gezicht/9200000104399300/) 

“Toen ik acht jaar was, verhuisde ik met mijn ouders en tweelingzus naar Driebergen. In deze 

beginperiode had ik veel last van verschillende zenuwtics en maagklachten, maar de dokter kon 

niks vinden dus werden de symptomen weggewuifd. Ik werd altijd veel gepest op school , maar 

ook bij het spelen op straat én bij het uitvoeren van hobby’s. Iedereen vond mij maar een raar 

jongetje. Ik was heel druk en dus irritant. Althans, dat is wat een van mijn pesters mij later 

vertelde. Ondanks dat ik nadrukkelijk aanwezig was had ik niet de kracht om mijzelf te 

verweren. Door het pesten voelde ik mij vernedert. Ik was een buitenbeentje en snapte de rest 

niet. Ik liep daardoor constant met angst en paniek rond.” https://goedezorgvooru.nl/autisme/  
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