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Over het boek: 

Axel Ruiters, een autist van 50 jaar, en Felix Sperans, een psychiatrische patiënt van 75 jaar, 

leerden elkaar op Internet kennen. Al vlug raakten ze geboeid door elkaars leven, dat zo 

verschillend bleek te zijn. Daarop besloten de beide andersvaliden elkaar hun hele levensloop 

te vertellen, van bij hun geboorte, tot op de dag van vandaag, de ene episode na de andere. Ze 

deden dat per e-mail, waarvan ze de teksten nu bundelden tot dit boek. Beide vrienden 

schrokken van het moeilijke leven dat de ander was toebedeeld. Ze stonden te kijken over de 

vindingrijkheid die ze beiden aan de dag legden om zich toch staande te houden in het leven, 

ondanks alle moeilijkheden waarmee ze te kampen kregen door hun ziekte én door hun 

omgeving, die hen en hun ziekte maar niet wilde begrijpen. Misschien doe jij dat wel, nadat je 

dit boek gelezen hebt. 

Over de auteurs: 

Felix Sperans (Molenbeek-Wersbeek, 3 januari 1944) is een Belgisch auteur en kunstschilder, 

die meer dan 25 boeken heeft geschreven.  

Axel Ruiters is een man van 51 jaar waarbij reeds op zeer jonge leeftijd een combinatie werd 

vastgesteld van MBD (nu ADHD) en het Syndroom van Asperger, een 

autismespectrumstoornis. Hierdoor was hij jarenlang het slachtoffer geweest van pesterijen 

en vernederingen op school en onbegrip van de buitenwereld. In zijn boek. Samen met een 

goede vriend schreef hij het boek "Briefwisseling tussen een Schizofreen en een autist" waarin 

hij zijn hele leven uit de doeken doet van bij zijn geboorte tot de leeftijd van 50 jaar. Zijn 

boodschap bestaat erin autisme en ADHD voor de "gewone" mens meer vertrouwd te maken. 

Inzien:  

https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=FD9D153EDEB3E6B6740

10D5526F3E665 

Extra/Recensies: 

Indringende weergave van de briefwisseling tussen een schizofrene en een autistische man. 

Ze vertellen daarin het verhaal (via mailbrieven) van hun levensloop. Achtereenvolgens komt 

hun babytijd, kindertijd, adolescentie en hun periode als volwassene aan de orde. Ruiters, de 

autistische man doet dit zeer uitgebreid, tot in detail deelt hij zijn ervaringen, gedachten en 

emoties. Sperans, de schizofrene man, is korter van stof. In het boek wordt duidelijk hoe 

moeilijk hun levens zijn, hoe ze zich staande houden in hun 'anders-zijn' en wat ze in hun 

leven bereikt hebben. Ze beschrijven het onbegrip dat ze vaak tegenkomen tijdens hun 

omgang met anderen, enerzijds door hun eigen gedrag, anderzijds door weerstand, angst en 

ongemak van de ander. Ze hebben hun briefwisseling als boek uitgeven omdat ze duidelijk 

willen maken wat het betekent om te leven met een psychische kwetsbaarheid, maar ook om 

de afstand tussen mensen met een psychische aandoening en andere mensen te verkleinen. 

Dit boek is voor iedereen die meer wil begrijpen van psychisch kwetsbare mensen. 

 

Jannetta van der Zee (https://www.bol.com/nl/p/briefwisseling-tussen-schizofreen-

autist/9200000114704790/) 
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