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Over de schrijfster: Ginette Wieken(1959) is moeder van Yurre (1990) en Lotte
(1994). Yurre is autistisch met een bovengemiddelde intelligentie en Lotte is
autistisch met een verstandelijke handicap. Ginette is docente Engels aan een
middelbare school waar zij ook leerlingen met autisme begeleidt. Ze schrijft columns
voor het Balans Magazine waarvan er 35 in 2007 gebundeld zijn in het boekje ‘Was ik
maar een supervrouw.’ Ervaringen met speciale kinderen thuis en op school. (zie
ook: www.patientervaringsverhalen.nl) Ginette Wieken geeft lezingen, colleges en
workshops aan ouders, hulpverleners, studenten en docenten.

Soort boek/Stijl: Ervaringsverhaal van Ginette Wieken over de levens van haar
zoon Yurre en dochter Lotte, totdat ze respectievelijk 12 en 7 jaar zijn. Yurre en Lotte
hebben beide een vorm van autisme. In deze hernieuwde druk is “een extra hoofdstuk
toegevoegd: En wat gebeurde er toen, waarin verteld wordt hoe het met de dan 18-
jarige Yurre en de 13- jarige Lotte gaat. Een ontroerend, oprecht, vlot geschreven
boek, waarin opvoedingsproblemen, incidenten en dagelijks leven met humor en
relativering worden beschreven. Het boek kan daardoor veel inzicht geven en steun
bieden aan andere ouders met autistische kinderen. Opgedragen aan haar moeder,
die steun en toeverlaat van Ginette is.

Korte beschrijving: In dit boek beschrijft ze haar leven met haar twee autistische
kinderen. Ze vertelt hoe Yurre zich ontwikkelt van gillend, krabbend en bijtend jochie
in zijn kinderjaren tot een vriendelijke grote reus in zijn pubertijd. En Lotte blijkt
ondanks testen op afwijkingen gedurende de zwangerschap ook autistisch te zijn met
een verstandelijke handicap. Lotte blijkt ook goed te kunnen zingen, wordt mooi, is
sprankelend, doldwaas, theatraal, vaak dwingend, grillig en hinderlijk luidruchtig.
Ginette vertelt in dit boekje over hun dagelijkse leven, waar ze mee worstelt en wat ze
leuk vindt. Duidelijk wordt door haar ervaringen dat dé autist niet bestaat, en dat
haar leven beslist niet saai is, maar wel af en toe te uitputtend. Ze beschrijft o.a.
fiepen, driftbuien, hoe ze altijd alert moet zijn en weinig vrije tijd heeft. Ze beschrijft
vakanties en mooie invallen, nadenken over al dan niet uit huis plaatsen, speciaal
onderwijs, hoe en waar ze hulp zoekt en wat ze uitprobeert. Hoe ze hulp moet
toelaten omdat ze het niet alleen kan, en vooral ook hoeveel ze van haar unieke
kinderen houdt.

Wat viel op: Met hoeveel warmte en liefde Ginette over haar kinderen en de
problemen die ze daarmee meemaakt. Als lezer krijg je het gevoel dat het zo moet
zijn, heel eigen, met pijn en verdriet en plezier. Dat dit boekje zo heel veel inzicht
geeft in hoe iemands leven verandert door gehandicapte kinderen. Dat Ginette
daarover zegt dat het haar is overkomen, maar dat ze nu niet meer anders zou willen.
Het regelmatige leven met andere gewone kinderen lijkt haar saai. Een warm
authentiek verhelderend boek. Lezen dus.

Citaten: Pag.51: “De aanleidingen van onze ruzies lijken vaak futiel, maar voor Yurre
zijn ze dat duidelijk niet. (…)Het zijn vaak korte explosies die het gevolg zijn van zijn
o zo lage frustratiedrempel. Maar soms explodeert hij wel tien keer in een uur. Hij zit



zichzelf ontzettend in de weg, ik word er knettergek van en hoewel ik soms heel lang
heel geduldig en volgens de boekjes kan reageren, explodeer ik soms ook. (…) Heij
frustrerende is ook dat hij naar zijn idee nooit ergens part of deel aan heeft. Het is
altijd de schuld van anderen dat hij zo boos is. Het duurt een tijd voordat ik me
realiseer dat onder al die woede iets heel anders huist. Hij is bang voor de wereld. Hij
voelt zich bedreigd omdat dingen anders gaan dan hij in zijn hoofd had. Hij wil
overzicht en voorspelbaarheid in de allergrootste mate (…)Al lezende begin ik dat
allemaal te begrijpen en dat helpt me in mijn omgang met hem. Maar op een andere
manier helpt het ook helemaal niet, want zelfs nu ik weet hoe het zit, kan ik zijn
gedrag niet veranderen. Zijn wereld is niet de mijne.”
Pag.96-97: “Nu Yurre op zevenjarige leeftijd tot de dinosaurussen bekeerd raakt,
wordt hij aanmerkelijk gemakkelijker. (…) Yurre is een kleine ‘nerd’ aan het worden.
Hij heeft geen benul van trends en van wat hoort en niet hoort. Hij gebruikt woorden
als ‘stagneren’, ‘evolutie’ en ‘dramatisch’, maar weet niet wat een mountainbike is.
Pag. 129-130: “Met de jaren wordt haar extreme behoefte aan controle steeds
duidelijker. Ze speelt dolgraag verstoppertje in het park, maar dan wel op haar
manier. Als een regisseuse vertelt ze ieder van ons waar we ons moeten verstoppen.
Gelukkig vindt Yurre het allemaal zo idioot dat hij krom van de lach op de
aangewezen plaats gaat staan. Vervolgens telt ze met haar ogen open om te kijken of
iedereen wel goed meedoet.(…) Het is zo absurd dat ik er plezier aan beleef. De helft
van de lol wordt veroorzaakt door de gezichten van volwassenen en kinderen die in
het voorbijgaan opmerken hoe wij verstoppertje spelen. ‘Wij zijn aliens’, zeg ik tegen
een jongetje dat met open mond kijkt hoe ik me aan mijn arm door Lotte naar mijn
verstopplaats laat brengen. Zit ik er ver naast?“
Pag. 154: “Aan het eind van de zomervakantie van 2001 zijn we zo moe en wanhopig,
dat we op het RIAGG besluiten tot een opname van Lotte. Vanaf dat moment doe ik
geen oog meer dicht en loop ik telkens te huilen. ‘Wat een dapper besluit’, zegt een
vriendin. Maar ik voel me niet dapper, ik voel me alleen maar intens verdrietig en
verslagen. Het is me niet gelukt mijn meisje bij me te houden.”

Recensies: Kronkel: "Een goed geschreven boek dat vanaf de eerste bladzijde boeit.
(...) Het boek is een bron van herkenning, troost en informatie voor ouders van
autistische kinderen en is heel leerzaam voor leerkrachten die in de klas met autisten
te maken krijgen. En voor iedereen die persoonlijk niets met autisme te maken heeft
maar er graag wat meer van wil weten, is het een prettig leesbaar en interessant
boek."
Zwolse Courant, Overijssels Dagblad, november 2003: "Wat `De dinoman' bijzonder
maakt, is dat Ginette Wieken, onbedoeld, duidelijk maakt dat `de autist' niet bestaat.
En verder is er de herkenning, voor alle ouders die autistische of andere `niet
gewone' kinderen hebben. (...) Deze herkenning geeft steun aan en is een prima
informatiebron voor alle ouders en opvoeders die door dit proces heen moeten. `De
dinoman' getuigt van een grote liefde, zonder dat het te sentimenteel wordt." -


