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Soort boek / Ziekte / Stijl:      
18 stripverhalen (2 pagina’s strip met 1 pagina geschreven toelichting, 
commentaar) over aspecten van het Asperger-syndroom en de gevolgen 
daarvan in het leven van een tienerjongen. 59 pagina’s. 
  
Over de schrijfster: Patricia Bouwhuis-Ooyevaar is getrouwd en heeft twee 
zonen waarvan een, Marc, de diagnose Asperger heeft. 
 
Boekbespreking:  Het syndroom Asperger (vernoemd naar een 
Oostenrijkse kinderarts 1906-1980) valt onder het autisme spectrum 
syndroom ( ASS), een diep doordringende ontwikkelingsstoornis in de 
informatieverwerking in de hersenen, waardoor de wereld vaak heel anders 
beleefd wordt dan ze in werkelijkheid is. 
In deze stripverhalen worden het reageren op en omgaan met situaties, 
voorvallen geschetst. Het zijn antwoorden op vragen die Marc, de zoon met 
Asperger van de schrijfster, een pientere middelbare scholier heeft gesteld. 
Zoals bijvoorbeeld over  
. eerlijkheid: het terecht iets “recht voor zijn raap”  opmerken, zonder je te    
  realiseren of je de betreffende persoon hiermee kwetst, verdriet doet, 
. emoties: huilen hoort bij verdriet, waarom dan ook bij geluk? Raar, dan maar   
  niet huilen, 
. puberteit: het gaan nadoen, overnemen van goede en slechte gewoonten van 
  leeftijdsgenoten zonder je bewust te zijn van de eventuele consequenties,  
. onverwachte gebeurtenissen, verrassingen: bijvoorbeeld het op excursie gaan  
  met  de klas, wat uiteraard volkomen buiten het normale lespatroon valt. 
 
Wat viel op: De kleurrijke en rake wijze waarop situaties in stripvorm zijn 
getekend. 
De door de betreffende personen in de strip gesproken teksten zijn kort, 
helder, vaak geestig en zijn discreet educatief.  De na elk verhaal gegeven 
toelichting over het geschetste onderwerp is waardevol als uitleg van de 
aspecten van autisme. Het verbale en  illustratieve talent van de schrijfster om 
haar intensieve ervaring met haar zoon op papier te kunnen zetten maken dit 
boek onmisbaar voor steun en advies aan allen die in aanraking komen met 
autistische personen. 
   
Citaten: 
(Pag.  8): “Jongeren met Asperger voelen zich dikwijls zo anders dan hun 
leeftijdsgenoten, dat zij wel eens aangeven dat zij het gevoel hebben dat zij op 
een andere planeet leven ( - - ) Het is een feit dat jongeren met Asperger een 
eigen wereldje hebben. Daar heeft niemand moeite met hun tics en fascinaties, 
leeft iedereen volgens logische wetten en bovenal: daar kennen ze niet de 
angst om niet geaccepteerd te worden en de dwang om zich aan te passen aan 
hun leeftijdsgenoten”. 
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(Pag. 17): “Kinderen met Asperger hebben de schijn tegen. Omdat zij details 
van een situatie weglaten, trekken anderen te snel hun conclusies”. 
 
(Pag. 23): “(- -) laat je kind zien dat er ook mooie en leuke dingen zijn in deze, 
voor hen moeilijk te begrijpen, wereld”. 
 
(Pag. 38): “Voor iemand met Asperger is niets zo onduidelijk als het sociale 
gedrag van hun medemensen. En helemaal onterecht is dat niet, want vaak 
zeggen we dingen op een heel andere manier dan we bedoelen en ons sociale 
gedrag is niet bepaald gebaseerd op logica”.   

Extra:  Naast de stripboeken van Patricia Bouwhuis (“Asperger in beeld” en 
“Planeet Asperger”) heeft de Uitgeverij Pica ook van andere auteurs boeken op 
de markt gebracht welke gaan over meerdere verschillende aspecten van 
autisme en aan autisme verwante stoornissen en heeft daarmede een enorme 
expertise op het uitgeven van publicaties op dit vakgebied opgebouwd. 
(www.uitgeverijpica.nl)  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
  


