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(Syndroom van Down/PO/1). 
 
Soort boek/stijl: De levensgeschiedenis van de zoon van Huguette Vandeput, 
Pascal, die geboren werd met het syndroom van Down. Pascal is bekend geworden als 
acteur. Hij won een hoofdprijs op het filmfestival van Cannes voor zijn rol in de film 
Le Huitième Jour van Jaco Van Dormael en kreeg diverse andere onderscheidingen. 
Met een voorwoord van Jaco van Dormael, vele getuigenissen van personen die met 
Pascal te maken hebben of hebben gehad, en prachtige illustratieve foto’s. Uitgegeven 
i.s.m. met vereniging De 8ste Dag, de Nationale Vereniging voor Hulp aan 
Verstandelijk Gehandicapten (NVHVG), haar dochtervereniging Inclusie Vlaanderen 
en Downsyndroom Vlaanderen. Prettige overzichtelijke lay-out, goed geschreven, 
leest makkelijk. 
 
Over de schrijvers: Huguette Vandeput is de moeder van Pascal Duquenne. Zij 
werkte als onderwijzeres op een basisschool en kreeg samen met Claude Duquenne 
drie kinderen, een dochter Carien en twee zonen Yves en Pascal, waarvan Pascal 
(1970) de jongste is. Carien stierf op tweejarige leeftijd. Samen met haar levensgezel 
Enrico Rossi (Papy) zet zij zich in voor de vereniging De 8ste Dag / Le 8ième Jour. 
Die werd in 2000 opgericht om geld in te zamelen voor de huur van een gebouw 
waarin jongeren met het Downsyndroom zelfstandigheid kunnen aanleren. 
Gilbert Serres is co-auteur van het boek. Na een carrière als balletdanser en 
balletmeester (o.a. bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen) en lesgever schreef hij 
verschillende boeken. 
 
Korte beschrijving: Dit boek vertelt de ongewone levensgeschiedenis van Pascal 
Duquenne. In dit boek vertelt de moeder van Pascal hoe hij opgroeide tot een man 
met zeer veel verschillende talenten. En dat hij die heeft kunnen ontwikkelen is 
mede door haar mogelijk gemaakt. Want Pascal is een veelzijdig man geworden: hij 
levert sportieve prestaties die hem op de Olympische Spelen voor personen met een 
verstandelijke handicap meerdere medailles opleveren. Hij is een creatieve man die 
schildert, gravures maakt en diverse muziekinstrumenten bespeelt. Hij deed mee aan 
diverse dansopvoeringen en theaterstukken. Hij acteert in diverse films. En hij won 
op het Filmfestival van Cannes een prijs voor de beste mannelijke hoofdrol voor de 
film Le Huitième Jour. 
Zijn moeder beschrijft hoe hun gezin probeerde Pascal zo gewoon mogelijk te laten 
opgroeien en dat dat niet zonder tegenslagen ging. Yves moest als 8-jarige al veel op 
zijn broertje passen. Pascal kon bepaalde zaken niet en die grenzen, bijvoorbeeld niet 
autorijden, moesten ook duidelijk gemaakt worden. Maar Pascal speelde bijvoorbeeld 
gewoon mee met de kinderen op de camping en werd door allen gewaardeerd om zijn 
zwemprestaties. Ze legt uit wat voor problemen ze heeft gehad bij het opvoeden van 
Pascal, hoe ze met vallen en opstaan, en ook via de vereniging De 8ste dag, Pascal en 
andere jongeren zelfstandigheid heeft kunnen aanleren. Na zijn bekroning in Cannes 
werd Pascal overal in de wereld uitgenodigd en gevraagd voor andere films. Die 
bekendheid helpt om de vereniging De 8ste Dag / Le 8ième Jour uit te bouwen. 
Maar ook personen die hem hebben begeleid leggen uit hoe zij hem hebben 
meegemaakt, zijn familie en mensen die hem begeleiden vertellen ook over de 
problemen die samenhangen met zijn handicap en hoe zij zich hebben ingezet om 
Pascal en anderen een zo normaal mogelijk leven te bieden. Hoe zij ieder weer anders 
omgaan met de manier waarop Pascal zich uitte en wat zij samen hebben gedaan. 



Steeds staan op mooie foto’s beelden die illustreren hoe het is gegaan. En Pascal 
woont nu zelfstandig in het centrum van Brussel. Een mooi ontroerend boek. 
 
Wat viel op: Veel. Zeker ook hoe eerlijk Huguette Vandeput benadrukt dat er 
drama’s en verdriet werden opgerakeld door dit boek te schrijven. Maar ook andere 
beschrijvingen. Bijvoorbeeld over de last die oudere broer Yves ondervond omdat hij 
op zijn kleinere broertje moest letten. En als jongetje lange perioden alleen in huis 
was omdat Huguette moest werken of bij Pascal was en de ouders gescheiden waren. 
Maar ze benadrukt ook dat dit boek laat zien dat er veel mogelijk is en door hen is 
gerealiseerd. Namelijk: zelfstandigheid van een persoon met een verstandelijke 
handicap en dat dat ook door anderen gerealiseerd kan worden. En dat spreekt uit de 
voorbeelden en foto’s van bijvoorbeeld een fietsende Pascal. Hoe sprekend en 
overtuigend de foto’s van Pascal zijn, waardoor de tekst alleen maar meer gaat leven. 
Een mooi oprecht voorbeeld van hoe het ook kan. 
 
Citaten: Pag. 25: ‘Pascal heeft veel geluk gehad in zijn leven. Van kleinsaf werd hij 
overal en door iedereen aanvaard zoals hij was. Zijn levenspad was geplaveid met 
kleine positieve steentjes die hem nooit deden struikelen maar de weg voor hem 
effenden. Zo had hij een uitstekende kleuterleidster, Mieke van de Loo. Met haar 
open geest begreep ze dat wanneer Pascal danste en zijn ‘show’ opvoerde, hij dit deed 
om zijn spraakproblemen te compenseren.’ 
Pag. 81: ‘In 1990 moest Pascal voor een commissie verschijnen om erkend te worden 
met het syndroom van Down. Wanneer je met deze afwijking geboren wordt, blijft dat 
je ganse leven zo. (…) Mensen met het syndroom van Down hebben een aantal 
typisch kenmerken. Ze beginnen dus met de lengte van zijn oren op te meten, zijn 
hoofd, de omtrek van zijn hals, de verzakking van zijn schouders. Ze onderzoeken 
(…..) Ik had bijna gevraagd om, terwijl ze toch bezig waren, de lengte en de omvang 
van zijn geslacht op te meten, maar ik heb me ingehouden. Ik wou al die onzin 
stoppen. Ik had de indruk op een beestenkeuring te staan met keurmeesters die 
dieren meten, wegen en betasten om hen een prijs toe te kennen of een verkoopprijs 
vast te leggen. (…) Zijn onze downsyndroomkinderen soms geen volwaardige 
mensen?’ 
Pag. 88-89: ‘”Voila…’(gelach in de zaal) ‘…ik ben gelukkig…’ (…) ‘Goed, ik heb veel 
dingen geleerd. Dingen die ik kan doen om met de vrienden en vriendinnen samen te 
leven. (terwijl hij zich naar Jaco en de burgemeester keert) En dat is dankzij jullie 
allemaal. Bedankt nogmaals aan de burgemeester, hij is tevreden… en dank vooral 
aan mama en Papy. Ik ben klaar om verder te leren afwassen, boodschappen te doen, 
de wasmachine te gebruiken, zelf mijn kleren te strijken…’ 
Pag. 113: ‘Pascal heeft veel bereikt omdat hij tot het uiterste is gegaan in alles wat zijn 
mama, met haar grote hart, voor hem droomde. Al zijn capaciteiten zette hij hiervoor 
in. 
 
Recensies: Zie ook: 
http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_pers.php?isbn=9789064456176 
AnneWislez (Libelle 27-5-2010): "Mijn kind, een ster met Down" – Hoe het is om de 
moeder te zijn van een succesvolle acteur met het syndroom van Down. Huguette 
Vandeput schreef er een ontroerend boek over. - - lees het volledige artikel 
Barbara Vuylsteke (Het Laatste Nieuws 08-05-2010): "Het is geen wonderkind, maar 
wat een star" - door lees het artikel 
Veerle Beel (De Standaard 07-05-2010): "Vroeger noemde men ons utopisch" Pascal 
Duquenne, de jongeman met Down die een ster werd door de film 'Le Huitième Jour', 



woont zelfstandig in hartje Brussel. Zijn moeder Huguette vertelt hoe die utopie 
werkelijkheid werd. 
 
Extra: Huguette Vandeput en Pascal Duquenne zijn beschikbaar voor interviews. 
Contact via gsm: 0485 63 02 81. 


