
Recensie: Mechteld Platenkamp 
 
Inge Barth-Wagemaker, illustraties David Barth: ‘Wat is er toch met 
Kobus?’ Uitgeverij Fortmedia, Schiedam 2010. ISBN:9789077219461 (Asperger/1) 
Zie ook www.fortmedia.nl 
 
Soort boek: Leuk boekje! Met humor geschreven en getekend. Voor zowel kinderen 
als volwassenen. Het is een verhaal in de vorm van striptekeningen over de dagelijkse 
ervaringen van een jongetje dat het syndroom van Asperger heeft. Hij gebruikt dieren 
als personen om te vertellen hoe de wereld op hem overkomt. 
Met pictogrammen in de vorm van koelkastmagneetjes voor dagelijks gebruik. 
Achterin een toelichting voor ouders die een kind hebben met autisme, verwijzingen 
naar boeken voor zowel kinderen als volwassenen en tot slot een verwijzing naar de 
NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisten en anderen die meer van autisme 
willen weten. 
 
Over de schrijver: David Barth (1998) is de hoofdpersoon. Hij heeft het syndroom 
van Asperger en het verhaal gaat over zijn belevenissen. Hij heeft zichzelf, zijn 
vrienden en familie als ratten getekend. Allemaal hele lieve ratten, gelukkig. David 
tekende zelf de tekeningen en zijn moeder heeft de tekst voor haar rekening 
genomen. David begon al op jonge leeftijd met tekenen. Zijn tekentalent is 
opmerkelijk en hij heeft hiermee al een aantal tekenwedstrijden gewonnen. 
 
Korte beschrijving: Het boekje is een striptekening over een ratje met het 
syndroom van Asperger. De hoofdpersoon, een rat, heet Kobus Colchicus. De namen 
van de dieren in het boek zijn in het Latijn, want dat vindt David leuk. 
Kobus vertelt over zijn familie, zijn vriendjes, over school en over gebeurtenissen die 
hij moeilijk kan duiden zonder hulp of structuur. Ook beschrijft hij zijn onbegrip voor 
dingen die de meeste mensen heel normaal vinden, zoals eetgewoonten en andere 
voorkeuren die iemand met asperger kan hebben. Zo houdt Kobus als peuterratje 
meer van een regenachtige dag dan een middagje zon op het strand! 
 
Wat viel op: De tekeningen van David met een zichtbaar eigen stijl. 
Verder viel de humor op! Om een voorbeeldje te geven:de familie woont in Ratterdam 
en rijdt rond in een Dairatsu! Erg leuk gevonden. 
Maar ook de duidelijke manier waarop wordt uitgelegd hoe mensen met asperger 
dingen als taalgebruik opvatten. Woordspelingen als “een punthoofd” neemt Kobus 
letterlijk. Hij vraagt zich af of iemands hoofd dan in een puntje gaat groeien. 
 
Citaten: Pag.33 ‘…maar als Kobus zit te tekenen, verandert de zeepbel in een stenen 
muur. Dan hoort hij niets, dan stoort niets hem.’ 
Pag. 20. Een plaatje van de familie Colchicus, die in de knaloranje Dairatsu terugrijdt 
naar Ratterdam. Dit valt niet te citeren, dus kopen dat boek! 
Pag. 41 ‘Kobus gebruikt niet alleen moeilijke woorden, hij neemt ook vaak woorden 
letterlijk. Dan denken volwassenen soms dat hij brutaal is, maar dat is niet zo.’ 
 
Recensies: ‘een aanrader! Een toegankelijk boek voor kinderen en volwassenen die 
meer willen begrijpen van autisme’- Dr. T. Bastiaans, kinder- en jeugdpsychiater. 
‘Dit boek is voor mij als volwassen autist heel herkenbaar. Alles waar Kobus tegenaan 
loopt, daar liep ik vroeger ook tegenaan. Ik heb het met veel plezier gelezen’ Job Vink 
‘David is gewoon een bijzonder aardig joch, dat ook nog eens ongelooflijk tekenen 



kan. Er staat ons wat te wachten!’ Paul Kerrebijn , kunstenaar 
‘…heb vannacht gelezen. Geweldig boek. Leerzaam, grappig, professioneel’ Hugo 
Borst, columnist 


