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kan isolerend werken, maar Solomon 
ontdekt dat er per aandoening enorme 
subculturen ontstaan zijn, waar zo’n kind 
zich thuis voelt. Als ouder wil je niets lie-
ver dan dat je kind gezond en normaal 
is, en jouw dromen verwezenlijkt. Toch 
beschouwen veel geïnterviewden het als 
een verrijking dat ze die andere kant heb-
ben mogen leren kennen.
 
Het boek is een behoorlijke pil maar 
leest vrij vlot. Elk hoofdstuk is gewijd 
aan één aandoening, en interviews met 
ouders worden afgewisseld met Solo-
mons eigen ervaringen en overpeinzin-
gen als homo en vader in een afwijkende 
gezinssamenstelling. Soms is hij wat kort 
door de bocht, en de geïnterviewden 
zijn bijna allemaal rijke gezinnen, wat het 
beeld minder gebalanceerd maakt. Toch 
geeft het boek een interessant kijkje in 
de levens van gezinnen met kinderen met 
een afwijking.

Andrew Solomon, 2012
ISBN 0743236726

 

Een andere kĳk op 
hoogbegaafdheid
Dé hoogbegaafde bestaat niet, betogen 
de schrijvers, wat geïllustreerd wordt 
met citaten van en over hoogbegaafden. 
Het boek beschrijft de diversiteit van 
hoogbegaafden en hun kenmerken. De 
nadruk ligt minder op wetenschappelijke 
onderbouwingen en meer op ervaringen 
en praktische tips. Er wordt veel aan-
dacht besteed aan het gevoel: lekker in je 
vel zitten als hoogbegaafde en doen wat 
goed voelt.

 
Het boek leest erg soepel en is ook 
voor leesvaardige kinderen toegan-
kelijk. De tips zijn verdeeld in tips 
voor ouders, voor leerkrachten en 

voor de hoogbegaafde zelf. Verwacht 
geen revolutionair andere inzichten in 
hoogbegaafdheid, maar vooral herken-
ning. Een goed boek om aan te raden 
aan jonge hoogbegaafden, ouders en 
leerkrachten in je omgeving die wel 
wat tips kunnen gebruiken. Met 128 
pagina’s is het lekker beknopt.

Mariken Althuizen, Esther de Boer en 
Nathalie van Kordelaar, 2014
ISBN 9088505594

 

Moab is my washpot 
Stephen Fry
An autobiography

 
In deze autobiografie vertelt Fry over 
de eerste 20 jaar van zijn leven. Hij 
zat op een kostschool, ontdekte zijn 
geaardheid en werd voor het eerst 

verliefd. Ook vertelt hij over zijn 
bipolaire stoornis, zijn neiging tot 
liegen en stelen en zijn tijd in de 
gevangenis wegens creditcardfrau-
de. Zijn jeugd blijkt vol extremen 
te zitten, maar ook vol voor velen 
herkenbare situaties.
 
Zoals het Fry betaamt is het boek 
eloquent en met veel humor 
geschreven. Hij dwaalt regelmatig 
af van zijn verhaallijn, voor wat 

triviale wetenswaardigheden en 
gedachten. De lezer wordt mee-
gesleurd in een bipolaire achtbaan 
van emoties. Niet altijd even genu-
anceerd, bij vlagen arrogant door 
de nadrukkelijke bescheidenheid 
en altijd met meer woorden dan 
strikt noodzakelijk. Hoe dan ook 
erg Stephen Fry. Voor de liefheb-
ber.

Stephen Fry, 1997
ISBN 0099457040


