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Dit boek heet het eerste stripverhaal over autisme te zijn. De psychiater Erik Thys schreef het in samenwerking met het Gentse Autisme Centraal. Bij een eerste lezing komt deze strip nogal beklemmend over.
Althans voor iemand die geen autismespectrumstoornis heeft. Dat komt omdat de auteur er heel goed in
geslaagd is om deze strip te schrijven vanuit de beleving en waarneming van een persoon met deze
stoornis. Besef je dit, dan is de tweede lezing van het stripverhaal een zeer verrijkende ervaring. De strip
geeft de persoon met een autismespectrumstoornis en zijn niet-autistische omgeving een gemeenschappelijke taal. Deze maakt het mogelijk om op een eenduidige manier met elkaar te spreken.
Achteraan in de strip krijgt de geïnteresseerde lezer nog meer informatie over autisme. Hij leest er ook hoe
hij deze strip kan gebruiken binnen een traject van psycho-educatie en om mensen te sensibiliseren.
De tekst op de achterflap van het boek (geschreven door Peter Vermeulen) vertelt voor een keer geen
onzin. Ik citeer:
Erik Thys brengt een verhaal in beeld dat herkenbaar is voor veel begaafde mensen met een
autismespectrumstoornis, maar ook voor hun omgeving: ouders, klasgenoten, leerkrachten. De strip
maakt autisme toegankelijk en bespreekbaar voor een breed publiek.
Wie met deze strip aan de slag gaat, moet wel twee dingen beseffen. Enerzijds is er het taalgebruik van de
auteur. Dit richt zich vooral naar het meer taalvaardige deel van de samenleving: de woordenschat en
zinsconstructies zijn niet altijd even eenvoudig. Anderzijds is dit een strip die men wel binnen een traject
van psycho-educatie van de jongere met een autismespectrumstoornis en zijn leeftijdsgenoten kan
gebruiken, maar dan niet zonder begeleiding. Het gevaar van ridiculisering is immers aanwezig.
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