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Het moet iedereen stilaan wel duidelijk zijn dat uitgeverij Pica een enorme expertise heeft ontwikkeld als 
het gaat over het op de markt brengen van boeken met een meerwaarde die over autisme en aan autisme 
verwante stoornissen gaat. Dit is meer dan ooit het geval met het stripverhaal-met-annotaties Asperger in 
beeld. Met deze strip willen de auteurs aantonen dat een kind met een autismespectrumstoornis en 
‘gewone’ leerlingen perfect in eenzelfde klas kunnen zitten. Na de strip zit nog een stukje met annotaties. 
Hierin leggen de auteurs eerst en vooral uit wat men onder Asperger en PDD-NOS moet verstaan. Om 
daarna stil te staan bij de leerstijl van kinderen met een autismespectrumstoornis. Deze leerstijl vertalen ze 
in een laatste annotatie naar verschillende aspecten van het leren in het voortgezet onderwijs.

Deze keer heb ik het boek niet alleen zelf gelezen. Ik liet het ook lezen aan een laatstejaarsstudent met 
Asperger uit het secundair (voortgezet) onderwijs. Ik vroeg hem de plus- en de minpunten op te lijsten. Wat 
hij zeer secuur deed. Met zijn toestemming geef ik ze hieronder weer, letterlijk (met alle punten, komma’s 
en leestekens) zoals hij ze neerpende:

Pluspunten: Het geeft een goed beeld aan de mensen zonder autisme hoe de denkwijze bij ‘autisten’ gaat. 
En hoe deze denkwijze te begrijpen. Ook brengt het een aantal tips aan hoe men op een goede manier kan 
omgaan met mensen met autisme. Een ander pluspunt van het boek is dat de personages met autisme ook 
als normale personen worden voorgesteld maar dat het autisme wordt uitgebeeld door beelden in verband 
met hun gedrag. In het boek komt ook aan bod dat mensen met een lichte vorm van autisme (het alien 
verhaal) mensen met een zwaardere vorm van autisme beter kunnen begrijpen.

Minpunten: Aangezien deze strip ook geschreven is voor mensen met autisme kan het misleidend zijn voor 
hen. Zo worden een groot deel docenten afgebeeld als mensen die helemaal niet met autisme kunnen 
omgaan, en een groot deel van de leerlingen als mensen die het altijd opnemen voor mensen met autisme. 
Dit kan een gevaar vormen omdat mensen met autisme dik ook als werkelijkheid kunnen zien en die 
patronen opnemen, waardoor ze in onverwachte situaties kunnen komen te staan.

Zeg nu zelf. Wat kun je aan een dergelijke bespreking nog toevoegen?
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