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Pesten overkomt kinderen en jongeren met het syndroom van Asperger vaak. Ze begrijpen de sociale om-
gangs(r)egels niet, hebben problemen met de motoriek, zijn naïef en hebben speciale interesses. Kortom, 
ze gedragen zich niet conform de massa. Daarenboven beseffen ze niet altijd dat ze een slachtoffer zijn. Dit 
brengt hen in een machteloze positie. Nick Dubin spreekt in zijn boek als ervaringsdeskundige. Of zoals hij 
zelf schrijft:

Dit boek komt recht uit mijn hart. Het is een dringend verzoek aan leerkrachten, ouders en scho-
lieren om in te zien dat pesten een onderwerp is dat veel aandacht verdient, vooral voor kwetsbare 
groepen als kinderen met ASS. Dit boek is bovenal een oproep tot actie (blz.15).

Nick Dubin beschrijft in het eerste hoofdstuk zijn ervaringen als gepeste. Elk voorbeeld grijpt hij aan om een 
tipje van de Aspergersluier op te lichten. In het tweede hoofdstuk gaat hij hier verder op door. Hij legt uit 
wat kinderen met een autismespectrumstoornis in het algemeen en het syndroom van Asperger in het 
bijzonder zo vatbaar maakt voor pesten. Dit hangt nauw samen met de volgende eigenschappen:

 de lage frustratiedrempel
 het slechts met één taak tegelijk bezig kunnen zijn
 de problemen met de motoriek
 de lichtgelovigheid
 de trage verwerking van auditieve prikkels
 de problemen met het interpreteren van niet-verbale signalen
 speciale belangstellingen
 de trage sociale ontwikkeling waardoor ze later dan de leeftijdsgenoten afspraakjes maken met 

jongeren van het andere geslacht
 het onvermogen om te begrijpen wat er in de jongerencultuur belangrijk is
 een gebrek aan fantasie
 afwijkend taalgebruik

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 geeft de auteur uitgebreid tips over het sterk maken van de gepeste, de 
omstanders en de leerkrachten. Daarvoor doet Nick Dubin heel vaak beroep op de wetenschap. Dit zijn de 
hoofdstukken die je integraal moet lezen als je geen tijd hebt voor het volledige boek. 

In het zesde hoofdstuk laat de auteur de lezer in het vel van de pesters kruipen. Bedoeling: begrijpen wat er 
bij hen speelt. Ook hier doet hij uitgebreid beroep op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. 
Bij een eerste lezing komt dit hoofdstuk nogal zwaar over. Dat is echter vlug verholpen door eerst de 
samenvatting aan het einde te lezen.
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De ouders van gepeste Aspergerkinderen zijn de doelgroep van het zevende hoofdstuk. Hierin krijgen ze 
heel concrete tips en adviezen mee. Heel krachtig zijn de adviezen in verband met het internetgebruik en 
het benaderen van de leerkrachten en de school. Verder krijgen ze ook enkele specifieke begeleidingstips 
die ze met hun kind kunnen uitproberen.

Het hoeft geen betoog dat je de draagkracht van de school moet vergroten. Daarom heeft de auteur er het 
achtste hoofdstuk aan gewijd. Hij bespreekt er een hele reeks van mogelijkheden om binnen de school het 
probleem aan te pakken.

Het boek eindigt met een interview met zijn ouders, dat zeker herkenbaar is voor andere ouders en op-
voeders. Als toemaatje is er nog een lijst met veelgestelde vragen en hun antwoorden. 

Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die te maken krijgt met kinderen of jongeren met het 
syndroom van Asperger. Vanuit de insteek van het pesten leren ze op een gerichte en snelle manier heel 
veel bij over het syndroom zelf, de aanpak van het pesten en het vergroten van de draagkracht van de 
gepeste, de leerkracht, de school en de ouders. De medeverantwoordelijkheid van de toeschouwer krijgt 
eveneens de nadruk. Ook aan zijn draagkracht is gedacht. Tot slot heeft dit boek zeker een meerwaarde als 
universele handleiding over het aanpakken van pesten. Ook als het gaat over kinderen en jongeren zonder 
het syndroom van Asperger.
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