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In een notendop
Wat?
Dit 100 pagina’s tellende boek is een roman over autisme, maar dan wel verteld als
stripverhaal. En dat maakt dit boek heel uniek.
Je kijkt door de ogen van Linus, een dertienjarige jongen
met autisme. Letterlijk, want je neemt de dingen waar op
de wijze zoals deze jongen ernaar kijkt. En dat levert heel
bevreemdende zaken op. De manier waarop Linus zijn
vriend Waldo waarneemt en beschrijft, bijvoorbeeld. Hij
geeft details die voor de gewone lezer volstrekt
onbelangrijk zijn, maar mist essentiële zaken die je als het
ware tussen de regels kan lezen. Waldo kiest Linus’
gezelschap namelijk vooral om van zijn wiskundige kennis
te kunnen profiteren.
Het verhaal is inderdaad bevreemdend voor wie niet
vertrouwd is met autisme. Deze lezer wordt meegesleept
door verwondering en nieuwsgierigheid. Wat is er met die
jongen aan de hand?
Pas op het einde van het verhaal wordt het helemaal
duidelijk, ook voor de hoofdpersoon zelf. Deze beeldroman
vertelt immers over de moeizame weg die Linus als tiener
en twintiger aflegt vooraleer zijn diagnose van autisme voor zichzelf en voor de
omgeving duidelijk wordt.
Linus slaagt erin om deze - aanvankelijk zo pijnlijke -ontdekking te relativeren, en voor
een deel te aanvaarden. Dit komt mooi en ontroerend tot uiting in het slot van het boek,
waardoor je zelfs kunt spreken van een happy end.
De titel van dit boek verwijst naar het vrijetijdsproject van Linus om een ruimtelift te
ontwerpen die zonder raketkracht naar boven kan klimmen. Het ontrafelen van deze
moeilijke materie lijkt Linus makkelijker dan het ontcijferen van de moeilijke
gedragscodes die gewone mensen in het alledaagse leven hanteren. De keuze is snel
gemaakt: hij zondert zich liever af om het geheim te ontdekken van de ruimtelift.

Wie?
Dit stripverhaal ontstond uit een samenwerking tussen Dr.Erik Thys en medewerkers van
Autisme Centraal.

Het geheim van de ruimtelift – Lief Nauwelaerts

www.letop.be

Erik Thys is als psychiater werkzaam in St.Alexius, Elsene en St.-Jozef, Kortenberg. Hij is
eveneens auteur van het succesvolle stripverhaal Het geheim van de hersenchip. Zelfgids
voor mensen met een psychose (EPO, 2000).
De auteur gebruikt de beeldtaal op een sublieme wijze om de gedachtewereld van Linus
weer te geven. Dit maakt dit verhaal ook tot een emotioneel verhaal: de beelden spreken
eigenlijk voor zich. De lezer kan hieruit bvb vatten hoe overgevoelig Linus is voor
sensorische prikkels en hoe moeilijk hij het heeft met de communicatie van de anderen.
Ook de sterke kant van Linus wordt visueel sterk in beeld gebracht.
De medewerkers van Autisme Centraal zorgden voor vier duidelijke tekstbijlagen die zich
respectievelijk richten tot de doorsnee-lezers, tot de professionele hulpverleners, tot
personen met autismespectrumstoornis zelf en tot hun ouders of familieleden. De info
vind je telkens weergegeven in kadertjes, zoals het stripverhaal zelf.

Voor wie?
De doorsnee-lezer kan in dit boek heel wat ontdekken. Het stripverhaal zal boeien en
maakt het autisme zeker begrijpelijker. Misschien kan van daaruit een bereidheid
ontstaan om er meer over te lezen.
Ook voor jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis en hun ouders is dit
boek zeker geschikt. Echter niet als eerste kennismaking! De auteurs geven zelf de raad
om dit boek te kaderen en eventueel zoon of dochter eerst voor te bereiden. De strip is
zeker niet bedoeld als diagnostisch instrument: in de bijlage benadrukken de auteurs dat
autisme zich op zeer verschillende manieren kan uiten en dat niet iedere persoon met
autisme op dezelfde manier reageert als Linus. Ze raden aan om over dit boek verder te
praten met personen die autisme goed kennen.
Hulpverleners kunnen dit boek gebruiken als onderdeel in de psycho-educatie van een
jongere met autisme. In de bijlage geven de auteurs hierover enkele praktische tips.
Toch volstaat dit stripverhaal niet. De auteurs verwijzen naar specifiek uitgewerkte
programma’s en methodieken. Het boek draagt zeker bij tot het ontwikkelen van een
beter zelfbeeld.

Aanrader?
Het boek is pas verschenen en al aan zijn tweede druk toe.
We kunnen het van harte aanbevelen aan alle lezers! Het verrijkt niet alleen de kennis
over autisme, je komt er ook als persoon rijker uit. Het leert je met veel respect kijken
naar mensen die anders zijn dan jezelf. Een persoon met autisme die dit boek las, zei me
dat Linus de foutieve gedragingen die in dit boek worden weergegeven, niet met opzet
deed. Hij vond dit boek zo waardevol omdat de lezer dit nu wel zou begrijpen. Hij mag
gerust zijn. Dit boek zal het begrip voor personen met autisme alleen maar bevorderen.
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Aanvullende info
Wie meer wil weten over methodieken met als doel personen met autisme zelfkennis en
een positief zelfbeeld bij te brengen, willen we zeker ook het werkboek ‘Ik ben speciaal 2’
aanraden. Hierin werkt Peter Vermeulen (Autisme Centraal) een programma uit voor
psycho-educatie met als doel kinderen of jongeren met autisme zelfkennis bij te brengen,
kennis van het eigen autisme en hoe ermee om te gaan.
Dr.Peter Vermeulen, Ik ben speciaal 2. Werkboek psycho-educatie voor mensen
met autisme (Boek en CD-rom), EPO, 2008, 5de druk, ISBN 987 90 6445 369

Bestellen
Het boek kost 18,50 euro.
Je kan het bestellen bij uitgeverij EPO
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