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Soort boek/ziekte/stijl: Of het nu gaat om communicatie, sociale relaties, vrije tijd, emoties,

eten, seksualiteit, slapen, spelen of werken, de fundamenteel andere denkstijl van mensen met

autisme is overal aanwezig en dat voor altijd, want kinderen met autisme worden volwassenen

met autisme.

Aan de hand van talloze concrete anekdotes over haar zoon Thomas en over andere jongeren

met autisme die ze kent maakt de auteur deze andere denkstijl op een aangrijpende en soms

ontroerende manier duidelijk. Ze beschrijft als het ware autisme van binnen uit, de enige manier

om mensen met autisme echt te begrijpen.

Over de schrijver: Hilde De Clercq (1958) studeerde Germaanse Filologie en werkt voltijds als

'ouder-professioneel' voor het Opleidingscentrum Autisme in Antwerpen. Ze is moeder van een

zoon met autisme én begeleidt kinderen met autisme al vele jaren. Zij geeft gespecialiseerde

workshops en conferenties over autisme in binnen- en buitenland. Haar boek “Mama, is dit een

mens of een beest?” over detail denken en autisme werd vertaald in het Deens, Engels, Frans,

Grieks, Italiaans, Portugees, Russisch en het Zweeds. De auteur is ook redactielid van Good

Autism Practice van de University of Birmingham.

Korte beschrijving: Wat doe je als ouder met de vaststelling dat je kind autistisch is? Autisme

is een ‘pervasieve’ ontwikkelingsstoornis: je denkt op een andere manier en dus leef je ook op

een andere manier. Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek is dan ook geweest om mensen

met autisme te leren begrijpen via hun denkstijl, via hun andere verwerking van informatie.

Het soort onderwerpen die een ouder bij de opvoeding van een autistisch kind zal tegenkomen

passeert de revue, waaronder spel en verbeelding, taal en communicatie, emoties en gevoelens,

seksualiteit en relatievorming en hoe moeten we ons een autismevriendelijke omgeving moeten

voorstellen. Elk onderwerp wordt uitgediept aan de hand van de talloze observaties en

anekdotes uit de wereld der autisten en zo hier en daar ondersteund door een wetenschappelijk

onderzoek. Zoon Thomas is echter een constante factor in het geheel.

Het boek besteed aandacht aan het hele spectrum: van de autistische stoornis en het atypische

autisme tot het Asperger syndroom.

Wat viel op: Dat Hilde de Clercq vaak oplossingen voor een probleem vindt, ontlokte Thomas

de uitspraak ‘omdat mama normaal is en autistisch tegelijk’. Daarin heeft hij wel heel erg gelijk,

want De Clerq neemt ons mee op een ware ontdekkingstocht die voor een belangrijk deel is

gebaseerd op haar ervaringen met haar eigen kind. Het observatievermogen en de

systematische manier waarop ze jarenlang de haar aangereikte informatie heeft verwerkt dwingt

tijdens het lezen grote bewondering af. Ik las het boek met uitermate veel belangstelling en

gretigheid omdat de hoeveelheid informatie die er wordt gegeven ook zo overweldigend is. Er is

geschreven vanuit een positieve, niet-oordelende houding en daar is het aan te danken dat ik

begrip voor en inzicht in een voor mij tot voor kort onbekende wereld heb gekregen. De mens

leeft in een wereld die bijkans bezwijkt aan een constante stroom van prikkels en ieder van ons

heeft wel eens de behoefte zich daaruit terug trekken. Ik realiseer me nu na dat het voor een

autistisch iemand heel zwaar moet zijn om in zo’n wereld te moeten leven.

Niet iedereen zal het achter elkaar kunnen of willen uitlezen omdat het zo’n lijvig boek is, maar



dat hoeft geen bezwaar te zijn. Waar je het ook opslaat, al snel raak je geboeid door wat er wordt

beschreven. Zo kun je je voorstellen dat iemand die met een autistisch kind of autistische

kennis/collega te maken heeft, het boek regelmatig uit de kast haalt om weer eens te worden

bijgepraat door een wijze ervaringsdeskundige.

Citaten: pag. 81: “Moeilijke concepten vinden we vooral terug in de omgang met anderen of in

het begrijpen en communiceren van gevoelens. Wat betekent ‘beleefd zijn’ bijvoorbeeld? Wat

houdt dit begrip allemaal in? En vooral: wat houdt het in verschillende situaties in? Wat

betekent ‘jaloers zijn’? Hoe definieer je een gevoel? De meeste woorden, begrippen,

uitdrukkingen kun je niet in een definitie vastleggen. En dat hebben mensen met autisme

precies zo vaak nodig.

Pag. 143: “Een volwassen normaalbegaafde man met autisme vertelde me dat hij jarenlang

gedacht heeft dat een Mercedes een spiegeltje was. Toen hij in de auto zat met zijn moeder had

zij ooit gezegd ‘Kijk, een Mercedes’, terwijl ze naar het spiegeltje wees. Hij heeft toen een

concrete associatie gemaakt. Dat spiegeltje kreeg het woord Mercedes opgeplakt.”

Pag. 232: “Mensen met autisme zien dat andere mensen trouwen, kinderen krijgen of een relatie

hebben, en willen ook zo zijn. Ze willen beantwoorden aan de ‘norm’. Soms verlangen ze meer

naar een seksuele verhouding omdat ze denken dat het zo hoort dan uit eigen behoefte.”

Recensies: Biblion recensie, Drs. J.H.A.M. Bekkers: “Een boek dat zeer duidelijk aangeeft hoe

autisme eruit ziet. De taal, communicatie en de verbeelding zijn zo geheel anders door de

beperkingen die een autist heeft. De eerste hoofdstukken geven daar inzicht in. Het is voor

autisten moeilijk de emoties en gevoelens van de omgeving te begrijpen en er goed op in te

spelen. Juist door het zo anders zijn, is het leven van een autist zelf, maar ook van de omgeving

zo moeilijk. Men verstaat elkaar zo moeilijk. De geboden informatie zal mensen die op enige

manier met een autistisch iemand te maken hebben, veel inzicht en hulp bieden.”


