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INLEIDING

Wie ben ik
Wat is mijn visie op autisme 
Introductie op het thema



WIE BEN IK?

Filosoof/ historicus / Middeleeuwen / Health Humanities/ 
ASS

Wat verstaan we onder gezondheid en ziekte? 
Waarom noemen we iets een stoornis en (hoe) 
is dat eigenlijk cultureel of historisch bepaald? 

Wat is de invloed van social media op onze 
identiteit en onze beeldvorming van mentale 

problemen? Welke beeldvorming van mentale 
stoornissen blijkt uit verschillende soorten 

literatuur, wetenschappelijke, maar ook 
populaire en fictie?



INTRODUCTIE: DE AUTISTISCHE STEM

OvA: “Autisme is een reeks van tekorten, waaronder rigide denken.”

A: “Eh, dat klopt volgens mij niet”

OvA: “Jawel, het klopt”

A: “Maar mijn ervaring leert dat het anders is.”

OvA: “Jawel, het klopt toch.”

A: “Sta je ervoor open met me te praten over hoe ik het ervaar?” 

OvA: “Nee”

A: “En zul je daarover wellicht nog van mening veranderen?”

OvA: “Nope”. 



AUTISTISCHE STEMMEN

#ActuallyAutistic / #AutismAwareness

VAB (Vanuit autisme bekeken)

LAVA, de Vlaamse Lees- en Adviesgroep Volwassenen met Autisme

‘Community researchers’ 

Etc.



VRAAG

Wie heeft er eigenlijk recht van spreken als het over 

autisme gaat. Wie beschikt over de meeste ‘kennis’? Is dat 

vooral de stem van de specialisten & de onderzoekers, die 

autisme van buitenaf onderzoeken? Of is dat de stem van 

autisten zelf, die hun ervaringen van binnenuit kunnen 

beschrijven? 



HET PROBLEEM VAN DE 
KENNISONRECHTVAARDIGHEID

Kennisonrechtvaardigheid & autisme

ToM: een speciaal geval



KENNISONRECHTVAARDIGHEID

- Epistemische onrechtvaardigheid

- Epistemisch = betrekking hebbend op kennis



KENNISONRECHTVAARHEID

- Een term van de Engelse filosofe Miranda 
Fricker.

- I. Een getuigenis wordt in twijfel getrokken 
omdat de persoon (als gevolg van 
vooroordelen) niet wordt beschouwd als 
iemand die kennis heeft.

- II. De persoonlijke ervaringen van bepaalde 
groepen worden niet gehoord als gevolg van 
de totale afwezigheid van die ervaringen in het 
collectieve domein.



KENNISONRECHTVAARHEID & AUTISME

• Maar je komt helemaal niet autistisch over!

• Iedereen heeft het toch wel eens moeilijk. Het is niet meer dan logisch dat 

we ons allemaal een beetje aanpassen aan anderen. 

• Ik heb een oom heeft die autistisch is, daar lijk je helemaal niet op. Jij hebt 

een milde vorm zeker?

• Ach, iedereen wel een beetje autistisch. Zelf sorteer ik altijd mijn boeken 

op kleur. 



TOM: EEN SPECIAAL GEVAL

https://www.ditisookautisme.nl/



THEORY OF MIND

ToM: het vermogen van mensen om de mentale toestanden 
(gedachten, gevoelens, etc.) van anderen te begrijpen en 
zich in die mentale toestanden van anderen te kunnen 
verplaatsen.

Frith & Happé / Baron-Cohen: mensen met autisme missen 
ook zelfreferentiële vaardigheden: ze hebben moeilijk toegang 
tot hun eigen binnenwereld. We moeten autistische 
mensen dus niet op hun woord geloven.



BEZWAREN TEGEN HET TOM-
VERKLARINGSMODEL

- Methodologische bezwaren (o.a. McGeer)

- Ethische bezwaren (o.a. Zahavi)

- Bezwaren tegen de achterliggende cognitietheorie (o.a. 
Gallagher)



SALLY-ANNE TEST

Een test om Theory of Mind te meten?



NICK PENZEL

Stel je voor dat je in een ruimte zit met andere mensen; je luistert naar iemand 
die praat, focust op wat er tegen je gezegd wordt. Misschien ben je op een 
onbewust niveau bewust van de temperatuur in de ruimte, het gevoel van je 
kleding op je huid, de geur van de mensen om je heen in de kamer – hun 
bewegingen als ze draaien of krabben en hun stemming en energie, de kleuren en 
texturen in je blikveld, de helderheid of het pulseren van het licht, het geluid van 
het ventilatiesysteem – of van kuchen, piepende stoelen, achtergrondgeluiden uit 
de hal of andere ruimtes, en wellicht elektrische geluiden of die van een 
afvoerbuis. Als je een aandachtstoornis hebt, kunnen sommige van deze stimuli je 
afleiden. Als je migraine hebt, kunnen ze pijn doen. Als je drugs hebt gebruikt vind 
je ze misschien fascinerend. En als je autistisch bent mogelijk alle drie. 

(Nick Penzel, ‘I Think, Therefore I Am. I Am Verbal, Therfore I Live’, in: Philosophy of 
Autism, 103)
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LUISTEREN NAAR 
ERVARINGSVERHALEN: WAAROM 

ZOUDEN WE DAT DOEN?

Nieuwe kennisproblemen

Tot slot



DE AUTISTISCHE STEM

- Het voorbeeld van de ToM laat zien dat de autistische 
stem een toegevoegde waarde heeft: 

- Ervaring van binnenuit: hoe het is om autistisch te zijn.

- Aanvulling & correctie op het objectiverende 
onderzoeksperspectief.



NIEUWE KENNISPROBLEMEN

- Framing

- Tokenisme

- De individualiteit van de ervaring wordt niet erkend

- De groep wordt marginaal gerepresenteerd



INCLUSIVITEIT & REPRESENTATIE

- Op zoek naar heterogene stemmen

- Een bijzondere vorm van kennisonrechtvaardigheid: 
wanneer iemand zich niet (goed) kan uitdrukken in 
gesproken of geschreven taal, terwijl taal wél het gangbare 
medium is om kennis in uit te drukken, zoals in de 
wetenschap.



ANDERE VORMEN VAN TAAL

It’s a piece of cake—

No, it’s edible chemistry
And chemistry is extremely hard
unless you dutifully follow the recipe
or you’re a professional of knowledge 
and confidence. 



INCLUSIVITEIT & REPRESENTATIE

- Op zoek naar heterogene stemmen

- Gevaar: dubbel onzichtbaarheidsprobleem

- Representatieprobleem: hoe worden ervaringen van niet-
of nauwelijks verbale/ representerende autisten gehoord?



HETEROGENE STEMMEN



INCLUSIVITEIT & REPRESENTATIE

- Op zoek naar heterogene stemmen

- Gevaar: dubbel onzichtbaarheidsprobleem

- Representatieprobleem: hoe worden ervaringen van niet-
of nauwelijks verbale/ representerende autisten gehoord?

- Neem verhalen zoals dat van Nick Penzel serieus;

- Zet de eigen preoccupatie met taal opzij!



ANDERE VORMEN VAN TAAL

It’s a piece of cake—

No, it’s edible chemistry
And chemistry is extremely hard
unless you dutifully follow the recipe
or you’re a professional of knowledge 
and confidence. 



TOT SLOT

Mijn eigen stem



FILOSOFENBRUG



KRISTIEN HENS

“Als we ons verzetten tegen een feministische ethiek die louter door mannen 
geschreven wordt, moeten we dan niet dezelfde bedenkingen hebben bij een 
autistische ethiek die door mensen zonder diagnose geschreven wordt?”

(Kristien Hens, Dynamieken van Autisme, …)



SELECTIE VAN LITERATUUR

• Anderson, Jamy L. and Simon Cushing, The Philosophy of Autism. Rowman & Littlefield publishers: New York (et. al.) 2013.

• Barnbaum, Deborah R., The Ethics of Autism. Among them but not of Them. Indiana University Press: Bloomington 2008. 

• Chapman, Robert & Walter Veit, ‘Representing the Autism Spectrum, in: The American Journal of Bioethics, 20/4 (2020) 46-48.

• Dohmen, Josh, ‘ “A Little of her Language”: Epistemic Injustice and Mental Disability’. In: Res Philosophica, vol. 93, 4 (oktober 2016) 669-691. http://dx.doi.org/10.11612/resphil.1475

• Fricker, Miranda, Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing. Oxford University Press: Oxford 2007. 

• Frith, U. en F. Happé, ‘Theory of Mind and Self-Consciousness: What it is Like to Be Autistic?’, in: Mind and Language, 14/1 (1999) 1-22.

• Guenther, Lisa 03 Apr 2017, Epistemic Injustice and Phenomenology from: The Routledge Handbook of Epistemic Injustice Routledge. Accessed on: 16 Sep 2020 
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315212043.ch18

• Goidenshoven, Leni van, ‘Auti-Biographies’: Life Writing Genres and Strategies from an Autistic Perspective’, in: Journal of Language, Literature and Culture (2017) 

• Hens, Kristien, Ingrid Robeyns & Katrien Schaubroeck, ‘The Ethics of Autism’, in: … (2019).

• Hens, Kristien, Dynamieken van autisme. Een ethisch-filosofische reflectie, Gompel&Svacina: Kortenaken 2020.

• Hens, Kristien en Raymond Langenberg, Voorbij de diagnose, Gompel&Svacina: Kortenaken 2019. 

• Hens, Kristien en Raymond Langenberg, ‘Biologie en context; ervaringen van volwassenen met een diagnose autisme’, in: Tijdschrif voor Psychiatrie, 6 (2018) 536-543.

• McGeer, Victoria, ‘Autistic Self-Awareness’ in: … 11/3 (2004) 235-251.

• Robeyns, I., ‘Conceptualizing well-being for autistic persons’, in: Journal of Medical Ethics (2016) 1-8.

• Scrutton, Anastasia. 03 Apr 2017, ‘Epistemic Injustice and Mental Illness’ in: The Routledge Handbook of Epistemic Injustice Routledge Accessed on: 16 Sep 2020 
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315212043.ch33

• Toeps, Bianca, Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Blossom books: Vleuten 2019.

• Yergeau, Melanie en Bryce Huebner, ‘Minding Theory of Mind’, in: Journal of Social Philosophy, 48.3 (2017) 273-296.



QUESTION EVERYTHING!

Why?


