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- Film- en Televisiewetenschapper
- Autismediagnose sinds 2007
- Onderneming naast Wajong 

(tekstschrijver en –corrector)
- Blogs over autisme op 

www.a-typist.nl

Bron: knit1poll1 
op Tumblr

Onderwerpen die aan bod gaan komen:

- Wat betekent representatie eigenlijk?
- De representatie van autisme in films en series
- Het dilemma met visuele media en autisme
- Van Rain Man tot Mozart and the Whale
- Recent onderzoek
- Wat vinden autistische mensen er eigenlijk zelf van?
- Hoe accuraat zijn films en series over autisme?

Belangrijke begrippen:
- Representatie
- Beeldvorming
- Othering
- Stereotypering

Representatie van autisme
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Terugkerende patronen in de 
representatie van autisme
- Drijfveer voor het narratief

- Osteen: ‘archetypes, symbols, ideas, or props, seldom as 
fully human beings.’

- Supercrip-scenario
- Nelson: '...deals with a heartwarming struggle of someone 

likeable facing the trauma of a disability, who through great 
courage, stamina, and determination either succeeds in 
triumphing or succumbs heroically.’

- Fascinerende kenmerken
- Oswald: ‘However the main areas of focus for the film are 

not characteristics that are diagnostics of autism.’ 

Rain Man

The Good Doctor “Misschien juist een personage kiezen, dat aan de 
oppervlakte geen autisme lijkt te hebben. Maar van 
binnen wel heel veel moeite heeft om mee te komen 
in de maatschappij.”

“Ik heb moeite met personages zoals de 
hoofdrolspeelster uit the Bridge. Ze is een 
beetje vreemd maar om dan te zeggen dat ze 
autisme heeft… Het is te vaag.”

Vier films over autisme vergeleken

Mental health on screen: A DSM-5 
dissection of portrayals of autism 
spectrum disorders in film and TV 
Anders Nordahl-Hansen et al, 2017
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Kwalitatief onderzoek naar beleving
van autismerepresentaties

- Kwalitatief onderzoek
- Tot nu toe 13 ingevulde vragenlijsten
- Vervolg

“Donald in Mozart and the Whale, omdat dit personage duidelijk de 
‘onzichtbare kant’ van het autisme belicht. Je ziet niks aan hem,. Hij 
is knap, heeft werk, is sociaal. Maar het is allemaal maar een dun 
laagje beschaving, want de angst die onder zijn oppervlak schuilt, 
maakt het voor hem moeilijk om van dag tot dag te overleven.”

“De hoofdpersoon van Mozart and the Whale, is eigenlijk 
niet zozeer een goed als wel een herkenbaar voorbeeld. 
Autisten worden hierin voorgesteld vanuit het “ik”-
perspectief. Het zijn mensen met problemen, verlangens en 
gevoelens.”

Hoe zou je het aanpakken als je zelf een 
film over autisme zou mogen maken?

“Ik zou het er niet per se over laten gaan dat het personage autistisch is, maar 
dat zou wel een onderdeel zijn van het verhaal, bijvoorbeeld de neerbuiging en 
discriminatie waar diegene mee te maken krijgt en de poging van andere 
mensen om hen minder autistisch te maken. Oh, en ik zou het personage 
schrijven/casten als *tromgeroffel* iemand anders dan een heteroseksuele 
witte man.”

Atypical

Accurate representatie van 
autisme in fictiefilms en -series?
- Ja, maar…
- Overrepresentatie en stereotypering
- Geschikt voor voorlichting?
- Geschikt voor psycho-educatie?
- Filmtips:

- Mozart and the Whale
- Mary & Max
- Ben X

Bedankt voor het bijwonen
van deze masterclass!
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