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Samenvatting 

 
Solitary persons? is het eerste werk dat een conceptuele analyse en vergelijking 
biedt van de volledige autisme theorieën van George Frankl (1897-1975), Hans 
Asperger (1906-1980) en Leo Kanner (1894-1981). Deze artsen behoorden tot 
de eersten die werkten met autistische kinderen. Frankls rol in de geschiedenis 
van autisme is pas ontdekt in 2015 en wordt hier verder verduidelijkt. Asperger 
en Kanner zijn welbekend als de grondleggers van het autisme onderzoek, maar 
dit proefschrift presenteert nieuwe ontdekkingen over hun werk en een nieuwe 
interpretatie van hun theorieën als geheel.  

Frankl, Asperger en Kanner hebben elk een metafoor voor autistische 
kinderen. Frankls metafoor was die van de ‘gevangenen’: hij geloofde dat autis-
tische kinderen, zelfs als zij met andere mensen zijn, vastzitten in een solitaire 
staat, waarin het niet vanzelfsprekend is om uit te drukken wat je voelt. Asper-
ger’s metafoor voor autistische kinderen was dat zij ‘machines’ zijn. Hij geloofde 
dat autisme gepaard gaat met een overontwikkeling van het intellect en van de 
autonomie ten opzichte van de omgeving. Kanner schreef dat autistische kin-
deren ‘barometers’ zijn die gevoelig zijn voor het emotionele klimaat in hun 
huis. Hij geloofde dat autisme een emotionele stoornis is die de hele persoon-
lijkheid raakt en die door de hele persoonlijkheid beïnvloed wordt.  

Deze conceptueel-historische studie is gemotiveerd door een zoektocht 
naar een historisch concept van autisme dat alle symptomen van deze conditie 
omvat. De eerste aanname is dat er in het werk van Frankl, Asperger en Kan-
ner een convergentie bestond – die nu is verlaten – tussen de term autisme, de 
symptomen van autisme en een concept van autisme. De tweede aanname is 
dat zij, wat nu autismespectrumstoornis genoemd wordt, beschreven als een 
contactstoornis. Deze twee aannames worden onderzocht door de historische 
context te reconstrueren waarin Frankl, Asperger en Kanner hun ideeën ont-
wikkelden.  

 

  




