In goed gezelschap
Ruud

Hendriks

Wittgenstein heeft ooit gezegd dat filosofische problemen de kop opsteken als de
taal met vakantie is. Het onderwerp autisme werpt in dat geval heel wat vragen, op:
veel mensen met autisme hebben al .moeite met het begrip 'op vakantie gaan? zelf.
Want wat is dat voor iets raars, vakantie?
Het moet voor autistische personen gekmakend zijn, de neiging van mensen om
hun vertrouwde omgeving eens per jaar, of zomaar een keertje tussendoor, in te ruilen voor een vreemde situatie. Het moeilijkste er aan is misschien nog wel dat de
precieze plaats van bestemming er nauwelijks toe lijkt te doen: het hele idee schijnt
te zijn datje ergens terechtkomt waar je de weg niet kent, waar je in plaats van naar
school, of werk te gaan, plotseling wordt geconfronteerd met een zee van vrije tijd
die vervolgens moet worden ingevuld; een plek waar het eten anders smaakt, het betalen anders gaatje de mensen niet verstaat.
Nu moet gezegd dat de schrik ook veel niet-autisten om het hart slaat als ze dit
horen. Toch is het vakantiethema een goede aanleiding om een aantal kenmerkende
verschillen tussen autistische en niet-autistische personen te illustreren. Bovendien
biedt het een gelegenheid om iets te vertellen over de alternatieve afstem.mingsm.echanismen die autisten en niet-autisten onderling ontwikkelen. Welke bagage nemen zij mee?
Bagage
Ten eerste dient de vakantieganger nogal wat sociale vaardigheden op zak te hebben. Op vakantie gelden immers andere spelregels dan thuis. Zo wordt het bijvoorbeeld gezellig gevonden om met zijn allen van de grond te eten. Picknicken heet dat
dan. Normaal gesproken maken kinderen zich die steeds nét weer iets andere regels
voor het sociale verkeer met groot gemak eigen. Voor autisten, echter blijven de ongrijpbare, impliciete afspraken die er tussen mensen kennelijk bestaan grotendeels
ontoegankelijk, Sommigen slagen erin bepaalde regels uit het hoofd te leren, maar
in plaats van. deze soepel te gebruiken verloopt de praktische vertaling vaak stroef
Autisten leven naarde letter, om met Van. Berckelaer te spreken, in plaats van te handelen
naar de^eest van het verdrag dat mensen onderling bindt.
Ten tweede vraagt een vakantie allerlei communicatieve vaardigheden, al was
het maar om samen de plannen door te spreken. Veel autisten leren echter nooit
praten, taal blijft voor hen een gesloten boek. Anderen leren wel praten, maar houden moeite met abstracte begrippen. Zo is de mededeling 'over een week gaan we
87

CL,

m

B
**

weg' voor hen vaak. al te abstract. Wie zijn *wij?, hoelang duurt "een week', waar is die
'weg'? Ik herinner me hoe Peter, een bewoner op de groep waar ik veldonderzoek
heb gedaan, 's avonds nadat hij had geholpen koffers te pakken voor de groepsvakantie later die week, tegen bedtijd aanstalten begon te maken op vakantie in. plaats
van naar dromenland te gaan. De groepsleiders konden praten wat ze wilden, de
koffers zeiden hem meer.
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Tot de verplichte bagage van elke vakantieganger behoren ten slotte verheeldingskracht en inlevingsvermogen. Je hebt ze nodig om invulling te geven aan de
vrije tijd. Bovendien wordt op vakantie doorgaans een zwaar beroep gedaan op het
vermogen je te verplaatsen in de positie van anderen, reisgenoten zowel als locals. In
de omgang met de vertegenwoordigers van vreemde culturen worden de marges van
het inlevingsvermogen ook voor een normaal mens tot het uiterste opgerekt. Voor
een autist is het echter altijd moeilijk een idee te krijgen, van wat er in andere personen omgaat. Ik voel. me altijd een vreemdeling, een extraterrestrial die zonder reisgids
op aarde is beland, schrijft Jim Sinclair, die zelf autistisch is.
Het lot van de autist doet een beetje denken, aan dat van Monsieur Hulot, de beroemde creatie van. Jacques Tati: een personage dat - rechtstreeks afkomstig uit het
tijdperk van de stomme film - in het mechaniek van de draaideuren verstrikt raakt
en met zijn sociaal onaangepaste gedrag de andere badhotelgasten van zich vervreemdt. Met dit verschil, misschien, dat waar les vacances de Monsieur Hulot nog komisch uitpakt, het autistisch ideeëntekort de reiziger in kale wachtkamers, puzzelend op aankomst- en vertrekstaten, op verlaten, perrons doet stranden. Verdwaald
in de wereld der dingen, een vreemde in ons midden.
Toch gaat menig gezin met een autistisch kind wél op vakantie. Toen ik als
groepsleider met verstandelijk gehandicapte autisten werkte, zijn we zelfs een keer
gaan. kamperen. In de praktijk hoort op vakantie gaan, ondanks de vele obstakels die
daarvoor moeten worden overwonnen, er dikwijls gewoon bij.
Precies diezelfde paradox stond ook centraal in het onderzoek clat ten grondslag
ligt aan mijn dissertatie Autistisdigezelschap. Immers, niet alleen op vakantie maar ook
in allerlei doordeweekse situaties (thuis, op school, op het werk] maken autisten,
deel uit van het bestaan van de mensen om hen. heen. Tegelijkertijd zijn autisten in
wezenlijke opzichten zo anders dan andere mensen, dat dat nieuwsgierig maakt
naar vormen van gezamenlijkheid die autisten en niet-autisten tegen de keer in ontwikkelen.. Hoe worden onderlinge verbanden gelegd als de vertrouwde, betekenisvolle wereld van mensen-onder-eikaar goeddeels moet worden opgeschort? Wat is
de aard van hun gedeelde bestaan?
Er doet zich daarbij nog een interessante filosofische vraag voor, namelijk naar de
woorden waarmee we over deze interacties kunnen spreken. Niet alleen op het niveau
van het object van onderzoek (de bedoelde interacties), maar ook op beschrijvingsniveau is de taal in zekere zin op vakantie. Het probleem is dat we geneigd zijn de ongewone prestaties die autisten, en niet-autisten in de onderlinge omgang leveren, in gewone termen te begrijpen. Laat me een voorbeeld geven in de sfeer van. het 'spelen'.

Met g e d a c h t e n

spelen

Autisme wordt wel. beschouwd als een vorm van blindheid. Autisten lijken blind te
zijn voor het feit dat mensen ten opzichte van de wereld der dingen een unieke positie innemen, doordat zij zich in gedachten van alles bij de wereld voorstellen. Een
onderzoeker vroeg kinderen naar hun ideeën, over wat onze hersenen doen. Denken,
dromen, je dingen herinneren, antwoordden de niet-autistische proefpersonen. Je
zeggen datje moet lopen, eten of opstaan, was een typerend antwoord dat autistische kinderen gaven. ' ,.
Het is net of autisten alleen het fysieke begripsniveau tot hun beschikking hebben, concludeert de cognitief-psycholoog die het onderzoek deed, en alsof zij gedwongen zijn daar alle fenomenen, zelfs de unie k-menselijke mentale processen, in
te passen. Iedereen doet aan psychologie, maar waar kinderen vanaf drie a vier jaar
normaal gesproken een common-sense mentalistische psychologie met anderen delen,
neigt een autist menselijk gedrag veeleer vanuit een fysicalistisch of behavioristisch
standpunt te verklaren. Anders gezegd: zij kunnen niet met gedachten spelen.
Het autistisch wereldbeeld zou radicaal afwijken van. het dualistisch wereldbeeld waarin, normale mensen verondersteld worden te leven. Dat verklaart ook
waarom autisten zo weinig verbeelding in hun spel met materialen vertonen. Geef
een kind een speelgoedautootje en een doos, en tien tegen één dat het in fantasie van
de doos een garage maakt. Een autistisch kind daarentegen heeft letterlijk geen idee,
en zal zich in de fysieke aspecten van het ding verliezen: in het draaien van de wielen, in de vorm van de doos.
Het mechanistisch wereldbeeld van de autist zou voorts het tekort aan sociale
soepelheid kunnen verklaren. Wat mensen speciaal maakt, is het vermogen zich in
gedachten van alles bij de wereld voor te stellen, te denken, zich dingen te verbeelden. Mensen herkennen elkaar ook als zodanig. Ze zijn voortdurend bezig zich af te
vragen wat er in de ander omgaat (en op grond daarvan: wat 'ie zal doen). Spelen met
gedachten is dus nauw verbonden aan het vermogen samen te leven. En autisten beheersen dat samenspel slecht, zij kunnen zich niet inleven.
Een enkeling weet het empathisch tekort weliswaar te camoufleren. Bij gebrek
aanfeeling voor wat er in de ander omgaat, schrijft Oliver Sacks over een (normaal intelligente) autistische vrouw die hij bezocht, *(...) zij besteedt enorm veel verstandelijke inspanningen en "romputervermogen" aan zaken die anderen met achteloos
gemak begrijpen'. Maar die kunstmatige benadering van menselijke verhoudingen
kan volgens de gebruikelijke zienswijze toch niet tippen aan de flexibiliteit en verbeeldingsvrijheid van de niet-autistische geest. Sommigen komen heel dichtbij en
kunnen het normale bestaan bijna aanraken, maar worden daar dan toch van gescheiden door een peilloos diepe kloof
Merk ten slotte op waar deze peilers van het sociale verkeer - verbeeldingskracht
en empathisch vermogen - volgens het vertrouwde schema zoals dat tot nog toe is
gebruikt, moeten worden gelokaliseerd: verbeelding is een mentale zaak, onze
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ideeën (over de ander) zetelen in de geest. Het autistisch verbeeldingstekort zowel
als pogingen om dit met behulp van hoofdrekenen te compenseren, moeten volgens
deze zienswijze op mentaal niveau worden gezocht. Maar zelfs binnen de sfeer van de
geest, zetel van wat mensen van dingen onderscheidt, dreigt de autist met zijn rigide manier van denken aan de kant van de dingen terecht te komen.
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spelen

In Autistisch gezelschap uit ik kritiek op zo?n idee van. gemeenschapsvorming, waarbij
verbeelding ais zuiver mentale aangelegenheid wordt beschouwd, waarbij de geest
boven het lichaam en een vrij denkende geest boven het mechanisch redeneren
wordt gewaardeerd. Speelse ideeën hoeft men volgens die visie uit de hoek der dingen niet te verwachten. Integendeel: vanuit genoemde optiek hebben dingen een
negatieve en. ronduit geestdodende connotatie. Altijd en. overal, of ze nu glad zijn of
ruw, van ijzer of hout, recht of krom.
Voor autisten zelf daarentegen is de vorm van de wereld der dingen juist van het
grootste belang. Hoeveel vérder dat belang reikt dan volgens vertrouwde (niet-autistische) maatstaven voorstelbaar moet worden geacht, suggereert de autistische
Gunilla Gerland die vertelt over haar hang naar gebogen voorwerpen.
'Ik heb nog steeds een zwak voor gebogen spullen, maar het is geen fixatie meer.
Het uit zich vooral in de zin die ik kan krijgen om een omweg te maken om zo
een weg te kunnen nemen die slingert in plaats van een die rechtdoor loopt, of de
zin om iets aan te raken dat mooi gebogen is. Het is een fijn gevoel dat ik kan kiezen of ik mezelf die omweg gun om de boog te krijgen, maar dat ik ook kan verkiezen het niet te doen als ik vind dat ik geen tijd heb. Ik weet of het passend is
ais ik iets aanraak dat gebogen is en dat mijn verlangen opwekt om het aan te raken, en ik vind het niet moeilijk om het te laten. Op de een of andere manier heb
ik het gevoel dat, omdat ik zo "recht" ben van binnen, omdat mijn zenuwstelsel
zo rechtlijnig is, ik er van buitenaf een boog aan moet toevoegen.. Alsof ik, wanneer ik eigenlijk een innerlijke curve zou kunnen gebruiken zodat alles niet zo
stijf zou. zijn, er een buiten mezelf moet vinden/
Gebogen voorwerpen stellen Gerland in staat haar idées-fixes om te buigen en zichzelf
iets te verbeelden. Zonder afhankelijk te zijn van hogere cognitieve vermogens
waarop in dat geval gewoonlijk wordt vertrouwd, maken de dingen concreet voorstelbaar - tastbaar, zichtbaar - hoe in een autistisch bestaan innerlijke bewegingsvrijheid en speelruimte kan worden verworven. Dingen in de vorm van gewelfde
< flessenbodems, deurkrukken of slingerwegen tonen Gerland wat het is om zichzelf
iets voor te stellen dat afwijkt van haar rechtlijnig bestaan.
Niet alleen bieden dingen de autist meer houvast dan de betekenisvolle orde van
mensen-onder-elkaar, autisten ontlenen dus zeker ook plezier aan. materiële finesses,
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aan concrete details die een niet-autist met zijn hang naar betekenisvoile samenhang ontgaan. Een tweede voorbeeld is ontleend aan Theo Peeters en verhaalt over
een autistische jongen die zijn hart aan vliegtuigen heeft verpand.
De jongen waar het om gaat heeft een speelgoed vliegtuigje gekregen. Maar ondanks dat vliegen zijn. passie is, weet hij niet veel met het ding aan te vangen. 'Verder
dan. een "broem-btoem''-geluidje eo het vliegtuig vijftig centimeter ver laten opstijgen en dalen kwam hij niet/ Het autistisch verbeeidingstekort uit zich derhalve
in iets dat nauwelijks 'spel' mag heten. De ervaring heeft zijn begeleiders geleerd dat
het weinig zin heeft de jongen aan te spreken op creatieve eigen ideeën* Ook het rekenvermogen lijkt weinig soelaas te bieden. Maar in plaats daarvan zet men een parcours uit waarlangs de jongen zijn vliegtuig kan. leiden,
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'In de vrij e tijdsruimte werd een circuit getekend en afgeplakt van wel veertig
meter lang om aan te geven dat het vliegtuigje niet alleen kon opstijgen en. landen in de tunnel van vijftig centimeter vlak voor zijn ogen, maar de hele ruimte
van de vrijetijdshoek kon vullen. Dat werd hem expliciet getoond/
Die verruiming van de handelingsmogelijkheden middels een visualisering van de
speelruimte blijkt aan te slaan. Het getekende circuit blijkt niet alleen het vliegtuig,
maar ook een innerlijke stroom in beweging te brengen; de jongen lijkt 'werkelijk bevrijd' in zijn spel/Het resultaat was voorspelbaar en toch overdonderend. Hij leek
werkelijk bevrijd, hij begon met zijn armen te flapperen, nam zijn vliegtuigje, liep
het hele circuit af, begon op en neer te springen, en liep opnieuw het hele circuit af/
Dat suggereert dat het vermogen van deze jongen om zich iets bij zijn vlucht
voor te stellen niet zozeer schuilt in een cognitieve verwerking van de realiteit, maar in
een concrete invulling en uitbreiding van de vrijetijdsruimte. De structurering van
de ruimte waarin de jongen met zijn vliegtuig kan spelen leidt bovendien niet tot
een beperking of conditionering van zijn bestaan, maar blijkt een. cruciale stap in
zijn persoonlijke ontplooiing. De innovatie ontsnapt aan de tegenstelling van menselijke vrijheid en bepaaldheid door dingen. Waar het niet goed mogelijk blijkt zijn
verbeelding 'de vrije loop' te laten, biedt de materiële uitbreiding van. het aantal
vrijheidsgraden de jongen houvast.
S a m e n op

vakantie

Wellicht biedt deze herbeschrijving aanknopingspunten voor een gezamenlijke vakantie. Want, wat is dat voor iets geks, vakantie? Het eerste voorbeeld suggereerde
dat een zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding kan. worden bereikt door geestverwanten, die aan de leegte invulling geven met creatieve eigen ideeën. De laatste twee
voorbeelden, lieten, echter zien, dat compensatie voor een. tekort aan eigen en gedeelde ideeën ook elders dan in de geest van mensen kan worden gezocht.
Vergelijkbaar met wat ik in Autisttschgezelschap over samenleven in al zijn facetten
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betoog, blijkt dat vakantie werken is in plaats van iets dat vanzelf gaat. Een deel van
dat werk, de organisatie van de vrije tijd, blijkt aan dingen te kunnen worden overgedragen. Praktijken waarin, naast mensen, dingen en lichamen een rol spelen, hebben
de autist (en ons in de omgang met de autist) meer te bieden dan een geest die streng
tussen mensen en dingen onderscheidt. Een goed begrip van de wijze waarop autistische en oiet-autisrische personen met elkaar weten om te gaan, vergt dan ook bijstelling van de manier waarop we normaal gesproken over de gemeenschap van
mensen-onder-elkaar denken en spreken. Dat biedt een interessant perspectief op
de vraag welk werk er normaal gesproken verborgen, blijft, wat er zoal bij komt kijken als niet-autisten elkaar tot gezelschap maken.
Dus wat nemen we mee op reis? Een koffer vol gedachtespelletjes of materialen
om buiten (de geest) te spelen? In het eerste geval zal de autist liever thuisblijven en
moeten we alleen op pad. Daarmee doen we niet alleen de autist, maar vooral ook.
onszelf tekort. De autist, immers, wijst ons op een verbeeldend potentieel dat
schuilgaat in de wereld der dingen, waar wij vanuit ons idee van samenleven nooit op
waren gekomen. Sterker nog, de autist heeft op zijn manier verstand van samenleven, zij het dat zijn talent niet zozeer in de geest maar elders moet worden gezocht.
Met de autist bevinden we ons, ook op vakantie, in goed gezelschap.
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