
Betrekkelijkheid én relevantie 
van het onderscheid tussen 

mensen en dingen 
R y y d H e n d r i k s 

Aiitisttschgezetsehap doet volgens Rein de Wilde in. zijn 'abstracte concreetheid' denken 
aan een van de zwakke 'kanten van de Utrechtse fenomenologie. Concreet in zijn 
nauwgezette aandacht voor de rol van dingen, maar juist erg abstract door het weg
retoucheren van elke historische en sociaal-culturele context. Waar ik in mijn boek 
de sociale interacties op een. leefgroep voor autistische jongeren beschrijf, zouden de 
dingen volgens dit recept eerst volledig buiten beschouwing zijn gelaten, om ver
volgens als duveltje uit een doosje tevoorschijn te worden getoverd. 

Voor zijn kritiek heeft De Wilde zelf ook het nodige weg moeten retoucheren. In 
mijn beschrijving van het dagelijks bestaan op een leefgroep voor autistische jonge
ren zijn de dingen namelijk allesbehalve afwezig. Integendeel, groepsleiders maken 
in de omgang met de jongeren op de groep voortdurend gebruik van allerlei voor
werpen. Ze zijn steeds bezig verbanden te expliciteren en te visualiseren. Ze zijn zich 
bewust van de beperkingen van taai en doen hun uiterste best zich naar het voor
beeld van een eierwekker (die de gezamenlijke maaltijd structureert) voorspelbaar te 
gedragen. Zij doen dit werk natuurlijk niet in het luchtledige. De veldstudies in. Au
tistisch gezelschap worden dan ook voorafgegaan door een breed historisch overzicht 
van theorieën, feiten en benaderingswijzen van autisme in hoofdstuk twee. 

Dingen spelen in het werk op de leefgroep waar ik als antropoloog te gast was 
een volwaardige rol. Pas in de manier waarop groepsleiders en anderen over deze in
novatieve praktijk spreken, worden de dingen naar de marge verdreven. In het niet-
autistisch (dualistisch) zelfbeeld dat zich in contrast met de autistische hang naar 
een concrete, materiële orde begint af te tekenen, worden dingen hoogstens nog ge
zien als middel op de weg naar hogere (samenlevings)idealen. Achterliggend idee is 
dat de symbolische aspecten van sociale interacties van een andere en hogere orde 
zijn dan de fysieke setting waarin deze plaatsvinden. 

Redenerend vanuit het (binnen dualistische kaders geuite) vermoeden dat voor 
een autist gezien zijn handicaps eerder het omgekeerde geldt, lijkt het zinnig om te
genover het vertrouwde perspectief een zogenaamd 'autistisch perspectief te zetten. 
Zo'n andere kijk op het gezamenlijk bestaan simuleer ik door de praktische rol van 
dingen onder een vergrootglas te leggen, zo veel mogelijk met weglating van de in
terpretaties waarmee ze gewoonlijk zijn omgeven. Dat resulteert in een nauwgezet-
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"5 te beschrijving van gebeurtenissen die zich. rond geometrische patronen in de bad-
£ kamer, een kale plek in het gras of langs een naad in de vloerbedekking ontvouwen., 
jf Uiteindelijk blijken de dingen in deze alternatieve beschrijving een socialise-
S rende strekking te hebben, die ook groepsleiders zelf niet onberoerd laat (bijvoor-
B beeld als een van hen ook niet meer weet wat hij aan tafel moet doen, als met Peter 
< de eierwekker die de boel structureerde naar een andere groep is verhuisd). Toch be-
? staat deze vloeibare grens, om met Nauta te spreken, bij de gratie van haast niet te 
? elimineren verschillen. De Wildes gevoel van onbehagen laat zien hoezeer niet-au-
g tisten in hun appreciatie van de dingen van. autisten verschillen. Voor nier-autisten 
«2 zoals hij worden dingen minder abstract als ze in hun context zijn geplaatst, als ze 
= betekenis krijgen in een. breder verband. Het proefschrift is juist een voortdurende 

oefening hiervan weg te komen. 

De Wilde vindt Wiel Kusters aan zijn zijde. Het feit dat ik in Autistisch gezelschap 
het mens/ding-dualisme problematiseer, wijst er volgens hen eens te meer op dat ik 
mij (zonder mij daar voldoende rekenschap van te geven) in. fenomenologisch gezel
schap bevind. In mijn bezwaren tegen een cognitivistische benadering van autisme 
en in mijn volgens De Wilde 'zeer radicale want antagonistische bestrijding' van het 
kentheoretisch dualisme, zou het morele appèl van de Utrechtse school van weleer 
weerklinken. 

De Wilde en Kusters vergissen zich. Wat zij niet zeggen is dat iedere problemati
sering van het mens/ding-onderscheid in het proefschrift vooraf wordt gegaan door 
een beschrijving vanuit de kaders van het vertrouwde, dualistische wereldbeeld. 
Daardoor lijken zij over het hoofd te zien dat ik consequent inga op de meerwaarde 
van het mens/ding-onderscheid (al is 'meerwaarde' een beetje rare manier van spre
ken over iets dat gewoonlijk al wordt voorondersteld). In het geval van de sociale in
teracties op de groep voor autistische jongeren, geeft het onderscheid tussen, de con
ventionele regels van de gemeenschap van mensen-ondcr-elkaar en de mechanische 
regelmaat van de klok bijvoorbeeld richting aan pogingen het socialisarietekort van 
de jongeren te compenseren. 

Vervolgens formuleer ik inderdaad bezwaren, Bijvoorbeeld: door alle aandacht 
voor dingen die als verlengstuk dienen van. menselijke bedoelingen, en idealen, dreigt 
het socialiserend potentieel van zaken die minder in sociale conventies zijn ingebed 
(en die juist daardoor beter lijken aan te sluiten bij wat autisten beweegt) uit zicht te 
verdwijnen. Anders dan De Wilde en Kusters suggereren, betekent deze problemati
sering echter niet dat het dualistisch vocabulaire in Autistisch gezelschap zomaar aan de 
kant wordt geschoven. Al zouden we het willen, daarvoor is ons bestaan, te veel met 
het mens/ding-onderscheid verknoopt. Zie Nauta. 

Waar mensen erin slagen enkele vanzelfsprekendheden van het niet-autistisch 
bestaan, een tijdje op te schorten, al is het maar voor even, leveren zij een bijzondere 
prestatie. Hun moeite illustreert het spanningsveld waar het in Autistisch gezelschap in 
de kern om gaat: de spanning tussen de niet-autistische hang naar betekenisvolle 
onderscheidingen en de noodzaak daar in de context van autisme iets van op te ge-
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ven, willen we überhaupt iets van ons betekenisrijke idee van samenleven behou
den, 

Op pagina 193 van het proefschrift schrijf ik: 'ledere poging dualistische termen 
te omzeilen en afstand te nemen van enkele vanzelfsprekendheden van het niet-au-
tistisch bestaan, toonde het onmogelijke van de hele onderneming aan,' Het valt te 
vermoeden dat als dit proefschrift vijftig jaar geleden in Utrecht zou zijn verdedigd, 
opponenten juist het gelijktijdig vasthouden aan en relativeren van dualistische ka
ders hadden, bekritiseerd. 

Klisters vraagt zich voorts af waarom ik in het hoofdstuk over de communicatie 
tussen autisten, en. niet-autisten uitgerekend het boek van Momma heb gekozen om 
over de materiële kwaliteit van autistisch taalgebruik te schrijven. Waar een autis
tisch auteur als Birger Sellin (1993), zeker in vroege (dagboek)fragmenten haast tast
baar met de materialiteit van taal worstelt, lijkt Momma's boek juist heel transpa
rant te zijn geschreven. Waar Sellin er pas gaandeweg in slaagt zich aan het | 
voorwerpkarakter van de taal te ontworstelen, lijkt dat in. Momma's boek een gepas- 5" 
seerd station. § 

Dat de autistische taalgebruiker zich. in onze richting ontwikkelt (waarbij de 5 
niet-autistische norm. van betekenisvolle communicatie het ijkpunt vormt), is. ech
ter een aanname die ik heb willen vermijden. In plaats daarvan heb ik onderzocht 
hoe (zelfs in de taal) aan de autistische hang naar materieel houvast tegemoet kan 5 
worden gekomen. Stap voor stap heb ik geprobeerd afstand te nemen van de (niet- 3 
autistische) neiging de ongewone prestatie van autistische auteurs in gewone (refe- | 
rentiële) termen te begrijpen. In eerste instantie door te wijzen op ongerijmdheden fg 
als Momma's weigering verschil te maken tussen taai en wereld (in zijn wei zeer he- « 
terogene verzameling lange straatnamen, lange straatnaambordjes en edelstenen 
die in de straatnamen zijn verwerkt); in latere instantie door iets te laten zien van 
Momma's kalligrafisch werk, waar alles draait om de esthetische vorm van letters. Ik 
refereer ook aan werk van Gunilia Gerland (1998), die letterlijk hongert naar woor
den als 'vendetta's' en 'mixturen'. 

Veel meer voorbeelden vinden we in het genoemde boek van Sellin, dat zijde
lings aan de orde komt. Waarom dan toch voor Momma gekozen? Enerzijds omdat 
de stappen die Momma zet goed te overzien zijn. in zijn voetspoor verkennen we 
het gebied tussen betekenis en materie stukje bij beetje, zonder in één klap in mate
riële uitersten, te belanden. Momma's tekst biedt derhalve een toegankelijke vorm 
van transport. Anderzijds is het verleidelijk ons door de transparante glans van Mom-
ma's woorden in de luren te laten leggen. Het leest bijna ais een gewoon boek. Maar 
juist daardoor kan aan de hand van Momma's boek opnieuw iets voelbaar worden, 
gemaakt van de inspanning die het gewone taalgebruikers kost om zich los te maken 
van hun (bij uitstek, niet-autistische) neiging tot zoeken, naar betekenis. 

Terecht merkt Kusters op dat de moderne dichter als nieuwe, onverwachte actor 
een vergelijkbare rol zou kunnen, spelen als de clown: beiden slagen er op eigen, ter
rein in aan de grenzen van de betekenisvolle orde te morrelen. De 'merkwaardige' 
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Buten past wat dat betreft in. een reeks clowns en komieken die in Aurisrischgezelschap 
de revue passeert, Lolle Nauta noemde ze al: de oude komiek Witteman, Laurel co 
Hardy, Buster Keatoo in Becketts film... zij allen slagen, erin het publiek mee te voe
ren naar een plek waar de betekenisvolle orde tijdelijk onder druk komt te staan 
door de opdringerigheid der dingen. 

Zo'n optreden van de clown bestaat bij de gratie van. de vloeibare grens tussen 
schijn en werkelijkheid, zegt Nauta in. zijn bespiegeling naar aanleiding van Pless-
ners Zur Anthropologic des Schauspiclers. Naar aanleiding van deze observatie moest ik 
denken aan een gesprek dat ik onlangs had met een autistische man. In de omgang 
met andere mensen wil deze man graag precies weten wat voor vlees hij in de kuip 
heeft. Hij heeft dan. de neiging zich totaal in de ander te verliezen: hij begint te sta
ren en vergeet al het andere om zich heen. Mensen kunnen daar niet goed tegen, 
weet hij, daarom dwingt hij zichzelfgauw weer weg te kijken. 

Zo kwamen we erop dat men in het sociale verkeer normaal gesproken genoegen 
neemt met een oppervlakkige indruk. Doorgaans volstaat een vluchtige blik om 
houvast te verwerven. Sterker nog, soepel, sociaal verkeer lijkt te bestaan bij de gratie 
van een zekere onverschilligheid ten opzichte van de scheidslijn tussen wat echt is 
en wat schijn, Niet-auristen lijken inderdaad goed uit de voeten te kunnen met wat 
Nauta de Verbluffende variëteit' van situatiegebonden 'mengsels' van schijn en 
werkelijkheid noemt, waarbij de verhouding van de persoon tot zijn lichaam tel
kens een andere is. 

Het lichaam van een persoon met autisme daarentegen voegt zich nauwelijks in 
de sociale context waarin hij zich beweegt, Autisten hebben moeite met lichaams
taal, spreken bijvoorbeeld te luid in een formele setting of gaan te dicht op onbe
kenden staan. Het spel met situatiegebonden mengsels van realiteit en schijn, waar
bij we telkens andere rollen vervullen in verhalen van onszelf en anderen, lijkt aan 
de autist niet besteed. Zit hier dan een wezenlijk verschil? 

Zo roept de autistische stoornis steeds weer nieuwe filosofische vragen op. Niet 
alleen vanwege de dwarsverbanden met ontwikkelingen in de philosophy of mind waar 
Sass, Parnas en. Whiting (2000) op wijzen, of het speciale belang van dingen in het ge
zamenlijk bestaan (dat in mijn proefschrift nadruk kreeg). De filosofische traditie 
waar Nauta aan refereert leidt veeleer tot intrigerende vragen over verschillen en 
overeenkomsten in. de wijze waarop autisten en niet-auristen zich tot hun lichaam 
verhouden. Hoe zit het bijvoorbeeld met een toneelvoorstelling waarin autistische 
acteurs optreden? Hoe figureren zij in uiteenlopende decors met bijbehorende re
kwisieten? Kan. men de verhouding van de persoon tot zijn lichaam trainen? (Lorna 
Wing schrijft over de manier waarop men de sociale herkenning direct op het lichaam van 
een autistisch kind kan laten aangrijpen, bijvoorbeeld door het gezicht in een. glim
lach te modelleren, als was het van klei, of door het kind bij een begroeting fysiek 
aan te sturen.) Ontstaat er in dat soort situaties niet opnieuw een vloeibare grens? 

Een mooi onderwerp voor promotieonderzoek lijkt mij. 
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