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SchriiÍister .luclith Visser (.36), onder antlerc
bckcnd van het verfilmdc lxrck §ra*l lireeg bcgin
clit.jaar dc diagnosc aspcrgcr. Rijkclijk laat. maar
cigrnliik is ze claar lcl bli.j om:'liintlcrcu urrrclct.t

heel snel mct ccn rugzakje opgczadcltl,'
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« kwil àsperger ook€ens positief

belichten. Autisme en asperger roe

pen zoveeL n€gatieve associaties op,

maar ik heb €chteen Éjn l€ven.lk

In Íebruari kreeg ik te horen dat ik àsper

geÍ heb. Het begon allemaaL mer mijn rijle-
raar... Ik wilde graàg mijn Íljbewiis halen,

maàr ik ben motorisch erg onhandig cn
kan me maaÍ op één dingtegelijk focus'

sen. Dat viel mijn rijleÍaar op en hijzei: le
moet je eens latenonderzoeken. Misschicn

zijn er rvel pilletjes voor wat jij hebt.' via de

huisarts kwam ik bij de psycholoog, daar

kreeg ik eindeloos veelonderzockeD. ook
spÍak hij met mijn vader over hoe ik vroe-
ger was - mijn moeder is helaasoverleden

en uiteindelijk roide er de diagnose asper

ger uit. Dat oven,iel me nietecht. Mijn
vriendn van dc middelbare school zei aitiid

al; ïudith, ie benr geÍvoon autistisch.' Ze

had er kijk op. Tegensoordig geeft ze les

aan autistische kinderen, en ze is getroulld

woon op mijn droomplek, ik doe 1Íat ik wii
schrijven - en met mijn honden en mijn

man Micha€lben ik ook heel geiukkig.
Eigenlijk dacht ikaltijddat ik hoogsen-

sitiefwas. Mijn heLc lcven làngben ik al

erg gevoelig voor indrukken; ik kan niet
tegen veel of hard getuid en íel licht.lk
heb geen 6lters, alLes komt heelhardbin
nen- Daarom ben ik het li€fst alleen: als ik
langer dan een uur in gezeischap v€rkeeÍ,

is het alsoÍik geluidsversterkers op miin

(hrluuttlig
De diagnosedoet niets aanmijn leven at
en her voegt ook niets toe. I k blijí gclvoon

ludith, die haar s€g in het leven s'el heeÍt
gevonden. Dat komt ook door mijn ouders.

Zij Lieten mij mijn gang gaaD, en daardoor

was ikbest eengelukkig kind.Ik ginggraag
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Dlet de hoDd uitom te zweNen en op a!on'
tuurte gààr Yerdertrok ik me leelterug
op mijD kamer Ik rras creatieí tekende
reel. vanafmijn dcrdc maakle ik een strip-
lerhaal oler ene Linda, ik ben daar tot mijD
zcstiende me€ dooÍgegaan en Linda groeide
uit roi c.n hele famili. Ik l.s àlioen ik t\Í€e
dÍie jaar was, maar motorisch wàs ik z\Íàar
onhandig. lk kon geen Íechte lijn trekken
cn ook miin veters niet strikken. En ik rt
als kind vaàkàlleen op mijn kamer. Àan
tafel zitten Dret andere mensen \{as tc dÍuk
voormeOoklls erberoek!{as. zar ik daar

rooit bij. Mijn ouders vondendatgoed.
Hoe{elze zeiÍhccl sociaal \[aÍen. dachten
ze: zo is luduh gewoon, die is gÍaag alleen.

De pÍoblemen ontstonden pas op school.
Dc cerstc dag opde kleuterschoot kan ik
me noggocd hcrinneren: al die indrukken,
al die heÍie! Ik $ ist niet s,at me o!,erks,am.

lk vluchtte $,e9, stak de 1\.eg overenging
in een Sebou$, aan de overkant schuilen.

la, tocnlíaren miin ouders lvel even boos.

Maàr het loordeeL vaD de basisschool {as
dat je éénjufhad en één klaslokaal. Dà ras

een olerzichtelijke situatie, dat ging nog

Írcl. Maarop dc middelbarc schoolging
iedeÍ uureenbel en dan mocstje naaÍ

een ander lokaal met een andere l€raar. Als

ie daar net gervend rLàs, ging die bel s,eerl

Ook d€ pauzes vond ik verschrikkelijk. Die

aula, met al die qeluidenlDat trokik
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Aondochl voor
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niet.Ik ging inde pauzes op de wc ziften,
wachtendtot ik weer naàÍ het lókààl kon

Ik zàt op een creatieve opleiding op mavo-
niveau omdat de ieraren dachten dat ik een
.oncentratiestoornis had. Maar ik had een
IQ van 145! De iessen rlaren voor mij zo

saai dat ik al mijn toetsen verprutste.
Het voordeel was wel dat ik kon spijbelen
lk ging veelnaarde bibLiotheek waàr iI
boeken verslond. Mijn vriendin vertelde
me daarnawat ik hadgemist en s,at ik
moest lerenvoor de \olgende les.Ik slaag-

de meteen l0voorEngels,en een 9voor
Nederlands. Als ik bij vriendinnetjes thuis
kwam. negeerde ik die oud€Ís trouwens
totaal Niet uit onbeleefdheid: ik $,ist
gewoon niet hoe het moest. Hoe ik me

Luttdtloafur
Ik wilde hondentrainerworden- maàÍdàn
mag je geenband opboun en met de hon
den dieje traint. Dat is ondenkbàarvoor
mij, dus ik moest iets anders veu innen.
Voeding vind ik ook interessant, dus deed
ik eenthuisopleiding voedingsleer Ideàa]l

Maar b, de vervolgopleidins moestje veel
rekenen - en daàr ben ik heel slecht in. lk
dachr het enise e at ik écht kan, is schÍii-
venenverhalen bedenken... En met suc

ces, inmiddels schrrfik één boek perjaar
en is er zelfs een ver6tmd: Stufrl

In de liefde ben ik e€n laatbloeier. Heel tang
had ik geen vriendjes. Als jongens mij belden
ofik mee wilde naàr de bioscoop. dacht ik
al snel: laat mij lekker met rust. Ik voelde

me dan geclaimd, verstikt. Op e€n gegeven

moment kÍeeg ik toch een reLatie - met
een militaií Hij werd uitgezondenoÍik
zag hem alleen in het weekeinde, dus dat
was te doen. Maarvan Michael, mijn hui'
dige man, hou ik echtllkvond hem leuk,
hij mij, en na een tijdje zei hij:'Ik§il bijje
komen wonen.' Ik dacht: ik probeer het
gewoon. Zelf wil ik geen kinderen veel

te druk - maàr hij heeft een dochtenje.
Eens in de 6{ee lveken is ze hi€r eenweek
end en dan probeer ik onderdeel te zijn lan
het gezin. Verder houden s,e rekening met
elkaar Soms houdt datin dàt ik boven zit
en hijbeneden. Ook ga ik nooit met hem
mee op visite. Als ik dat weldoe, rvil ik na
e€n uur weg. Dan hoor ik alleen nog maàr
herie en zie ik monden op en neer bes,e
gen. Dus gà ik niet meer, want na een uur
iveer s,eggaanvinden mensen nog ràarder
dan datje niet meegaat.'Ie bent er netl'
zeggen ze dan.

Nu ik weet dat ik àsperger heb. kan ik mis-
schien beteraan mensen uitleggen hoe ik
in elkarrzit. Mijn hersens hebben gewoon
een andere bedradingdan die van anderen.
Uiteindelijk heb iktoch mijn draaigevon
den. Sàmen met Michael heb ik een huis
gekocht in Rockanjq mijn dÍoomplek,
heerlijk rustig. HieÍ wrndel ikdagelijks
vier uur met de honden: in debossen en
aan zee. Dat find ik heerlijk, ik kan me
gecn leven voorstellen zonderhonden.
En ik doe wat ik het liefstc !viL: schrijvenl
Daarvoor doe ik de gordijnen dicht, en zet
€engeluidsdemperop. ALleen zo kàn ik me
concentreren en komteen verhàal ook los.

lk heb asperger maar kan me echt§el

Plàkken w. te 3nel èeí etlket op klndèíÉn?
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inleven in anderen, andeÍs kon ik toch niet
schrUven? Ik kan ook tot tranen toege-
roerd raken als ik iets moois zie of meemaak.

Ik ben echt geschrokken van de reacties di€

ik op internet Lees. Dat ouders zototààl in
de stress schieten bij de diagnose ADH D,

autisme of asperg€r.... ErrÍordt meteen
gedacht is er medicatie voor? Moetlantje
of Pietje naar een speciale school? Ikben
zo blij dat ik mijn eigen weg heb kunnen
kiezen. Daàrzitvolgens mijook de oplos-
sing in: focus met dcze kinderen nou eens

niet opwaterallemaal misgaat, maar kijk
naar wat ze goed kunnenl En hou z€ wààr

mogelijk op een sewone school.la, ik weet
rrel dat dit bijklassiek autistischejongere!
niet altijd kan. Maàr niet één ges,ooD'kind
is hetzelfde - en ook geen enkele autist is

hetzelÍde. Er zijn zoveel dingen die ze niei
kunnen, maar er zijn ook zoleel dingen die
ze rvél kunnen. De problemen ontstaàn pas

als andere menscn allerleidingen gaanver
lvachten van menscn met autisme. Alsje
kinderen de ruimte ge€ít om te doen \!at
ze lcuk vinden. kÍijg je een wereld met heel
getalenteerde menseD die ook Dog eens

heelgelukkigziinl"


