
BODEGRAVEN - Veel mensen met autisme hebben nauwelijks positieve gevoelens
over God, bleek vorige maand uit onderzoek. Hoe beleeft iemand met deze stoornis
zijn geloof, zijn relatie met God, als relaties met mensen al zo lastig zijn?

,,God is in mijn leven op grote afstand'', zegt Arie van der Knijff. Hij noemt zijn geloof wel een
relatie met God - hoewel 'relatie' niet het goede begrip is, voegt hij eraan toe, want er is geen
ervaring van wederkerigheid. ,,Ik beleef er niets bijzonders bij. Alleen een basisveiligheid.
Weten dat Hij er is en dat Hij mij kent. Dat is genoeg. Gekend worden is belangrijker dan
precies kennen of weten.''

Bidden vindt hij lastig. Hij ervaart er niets bij. ,,Het is als praten tegen niets.'' Naar de kerk
gaat hij sinds een paar jaar niet meer. ,,Ik voel me gevangen tussen de mensen en allerlei
verwachtingen van hoe je moet doen en wat je moet beleven.''

Hoe beleven mensen met autisme of een aanverwante stoornis hun geloof? Twee weken
geleden presenteerde Eleos, een gereformeerde organisatie voor geestelijke
gezondheidszorg, een onderzoek daarnaar.

Arie van der Knijff (46 jaar, getrouwd, zes kinderen) heeft het Syndroom van Asperger. Die
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diagnose werd pas drie jaar geleden gesteld. Toen had hij er al een half leven op zitten van
een grillige schoolloopbaan, twee keer burn-out en uiteindelijk een
arbeidsongeschiktheidsverklaring. Nu is hij huisman.

Voor dit gesprek - bij hem thuis aan een Bodegravens woonerf - wilde hij de vragen van
tevoren toegestuurd krijgen. ,,Als echte asperger weet ik graag waar ik aan toe ben.'' Hij
heeft er alvast vijf kantjes over vol getikt. Dan staan de feiten in elk geval op een rijtje.

LTS

Op de basisschool was hij een hoogvlieger; toch hield hij daarna het vwo niet vol. ,,Het vroeg
veel te veel van me, ik miste structuur. Een beurt voor het bord was een opgave; er gebeurde
om me heen van alles, ik hoorde vaak de vragen niet eens. Er waren lessen waar ik spijbelde
om de drukte in de klas te ontlopen.''

Hij kwam op de LTS terecht. Bij niemand ging al die tijd een rood lampje branden, of er niet
méér aan de hand was dan luiheid. ,,Allerlei stoornissen waren toen nog niet bekend.
Begeleiding was er nauwelijks. Het was een eenzame, moeilijke tijd.

Via zelfstudie haalde hij toch een vwo-diploma en ging rechten studeren in Leiden. In het
tweede jaar stapte hij over naar theologie. Om dominee te worden. Maar bij de
beoordelingscommissie van zijn kerk de Gereformeerde Gemeenten werd hij afgewezen. Hij
had zekerheid over zijn geloof, maar had geen diep doorleefd bekeringsverhaal te vertellen,
waarop die zekerheid gebaseerd moest zijn. ,,Ik heb, als asperger, die beleving niet.

Hij werd docent godsdienst en hield dat twaalf jaar vol (,,met plezier en overgave en het ging
best redelijk goed). Maar zijn eigen perfectionisme en de druk van werk en gezin werden
hem te veel. Toen werd hun vierde kind geboren met een hartafwijking. Dat gaf hem een
enorm gevoel van machteloosheid. Hij raakte burn-out, kwam bij keuringsartsen en
hulpverleners en pas toen kwam de diagnose Syndroom van Asperger in beeld. Dat gaf
nieuwe spanningen en zorgen in het gezin: ,,Ik zette me niet meer in om anderen tegemoet
te komen.

Bevrijding

Voor hem was de diagnose een ,,bevrijding, zegt hij. ,,Vroeger leefde ik in een kramp, omdat
ik dacht dat ik aan een bepaalde manier van godservaring moest voldoen. Dat lukte nooit.
Nu ik weet dat zulke ervaringen voor mij door mijn Asperger niet mogelijk zijn, heb ik die
kramp niet meer. Het is goed, zoals het is.

Voor het gezin is het wel lastig. Eerst was ik heel cynisch over God, de kerk en
geloofservaringen van anderen. Ik ga niet meer mee naar de kerk en doe in hun beleving,
denk ik, ook geen moeite meer om aansluiting te vinden bij hun geloofswereld.

Het dagelijks leven levert veel problemen op. ,,Ik kan niets met emoties en weet niet hoe je



daarmee om moet gaan. Ik zoek in mijn geheugen ik heb een soort videogeheugen, vol
filmpjes van allerlei situaties die ik heb gezien naar een situatie die erop lijkt, en dan probeer
ik te reageren zoals ik andere mensen toen heb zien doen. Maar vergelijkbare situaties zijn
nooit hetzelfde, dus ik zit al gauw verkeerd.

Mensen moeten niet dichter bij mij komen dan een meter afstand. Dat kan ik eigenlijk niet
hebben. Ook van mijn kinderen niet. Stoeien ging altijd met veel moeite. Ik heb geen goed
idee wat mijn stoornis voor mijn gezin betekent. Ik beredeneer het, maar weet niet wat het
met hen doet. Ze zullen veel missen. Dat vind ik heel moeilijk.

Lawaai

,,Nu ga ik om de week een weekend weg, voor mij de noodzakelijke rust en voor thuis even
ontspanning. Dan gaan ze volgens mij helemaal los. Er kan van alles wat niet gaat als ik er
ben. Er wordt gestoeid, er is lawaai. Als ik dan naar huis bel, hoor ik een hoop drukte op de
achtergrond.Toch is het goed om na dat weekend weer naar huis te gaan. Thuis is mijn
enige veilige plek. Ik weet niet goed wie ik ben, maar mag daar wel mezelf zijn.

,,In mijn gedachten heb ik forse meningsverschillen met God. Waarom alles zo moeilijk ging
en gaat. Ik kan daar flink met Hem over bakkeleien. Ik geloof dat Hij wel van mijn kritiek
weet. Toch accepteert Hij me. Ik mag zijn wie ik ben, omdat Hij me kent. Bij mensen is het
vaak: je mag zijn wie je bent, zolang je bent wie zij denken dat je bent. Soms komt me dan
een Bijbelgedeelte in gedachten dat me helpt om dingen in een ander perspectief te zien.
Een psalm bijvoorbeeld. In de psalmen zit ook veel boosheid, maar ze stoppen daar niet bij.
Er komt een wending. En als ik die psalm loop te neuriën, kom ik ook voorbij die wending,
zelfs al wil ik het niet.

Of ik hoor ineens muziek van Bach. Met het hele orkest en alles erbij. En een tekst die
precies past bij mijn gedachten: de ene keer Schaue nicht auf meine Sünden (Kijk niet naar
mijn zonden), een andere keer Merckt und hört, ihr Menschenkinder, was Gott selbst die
Taufe heißt (Let op en luister, hoe God zelf de doop verstaat). Stom toeval? Het is wel
precies het goede antwoord.

Ik heb een goede Bijbelkennis en houd erg van muziek zo bereikt God mij toch. Hij gebruikt
middelen die bij mij passen. Zo goed kent Hij mij. Ik zeg het misschien zakelijk, ik heb er
geen tranen bij, maar voor mij is dat ontroerend.

Muziek

,,Muziek en literatuur komen het dichtst bij wat ik van andere mensen over gevoelens hoor.
Goede boeken helpen mij dingen beter te begrijpen en muziek is voor mij bevinding in mijn
hoofd. Buiten de kerk heb ik een veel betere verhouding met God dan al die tijd dat ik erin
zat. Misschien pas ik beter in een minder bevindelijke cultuur. Een gewone, goede, zakelijke
uitleg van de Bijbel, daar kan ik erg van genieten. De commentaren van Van Bruggen op het
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Nieuwe Testament vind ik heerlijk om te lezen. Die volgen zakelijk de tekst, vers voor vers.
Tijdens mijn theologiestudie noemde mijn docent Nieuwe Testament mij Van Bruggen. Ik
vond dat een erenaam.

Ik denk dat veel kinderen met autisme in de kerk in een heel eigen wereld zitten, die
waarschijnlijk niets met de kerk te maken heeft. Ze creëren hun eigen ruimte. Als de kerk
iets met kinderen met autisme wil, moet ze hen er actief bij betrekken, denk ik. Hen iets
laten doen, of iets met hen doen. Als je er geen gevoel bij hebt, moet je het van doen
hebben. Als ik met de Bijbel bezig ben, is het geloof voor mij veel dichterbij.

Relaties met mensen zijn lastig voor mij. God is voorspelbaarder, ja. Hij is altijd vriendelijker
dan ik boos ben. Hij wint altijd van mij. Niet doordat Hij weerwoord geeft, maar doordat Hij
altijd bereid is te luisteren en mij serieus te nemen. Daardoor word ik gecorrigeerd. Het is
net of Hij totaal niet onder de indruk is van mijn woede en cynisme. In mijn depressiviteit
heb ik geprobeerd Hem uit mijn leven te krijgen. Gelukkig wilde Hij nog wel met mij te maken
hebben. Voor Hem ben ik altijd dezelfde gebleven als dat kind dat bij zijn doop Arie
genoemd werd. Ik had daar geen weet van. Hij wel, dat is genoeg.
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