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Voorwoord

Tijdens de periode waarin ik samen met mijn man intensief 

heb gezorgd voor onze nu eenentwintig-jarige zoon Floris en 

zijn broer David, schreef ik regelmatig op wat mij bezig hield. 

Aangemoedigd door lezers besloot ik om er een boek over 

te schrijven. Over de eerste drie hoofdstukken heb ik jaren 

gedaan. Dat veranderde in 2015 toen Floris het huis uit ging. 

Hierdoor kwam er meer tijd vrij om te schrijven. Begin 2015 

heb ik mijzelf een deadline gesteld: eind 2015 moest het boek 

klaar zijn. Op 30 december 2015 schreef ik de laatste zin. 

In de eerste plaats heb ik het boek geschreven om te ver-

werken wat er is gebeurd en om te voelen wat het met mij 

heeft gedaan. Tijdens het schrijven drong het pas goed tot 

mij door hoe zwaar het is geweest en hoeveel energie het 

heeft gekost om overeind te blijven.

Nadat het boek klaar was heb ik het laten lezen aan ver-

schillende mensen uit zowel mijn ‘binnenste kring’ als 

daarbuiten. De reacties waren hartverwarmend. Tijdens het 

lezen lieten deze mensen mij regelmatig weten hoe mooi  

en ontroerend, maar ook hartverscheurend zij het verhaal  

vonden. Zij drukten mij op het hart om het boek uit te geven. 

Het eindresultaat ligt hier voor u.

Ik wens u veel leesplezier en momenten van herkenning toe!

Inge Altenburg-Lenten

Sneek, november 2016
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“Ik wil zo graag mens worden”

Floris, de hoofdpersoon met autisme in dit boek, is in mijn 

ogen een sterke held! En tegelijk zullen anderen hem vooral 

kwetsbaar noemen, wat hij ook is. Wat heeft Floris een ge-

duld met de wereld om hem heen! Wat een moed en inzet 

laat Floris zien om het telkens weer te proberen. Ondertussen 

voert hij een hele strijd met de wereld om hem heen en de 

stemmen in hem zelf. 

Floris wordt beschreven door de ogen van zijn moeder Inge. 

Ze schrijft openhartig en toch goed in balans, zonder overdrij-

ving en toch heel kwetsbaar. Het is een verhaal van een bij-

zondere moeder die ontelbare keren doorzet en niet opgeeft. 

Dit boek bevat een persoonlijk verhaal waarin meerdere  

perspectieven bij elkaar komen. De ouders, andere kinderen 

thuis en op school, het onderwijs en de hulpverlening ko-

men in beeld. Ieder heeft zijn eigen beelden, perspectieven 

en soms ook oordelen. Die beelden botsen nogal eens met de 

beelden die Floris zelf heeft van hoe hij denkt dat de wereld in 

elkaar zit. Of is het soms andersom? Hebben wij, zogenaamd 

normale mensen, de wereld onnodig ingewikkeld gemaakt 

voor mensen als Floris en zijn ouders? 

Dit unieke en persoonlijke verhaal is een bron van herken-

ning voor ouders en familieleden van kinderen met autisme 

en bevat tevens veel inzichten en inspiratie voor leerkrach-

ten, hulpverleners en studenten. 

Ik beveel niet alleen mijn collega’s in de zorg, maar ook stu-
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denten in de klas geregeld aan ons te verdiepen in de verhalen 

van anderen. Een verhaal is een unieke verzameling gegevens, 

Dit boek bevat zo’n verhaal dat ik van harte kan aanbevelen. 

Niet om even snel door te lezen, maar om bij stil te staan. 

En je zult merken dat dit verhaal ook dicht bij ons eigen 

verhaal komt. 

Gabriël Anthonio

Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder in de zorg en bijzonder 

hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is getrouwd 

en samen hebben ze een dochter en een zoon. Hun zoon heeft 

een verstandelijke beperking en autisme, eveneens een lieve 

held als Floris, die het leven van hem en zijn vrouw heeft 

verrijkt. 
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Inleiding

We hebben allemaal een verhaal. Een verhaal dat verteld wil 

worden. Dit boek vertelt mijn verhaal over onze zoon Floris.

Floris is nu een jongen van eenentwintig jaar oud. Hij ziet er 

goed uit: mooi gezicht, sprekende ogen, trotse houding. 

Met zijn komst in ons leven is alles veranderd. Al onze ideeën en 

opvattingen over de opvoeding van onze kinderen, onze fantasie-

en over een geborgen en rustig gezin. Plannen die we hadden voor 

onszelf ten aanzien van werk, hobby’s en vakanties. De relatie met 

de mensen om ons heen. Alles moesten we herzien en kwam in 

een ander daglicht te staan. Onze wereld is op zijn kop gezet.

Floris is autistisch en kan daardoor informatie niet verwerken 

tot een overzichtelijk en zinvol geheel. Hij ziet geen verband tus-

sen bepaalde gebeurtenissen of tussen oorzaak en gevolg. Infor-

matie die binnenkomt, blijft op zichzelf staan als losse details. 

Steeds opnieuw raakt hij de weg kwijt. Dat maakt dat hij de we-

reld totaal anders ziet en ervaart dan wij. Het kost hem bergen 

energie om zich staande te houden en veel tijd om te kunnen be-

grijpen wat iets betekent of wat er van hem wordt verwacht. Tijd. 

Wat zou het mooi zijn als er meer tijd was. Tijd om zichzelf te 

zijn. Tijd om te leren. De wereld gaat te snel voor hem en dwingt 

hem om mee te gaan. Hij kan het niet. 

Er zit een kloof tussen zijn wereld en de onze die steeds weer 

overbrugd moet worden. En het betekent vallen, heel veel vallen 

en weer opstaan. Dit boek gaat over een deel van ons leven als 

gezin met hindernissen. Het gaat ook over het proces van hulp-

verlening om ons heen. 

Dit is mijn verhaal over wat het betekent om zielsveel te hou-

den van een mens die wanhopig vecht tegen de onzichtbare vij-

and in zijn hoofd. Een mens, mijn kind, die elke dag moet vech-

ten om gewoon mens te mogen zijn. 



11

Voor altijd van jou

De zee is woest als ik je meeneem

De golven slaan ons bijna omver

En jij blijft maar aan me vragen

Om voor altijd van jou te zijn

Hoelang nog kan ik jouw dagen kleuren

Jouw pijn helpen dragen?

Ik wou dat ik onsterfelijk was

Onbreekbaar of van steen 

Maar ik ben moe, zo eindeloos moe

Het is de moed die onder mijn voeten afbreekt

Elke stap vooruit is twee terug 

En jij blijft maar aan me vragen

Om voor altijd van jou te zijn

Onze weg is niet geplaveid

Zit vol met bobbels en gaten 

Maar zolang ik jouw adem voel

En je zachte warme handen

Zal ik steeds proberen de kracht te vinden

Mijn hoofd boven water te houden

Zolang ik je stem hoor 

En jouw rare capriolen nog kan volgen

Zal ik proberen om je pijn te verzachten

En voor altijd van jou te zijn

Liefs van je moeder 
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Geboorte van Floris tot drie jaar

“Dag prachtig kereltje uit 

mama’s buik!” 

    

“Help!, help me dan toch!” roep ik vanuit het vreemde bed. 

“Help, hij gaat dood!”. Daar lig ik, moederziel alleen, in een 

ziekenhuis met vreemde geuren, in het donker en niemand 

hoort mij roepen. Ik aarzel geen moment en sleur onze zoon 

van een paar uren oud uit zijn warme bedje de gang op, hele-

maal in paniek. Hij maakt zulke vreemde geluidjes, alsof hij 

geen lucht meer krijgt en ik weet zeker dat hij het vreselijk be-

nauwd heeft. Eindelijk komt er een gealarmeerde verpleegkun-

dige op me af lopen. Hij straalt zoveel rust uit dat ik mij erger. 

Even meen ik een grijns te zien op zijn gezicht. “Hoe durft hij, ter-

wijl mijn zoon het moeilijk heeft”, denk ik. “Er is niets aan de hand 

hoor, die geluidjes horen er gewoon bij”, zegt de verpleegkundige 

tegen mij. “Hij is kerngezond!”. Opgelucht maar ook een beetje be-

schaamd loop ik terug naar mijn kamer en leg het kleine mannetje 

naast mij in bed. Even later ligt hij heerlijk te slapen. Nog maar net 

geboren en het moederinstinct werkt al op volle toeren. Ik voel een 

enorme kracht en weet: voor dit kind ga ik door het vuur!

Ik kon toen nog niet weten dat mijn liefde voor hem later zo 

vaak op de proef gesteld zou worden. Lief en rustig was Floris. 

Bloeiend, bekoorlijk betekent zijn naam. We vonden het toe-

passelijk voor een jongetje dat in de lente geboren zou wor-

den. Een vrolijke, lichte naam. Tien jaar waren we samen, 
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Jan en ik. We hadden samen veel gereisd, veel moois gezien 

en gedaan en we vonden onszelf en onze relatie stevig genoeg 

voor dit kostbare geschenk. Wat stond ons ook in de weg? 

We zouden het alle liefde geven die we in ons hadden en we 

stonden te popelen om dit kindje te begeleiden op zijn tocht 

door de rimboe van het groot worden.

Floris was een mooie baby, blakend van gezondheid, grote 

blauwe kijkers en lange donkere wimpers. Hij leek zo wijs 

en rustig alsof hij verzonken was in diepe gedachten, over 

een mysterieuze wereld waar wij geen weet van hadden. On- 

verstoorbaar ook: zelfs wij konden hem niet terughalen als 

er iets was dat zijn aandacht trok. Prachtig, een mooie eigen-

schap dachten we, ons veelbelovende kind. 

De eerste maanden na zijn geboorte gingen wij helemaal 

op in de beslommeringen van ons jonge gezin. Floris was  

gezond en tevreden en wij probeerden een nieuw evenwicht 

te vinden na de eerste verwarrende weken die we als kers-

verse ouders hadden doorstaan. Want natuurlijk was niet 

alles rozegeur en maneschijn, ook al deden tijdschriften 

voor jonge ouders ons dat geloven. Het leek alsof je vanaf het  

moment dat je een gezonde baby in je armen hebt, verplicht 

bent om intens geluk uit te stralen, ook als dat nou eenmaal 

even niet gaat na de zoveelste nacht slecht slapen. 

Al tijdens mijn zwangerschap wist ik dat ik zou stoppen met 

werken wanneer de baby er zou zijn. Jan had een fulltime baan 

en vond het geen probleem om voor een bepaalde periode kost-

winner te zijn. Ik heb altijd geweten dat ik er helemaal bij zou 

willen zijn als onze kinderen op zouden groeien. Dat ik daar 

geen moment van wilde missen en dat ik me daar met hart en 

ziel op wilde storten. Mijn baan als pedagogisch medewerker 

bij een Medisch kleuterdagverblijf had ik opgezegd en ik kon al 

mijn energie en aandacht richten op onze kleine Floris. 
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Vanaf zijn geboorte ontwikkelde Floris zich als een gezonde 

baby. Hij dronk goed en keek nieuwsgierig en helder de we-

reld in. Hij onderzocht alles wat hij in zijn handen kreeg en 

was overwegend vrolijk. Hij was een opvallend rustige baby. 

Soms ging hij helemaal op in de beweging die hij met zijn 

handjes maakte. Zijn eerste lachje was voor mij. Of toch niet?

Ik herinner me de golf van teleurstelling die door me heen 

ging toen ik besefte dat hij wel lachte, maar niet naar mij. 

Zijn lach ging op in de ruimte waarin wij samen waren. Mis-

schien had hij iets gezien dat hem raakte, iets dat hem boeide, 

maar het was niet iets van ons samen. “Het komt nog wel”, 

had ik mezelf getroost. 

Ik liet mijn twijfel volledig overstemmen door het intense 

geluk dat ik voelde door de aanwezigheid van dit kind, ons 

kind. Jan en ik genoten met volle teugen van het ouderschap, 

van onze kleine prins, ook al bleef het vage gevoel van onrust 

terugkomen, ons leven stroomde over van zonnige momen-

ten.

we nog met ons tweetjes waren. Met de draagzak als onze 

trouwe bondgenoot. Floris was altijd rustig als we in bewe-

Het waren ook deze momenten dat ik mijn ongerustheid ver-

gat omdat alles zo normaal leek en heerlijk ontspannen.

We zitten op de fiets, Jan en ik. Ik draag Floris in de draagzak  

tegen me aan. Hij slaapt tevreden en onverstoorbaar. We genie-

ten van ons eerste echte uitstapje als gezinnetje van drie. Samen 

fietsen we naar een natuurgebied niet ver van onze stad. De zon 

schijnt en het is behoorlijk warm. “Zie je wel”, zeg ik tegen Jan, 

“we kunnen alles gewoon weer doen, ook met een baby erbij!”. 

“Heerlijk hè?”. Jan knikt en lacht tevreden. Dit is waar we van 
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gedroomd hadden: samen met ons kindje genieten van al het 

mooie in het leven. Samen vieren hoe mooi het is om hier te zijn!

Tegen de tijd dat Floris een half jaar oud was merkte ik steeds 

vaker dat ik hem niet kon bereiken en soms leek het alsof hij 

mij niet hoorde. Andere baby’s van zijn leeftijd brabbelden 

al honderd uit. Floris brabbelde helemaal niet. Hij was wel 

nieuwsgierig, volgde voorwerpen die bewogen en reageerde 

goed op geluid. 

Wij wisten zeker dat hij niet doof was (de gehoortest die la-

ter werd afgenomen op het consultatiebureau bevestigde dit).  

Floris maakte wel korte klanken en zo af en toe imiteerde hij ook 

korte klanken van ons. Langzaam drong het tot mij door dat er 

iets aan Floris een beetje vreemd was. Het liet me niet meer los.

Floris ligt in de box, hij is nu zes maanden. Er hangt een kleurig 

stukje papier boven zijn hoofd en hij blijft er maar naar kijken met 

een intens tevreden lachje op zijn gezichtje. Ik buig me voorover 

om hem een kusje te geven en hij kijkt me heel even aan. Zijn blik 

gaat dwars door me heen en lost op in de ruimte. Het is alsof ik 

voor hem niets meer of minder ben dan een interessant voor-

werp. Iets dat beweegt en geluid maakt. Het is alsof we elkaar niet 

raken. Langzaam begint zich een gedachte aan mij op te dringen. 

Een gevoel van angst maakt zich van mij meester. “Het zal toch 

niet...” Ik laat het toe. Ik verzet me niet langer en laat het gevoel 

naar boven komen en vanuit het gevoel ontstaat het besef dat er 

iets niet klopt, dat er iets heel erg mis is...

In bepaalde opzichten was Floris bijzonder gemakkelijk. Als 

ik bijvoorbeeld even weg moest en iemand anders pastte op 

hem, was dat geen enkel probleem. Geen paniek, geen hui-

len. Zolang hij rustig in zijn wipstoeltje mocht zitten was 

het goed. Wie er bij hem was leek voor hem niet veel uit te  
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maken. Opvallend was ook dat Floris niet huilde wanneer hij 

schrok of zich pijn deed. Hij liet daarbij geen emotie zien. 

Ik ben aan het afwassen en Floris zit achter mij in zijn wipstoeltje 

op de tafel. Stom natuurlijk. Wie zet nou een wipstoeltje met een 

kind erin op de tafel. Terwijl ik Floris gezellig hoor trappelen met 

zijn voetjes wordt ik ineens opgeschrikt door een enorme klap. 

Ik draai me snel om en zie dat Floris al wippend van de tafel is 

gevallen en nu op de kop op de grond ligt. Ik hoor hem niet hui-

len, geen geluid, niets. Even lijkt mijn hart stil te staan. Dan kijk 

ik voorzichtig onder het stoeltje en zie tot mijn grote verbazing 

en geluk dat twee olijke oogjes naar me kijken. Geen angst te 

bespeuren. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was dat hij 

zojuist nog met stoeltje en al door de lucht vloog! Wonder boven 

wonder heeft hij zich niet bezeerd. Als hij even later veilig in de 

box ligt vraag ik me af of hij nou echt niet geschrokken was of dat 

ik dat misschien niet aan zijn gezicht kon zien. 

Meestal leek Floris blij en tevreden. Regelmatig keek hij heel 

serieus, zonder enig blijk van contact, stoïcijns, alsof hij weer 

eens heel diep na zat te denken. Toch was het niet dát wat 

mij de meeste zorgen baarde. Het was zijn huilen, zo indrin-

gend, zo hard en dwingend. De momenten dat hij niet te-

vreden was riepen zo veel wanhoop bij mij op, dat ik moest 

oppassen om niet in paniek te raken. Als ik hem wilde troos-

ten kon dat alleen door hem met zijn gezicht van mij af te 

houden. Alles in mij schreeuwde om nabijheid, om mijn kind 

stevig tegen me aan te drukken en hem duidelijk te maken 

dat ik er was om hem te beschermen. Maar het lukte mij niet 

om hem te troosten, ik kon hem niet bereiken en voelde mij 

enorm gespannen. Wat ik ook probeerde, ik kreeg mijn ei-

gen kindje niet rustig. Dat gevoel zo totaal mislukt te zijn als 

moeder, zo machteloos, was een alles verscheurend gevoel. 


