
‘Mijn hoofdpijn is gezakt.’

‘Oh. Heb je nu buikpijn, mam?’

Op pantoffels in de klas
Problemen met prikkelverwerking

Dat Bernd nu een diagnose heeft, verandert veel. In de eerste plaats 

de manier waarop wij met Bernd omgaan. We kunnen beter zijn 

tekortkomingen begrijpen en we leren geduld te hebben met zijn 

traagheid en onvermogen om meerdere opdrachtjes tegelijk te 

doen. Onze verandering van aanpak doet Bernd zichtbaar goed. 

Omdat het op school helaas niet beter gaat, worden we opnieuw 

uitgenodigd voor een gesprek met juf Ingrid.

‘Ik maak me de nodige zorgen over Bernd,’ start ze haar ver-

haal als we bij elkaar zitten. ‘Hij heeft grote moeite om het tempo 

bij te houden en raakt steeds verder achter op zijn klasgenootjes. 

Het moeilijke daarbij is dat Bernd zich slecht kan concentreren en 

verder moeilijk te stimuleren is met beloningen. Hij zit zo vaak in 

zijn eigen wereldje dat hij bij een taalles zomaar midden in een zin 

kan stoppen met schrijven en voor zich uit gaan zitten staren. Dit 

vraagt van mij als leerkracht heel veel aandacht en dat is erg moei-

lijk in een klas met achtentwintig kinderen. Ik zou Bernd zoveel 
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meer willen bieden dan dit.’ Juf Ingrid kijkt ons meelevend aan. ‘Ik 

snap dat dit voor jullie niet echt leuk is om te horen maar ik vind 

het wel belangrijk om dit met jullie te delen.’ 

‘We vinden het zeker fijn dat je dit met ons bespreekt,’ ant-

woord ik. ‘Wij begrijpen heel goed dat Bernd in de klas niet ge-

makkelijk is.’ 

David knikt bevestigend en valt me direct bij. ‘Wij weten als 

geen ander hoe lastig het is om Bernd aan het werk te krijgen, onze 

ervaringen komen wat dat betreft wel overeen.’ 

‘Ik wil nog iets met jullie bespreken,’ vervolgt juf Ingrid. ‘Iets 

wat niet gemakkelijk is.’ Ze pauzeert even voor ze verder spreekt. 

‘In overleg met het zorgteam hebben we besloten dat het wellicht 

voor Bernd beter is om hem op speciaal onderwijs te plaatsen. 

Bernd zou daar de begeleiding kunnen krijgen die hij nodig heeft. 

Willen jullie daar eens over nadenken?’ 

Ze kijkt ons begripvol aan. ‘Ik snap best dat dit niet gemak-

kelijk is, en dat het iets is waarover jullie niet één, twee, drie een 

beslissing kunnen nemen. Toch wil ik het wel graag voorleggen.’

‘Het is zeker niet gemakkelijk,’ reageer ik. ‘Ik weet ook niet wat 

ik hier op dit moment over moet zeggen. Wat vind jij ervan David?’ 

Ik kijk David aan. Tegen beter weten in hoop ik dat hij het ant-

woord heeft. 

‘Ik denk dat je wel gelijk hebt,’ zegt David zich tot juf Ingrid 

richtend. ‘Het moet niet zo zijn dat een hele klas onder het gedrag 

van Bernd gaat lijden.’

‘Hoe is het eigenlijk voor de andere kinderen?’ vul ik David aan. 

‘Worden ze erg gestoord tijdens hun werk? Reageren ze vervelend 

naar Bernd, en pesten ze hem bijvoorbeeld vanwege het feit dat hij 

niet mee kan komen?’ 

‘Ze pesten hem gelukkig niet,’ verzekert de leerkracht ons stel-

lig. ‘Ik kan eerder concluderen dat de kinderen juist heel lief zijn 

voor Bernd. Hij heeft ondanks zijn handicap natuurlijk wel een 

heel lief karakter. Iets wat echt een pluspunt is.’



‘Ik ben wel blij om dat te horen,’ zeg ik opgelucht. ‘Nietwaar 

David?’ Ik kijk David aan. 

‘Zeker wel,’ antwoordt David. ‘Als hij gepest zou worden, dan 

zou ik dat alleen al een heel belangrijke reden vinden om hem 

over te plaatsen naar een andere school.’ 

‘Misschien is het fijn voor jullie om eens op een school voor spe-

ciaal onderwijs te gaan kijken,’ beëindigt juf Ingrid het gesprek. 

‘Als school hebben we er goede ervaringen mee, maar voor jullie 

is het natuurlijk allemaal nieuw. Door er een kijkje te nemen krij-

gen jullie een indruk hoe het daar is. Dan maken we daarna een 

nieuwe afspraak om te bespreken hoe verder. Dit is niet iets wat 

jullie in één dag kunnen beslissen.’ 

We stemmen in het met het voorstel en nog diezelfde week 

maak ik een afspraak voor een kennismakingsgesprek op de school 

voor speciaal onderwijs. Meneer De Koning, de directeur, zal ons 

hoogstpersoonlijk te woord staan. 

David en ik besluiten dat het beter is om Bernd nog niet mee te 

nemen. Het zal hem alleen maar verwarren. Omdat het thuis iets 

beter gaat, willen we voorkomen dat hij zich zorgen gaat maken en 

daardoor een terugval krijgt. 

Zelf zie ik het eerlijk gezegd ook allemaal nog niet zo zitten. Het 

idee alleen al dat Bernd naar bijzonder onderwijs zal moeten, be-

zorgt me buikpijn. Ik kan me er nog helemaal niets bij voorstellen. 

Ik besluit Carin te bellen, een vriendin vanaf de lagere school. 

We zien elkaar niet vaak, maar als we elkaar zien babbelen we 

honderduit en is het altijd erg gezellig. Carin heeft vijf kinderen, 

en ik weet dat haar zoontje Joram ook op het speciaal basisonder-

wijs of SBO zit. Hij is iets ouder dan Bernd. Wat de reden is dat hij 

daar zit weet ik niet meer precies, maar ze kan me ongetwijfeld 

meer over het SBO vertellen. 

‘Ha Joyce, wat leuk dat je belt!’

Carins enthousiaste reactie doet me goed en ik vertel haar van 
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alle dingen die de afgelopen tijd zijn gebeurd. Af en toe hoor ik 

‘mmm,’ en ‘ja, begrijpelijk.’ 

Carin laat me helemaal uitpraten, ze is echt een lieve vriendin 

met een groot luisterend oor. Ik besluit mijn verhaal met het advies 

van de leerkracht over het SBO. 

‘Ze heeft ons gevraagd om eens te gaan kijken, maar ik zie daar 

eerlijk gezegd best tegenop. Joram zit er toch ook? Waarom ook 

al weer? Je hebt het me wel verteld, maar het is me eerlijk gezegd 

weer ontschoten.’

‘O, dat geeft niets hoor. Je hebt genoeg aan je eigen dingen, zo 

te horen.’ Ze lacht haar vrolijke aanstekelijke lach. ‘Jorams IQ is 

heel disharmonisch, daardoor heeft hij met sommige dingen heel 

veel moeite.’

‘Misschien een rare vraag,’ val ik haar in de rede, ‘maar wat is 

in vredesnaam een disharmonisch IQ?’ 

Geen wonder dat ik het niet heb onthouden. 

‘Een disharmonisch IQ is simpelweg dat je in het ene beter bent 

dan in het andere. Er zit bij Joram een aanzienlijk verschil tussen 

het verbale en het performale IQ. Daarnaast is hij ook nog dyslec-

tisch. Die combinatie maakte het voor hem gewoon heel lastig om 

op het reguliere basisonderwijs te blijven. Maar ik kan je echt ge-

ruststellen, Joyce. Je zal zien dat Bernd enorm opknapt op het SBO. 

Daar krijgt hij onderwijs op zijn eigen niveau en kan hij in zijn 

eigen tempo werken. Dat zal hem meer rust geven. Weet je nog dat 

ik zei dat Joram zoveel beter in zijn vel zat nadat hij daarheen was 

gegaan?’

Na het telefoontje met Carin voel ik me weer gerustgesteld. 

Helaas reageren sommige familieleden heel anders op ons be-

richt.

‘Je laat je kind toch niet naar zo’n gekkenschool gaan,’ zegt 

mijn schoonzus Cora lichtelijk verontwaardigd. ‘Daar gaat hij echt 

niet van opknappen, hoor! Je zal zien, hij wordt alleen maar gek-

ker tussen al die gedragsgestoorde kinderen.’ 



Ik wil in de verdediging schieten, maar houd net op tijd mijn 

mond. Zwijgen lijkt me beter in dit geval. Voor Cora is het mak-

kelijk praten. Haar kinderen, Noud en Isabella, zitten inmiddels 

op het voortgezet onderwijs. Noud op het gymnasium en Isabella 

op het vwo. Ik gun het haar en de kinderen van harte, maar ze be-

grijpt duidelijk niet dat ons kind ‘anders’ is. 

Veel belangstelling heeft ze overigens nooit gehad voor onze 

kinderen. Het feit dat het er vijf zijn is in haar ogen al zeer onge-

past. 

Hoe anders is haar man Bas, Davids oudste broer. Hij is altijd 

heel hartelijk en belangstellend. Met hem kan ik altijd prima op-

schieten. Hoe deze twee elkaar ooit gevonden hebben verbaast me 

nog steeds. 

‘Laat gaan,’ antwoordt David wanneer ik hem vertel hoe Cora 

heeft gereageerd. ‘Ze is duidelijk niet gewend dat er ook kinderen 

zijn bij wie het eens wat minder gaat.’

De ochtend dat we op de SBO-school een kijkje gaan nemen, stap 

ik met buikpijn uit bed. Aan de ontbijttafel krijg ik dan ook geen 

hap brood naar binnen. De knoop in mijn maag maakt me op een 

vervelende manier duidelijk dat ik erg tegen het gesprek op zie. 

Alles in me schreeuwt het uit. Dat ik helemaal geen gesprek wil 

en al helemaal niet wil dat mijn kind naar speciaal onderwijs zal 

gaan. Heel even heb ik de neiging om de afspraak af te zeggen, te-

rug in bed te duiken en mijn kop onder de dekens te steken. Laat 

de hele wereld maar een dagje draaien zonder mij. Het lijkt me een 

heerlijk vooruitzicht. Maar mijn verstand vertelt me keer op keer 

dat het voor Bernd vele malen beter zal zijn als de druk wat van de 

ketel zal gaan, en hij op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau 

zal kunnen werken. 

Vanuit de auto zwaai ik naar mijn vriendin Lara, die met een grote 

glimlach achter het raam staat. Wat moet ik zonder haar? We heb-
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ben haar de laatste tijd geregeld nodig en ik ben blij dat ze dit ook 

begrijpt. 

Kleine Jesse zit op haar arm. Het hoofd van Louise duikt tussen 

de bloempotten op. Ze zwaaien uitbundig. Zelfs Fraya wurmt zich 

met zijn kop tussen de planten om te kijken wat er buiten aan de 

hand is. 

‘Alsof we een week op vakantie gaan,’ merkt David lachend op. 

Ik zwaai enthousiast terug en David toetert nog even. 

Lara, mijn vriendin, heeft zelf geen kinderen. Niet dat zij ze 

niet wilde, dolgraag zelfs. Zij en haar man hebben een heel traject 

in het ziekenhuis gevolgd, tot IVF toe. Het mocht helaas niet baten, 

Lara kreeg tot drie keer toe een miskraam. Ze besloot het op te ge-

ven en op een andere manier iets van haar leven te maken. Ik vond 

het triest toen ze het mij vertelde. 

Ik had haar en haar man Peter zo een kindje van zichzelf ge-

gund. Lara werkt nu in het bedrijf van Peter waar ze met veel ple-

zier de administratieve zaken afhandelt. Geen weektaak, waar-

door ze genoeg tijd over heeft voor andere leuke dingen. Ze houdt 

er van om te sporten, maar komt ook geregeld bij ons aanwaaien. 

Door deze bezoekjes hebben Lara en ik een hechte band met el-

kaar opgebouwd. Ze is dan ook van alles wat er zich in ons gezin 

afspeelt op de hoogte. Ze zegt steeds opnieuw dat ik haar alleen 

maar een groot plezier doe, door haar te vragen om op de kinderen 

te passen. Zo kan ze toch nog een beetje moederen. 

Na een rit van een klein kwartiertje draait David de straat van 

de school in en parkeert de auto. Het gebouw ziet er leuk en uitno-

digend uit. Via de parkeerplaats lopen we door het schoolhek het 

schoolplein op. 

Het is blijkbaar net pauze en tussen de spelende kinderen door 

lopen we naar de toegangsdeur. 

Tussen alle hoofden hoop ik stiekem een glimp op te vangen 

van Joram, maar ik zie hem niet. De kinderen op het plein zien 

er eigenlijk allemaal heel gewoon uit en beantwoorden in de ver-



ste verte niet aan het beeld dat mijn schoonzus mij heeft voorge- 

houden. 

Haar opmerkingen spoken deze morgen opnieuw door mijn 

hoofd en zitten me blijkbaar toch meer dwars dan me lief is. 

Het zien van deze groep gezellig spelende kinderen stelt me wel 

enigszins gerust. 

Zodra we binnen zijn valt ons direct de stilte op. Logisch, nu de 

meeste kinderen op het schoolplein zijn. Een beetje verloren staan 

we in de grote hal. We hebben geen idee waar we moeten zijn. 

Gelukkig komt er al snel een leerkracht op ons af. 

‘Hebt u een afspraak?’ Vragend kijkt de man ons aan. Nadat we 

verteld hebben dat we een gesprek hebben met meneer De Koning, 

brengt hij ons naar een klein kantoortje. 

‘Wacht hier maar even, dan kijk ik even waar Paul uithangt,’ 

zegt hij vriendelijk terwijl hij snel twee stoelen aan het bureau van 

de directeur schuift. ‘Lust u een kopje koffie of thee?’ 

Waarschijnlijk is de spanning van mijn gezicht af te lezen, aan-

gezien de man mij voor zijn vertrek nog even bemoedigend toe-

knikt. 

Nadat de deur is dichtgevallen kijken we elkaar aan. 

‘Valt tot nog toe alles mee, mijn eerste indruk is wel goed,’ zeg 

ik zachtjes tegen David die bevestigend terug knikt. 

‘Maar hier mogen ze wel eens opruimen,’ zegt David om zich 

heen kijkend. 

Hij heeft gelijk. Het bureau waar we aan zitten ligt vol met pa-

perassen. Aan de muur hangen planken die bijna doorzakken van 

alle spullen die erop verzameld zijn. Op de grond staat een aantal 

dozen, opgestapeld naast een uitpuilende kast. Het is duidelijk dat 

ze daar al een poosje staan. Op een groot planbord hangen aller-

lei formulieren door elkaar heen. Sommige zijn vergeeld door het 

zonlicht, dat vanuit het raam precies op het planbord valt. Alles 

wat ik hier zie toont chaos.

Met drie koppen dampende koffie op een dienblad stapt meneer 
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De Koning even later het kantoortje binnen. Met een vrolijke grijns 

zet hij de koffie voor ons neer. Hij heeft een warrige bos blonde 

krullen en een twinkeling in zijn ogen. 

‘Suiker en melk?’ vraagt hij. 

Zonder ons antwoord af te wachten schuift hij de suiker en 

melk al naar ons toe, waarna we elkaar de hand schudden. Ik schat 

hem niet ouder dan vijfendertig. 

‘Paul de Koning,’ stelt hij zichzelf met een innemende glimlach 

en een warme stem aan ons voor. ‘Noem me alsjeblieft maar Paul, 

ik sta graag dicht bij de mensen. Heb er een hekel aan om met  

meneer of directeur aangesproken te worden.’ 

‘Spreek ons dan maar aan met David en Joyce,’ antwoordt David 

terwijl hij Pauls hand schudt.

Wanneer Paul achter zijn bureau plaatsneemt vraagt hij ons 

naar Bernd en waarom wij denken dat deze school weleens een 

goede plaats voor hem zou kunnen zijn. 

Na de afgelopen tien minuten ben ik daar eigenlijk minder  

zeker van dan eerst. Als de chaos van dit kantoor de school repre-

senteert, verwacht ik niet dat Bernd hier beter af gaat zijn. Zijn 

autisme schreeuwt om duidelijkheid, structuur en regelmaat, iets 

wat ik in deze chaos niet kan vinden. Ondanks deze gedachten ver-

tel ik over Bernd en hoe het hem in het reguliere basisonderwijs 

afgaat. Ik vertel over zijn problemen van de afgelopen periode. Zijn 

diagnose, zijn onzindelijkheid, zijn zwakke motoriek, zijn traag-

heid en het dromen in de klas en dat al deze problemen ertoe ge-

leid hebben dat Bernd op school niet mee kan komen met de rest. 

Af en toe vult David me aan. 

Paul neemt alle tijd om rustig naar ons te luisteren. Met zijn be-

nen over elkaar heen geslagen toont hij een volkomen ontspannen 

houding. Deze man laat zich duidelijk niet gek maken. 

In de verte hoor ik een bel gaan. Blijkbaar is de pauze over. Een 

tiental hollende voetstappen achter de deur bevestigen mijn ver-

moeden. Het leidt me af van het gesprek.



‘Het lijkt me goed om zo even door de school te lopen,’ merkt 

Paul op. ‘Als Bernd op deze school zijn plekje gaat vinden komt hij 

in de klas van juf Tanja. Een lieve juf die al heel wat jaartjes in het 

onderwijs meedraait. Ik kan er heel veel over vertellen maar het is 

beter om het met eigen ogen te zien.’ 

Hij zet zijn kopje op het bureau, staat op en loopt voor ons uit 

naar de hal waar we eerder die morgen binnen zijn gekomen. In-

middels hebben alle kinderen weer een plekje in een van de klas-

lokalen gevonden. 

Elk lokaal heeft een groot raam bij de hal, zodat we makkelijk 

naar binnen kunnen kijken. De sfeer en de rust die de klassen uit-

stralen ervaar ik als positief. Het valt me ook direct op dat hier veel 

minder kinderen in één klas zitten. 

Het lijkt wel of Paul mijn gedachten raadt. ‘Op deze school zal 

Bernd veel meer persoonlijke aandacht krijgen,’ vertelt hij. ‘Kom, 

ik laat jullie nog meer zien.’ Vol enthousiasme loopt hij verder. 

‘We hebben hier ook een eigen gymzaal en een crealokaal.  

Alles wat de kinderen nodig hebben is onder één dak te vinden.’ 

Hij zwaait de deur open van een grote ruimte. 

‘Het overblijflokaal,’ maakt Paul ons duidelijk en stapt voor ons 

uit naar binnen. 

De ruimte staat vol met grote tafels. Om elke tafel tel ik acht 

stoelen. Hier kunnen veel kinderen tegelijkertijd eten. Geelgeverfde 

muren zorgen ervoor dat de ruimte fris en gezellig overkomt. Op 

de vloer ligt blauw linoleum, dat gemakkelijk is schoon te houden. 

Door de grote ramen die uitkijken op een wandelpad achter de 

school komt veel licht, wat een zonnige sfeer geeft. Zelfs op een re-

genachtige dag zal hier nog een positieve sfeer hangen. Een grote, 

lichte en opgeruimde keuken maakt het geheel af. 

‘We stellen netheid en hygiëne zeer op prijs,’ legt Paul ons uit. 

‘Kinderen eten hun lunch niet in de klaslokalen, maar in deze 

ruimte. Om de rust te waarborgen hebben we de pauzes in tweeën 

gedeeld. De groepen één tot en met vier eten van twaalf uur tot 
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half één en gaan daarna naar buiten op het plein voor de school. 

Ze hebben daar hun eigen speelgoed waar ze zich mee kunnen ver-

maken. De groepen vijf tot en met acht spelen eerst buiten op het 

schoolplein aan de achterzijde waar ze kunnen voetballen en tafel-

tennissen. Van half één tot één uur komen zij binnen om te eten.’

Ik bedenk me opeens dat ik inderdaad alleen maar kleinere 

kinderen op het speelplein heb gezien. De grotere kinderen waren 

op dat moment dus binnen. Vandaar ook dat ik Joram heb gemist.

‘Elk kind heeft een eigen tandenborstel en een beker met zijn 

naam erop. Na de lunchpauze poetsen de kinderen namelijk hun 

tanden. En in de klassen dragen kinderen pantoffels. Schoenen 

blijven netjes onder de kapstokken buiten het lokaal.’

Ik glimlach. Mijn twijfels over structuur en duidelijkheid ver-

dwijnen als sneeuw voor de zon. Paul de Koning kan dan zelf wel 

een chaotisch man zijn en van zijn kantoor een puinhoop maken, 

hij heeft ten aanzien van de kinderen duidelijk een heel ander be-

leid.

Bij groep drie mogen we even in de klas kijken. Dit zal de groep 

zijn waar Bernd geplaatst zal worden als het allemaal doorgaat. 

‘Juf Tanja,’ verwelkomt de leerkracht ons, en schudt ons de 

hand. Ze stelt ons even kort aan de kinderen voor en legt hen uit 

waarom wij hier zijn. 

‘Vertellen jullie eens,’ zegt ze. ‘Wat doen jullie allemaal in deze 

klas? Wie wil daar iets over aan deze vader en moeder vertellen?’ 

Diverse vingers schieten vliegensvlug de lucht in. Ze willen 

bijna allemaal wel iets zeggen en laten ons enthousiast de dingen 

zien waar ze mee bezig zijn. Ik geniet van de blije snoetjes. Wat 

heerlijk om deze kinderen zo bezig te zien. Eén jongetje valt me 

in het bijzonder op. Hij is zo’n beetje de enige die niet zijn vinger 

heeft opgestoken na de vraag van juf Tanja. Onverstoorbaar kleurt 

hij verder aan een tekening, alsof wij er helemaal niet zijn. Hij doet 

me sterk aan Bernd denken. Die zou ongetwijfeld hetzelfde hebben 

gereageerd. 



De inrichting van de klas ziet er vrolijk en gezellig uit. Bernd 

zou zich er in elk geval wel thuis voelen. Als we weer thuis zijn, 

betrap ik mezelf er op dat ik fluitend de was ophang. Ik ben blij dat 

we toch zijn gegaan. Dit bezoekje heeft me veel meer inzicht in 

het speciaal onderwijs gegeven. Toch zijn het de kinderen geweest 

die de knoop in mijn buik hebben ontward. Hun vrolijke spel op 

het schoolplein, de ontwapenende manier waarop zij hun werkjes 

lieten zien, het schaterlachen van een kleuter die we bij het ver-

laten van de school op de gang waren tegen gekomen. Ze hebben 

echt mijn onrust weggenomen. Het zijn eigenlijk allemaal heel ge-

wone kinderen. Ik weet ook niet wat ik anders had verwacht. Lang-

zaamaan krijg ik vertrouwen in het feit dat Bernd naar een andere 

school zal gaan.

Tijdens het volgende gesprek met juf Ingrid geven we aan dat we 

het een goed idee vinden als Bernd naar speciaal onderwijs gaat. 

‘Wat ben ik daar blij mee,’ reageert ze opgelucht terwijl ze een 

hand op mijn arm legt. ‘Wat goed dat jullie dit besluiten, het is 

zoveel beter voor Bernd.’ Verheugd kijkt ze ons aan. De opluchting 

is van haar gezicht af te lezen. ‘Ik moet wel toegeven,’ vervolgt ze, 

‘dat ik Bernd enorm zal gaan missen.’

Ik geef haar een bemoedigend schouderklopje. ‘Kom op Ingrid, 

nou moet jij niet gaan staan sippen. Je zal Bernd ongetwijfeld nog 

geregeld gaan zien, hoor! En wat denk je,’ zeg ik, ondertussen glim-

lachend op mijn dikke buik wijzend. ‘Van mij en mijn koters ben 

je ook nog lang niet af.’

Om Bernd voor te bereiden maak ik een tweede afspraak op de 

SBO-school. Jonathan, Louise en Jesse gaan ook mee. Zeker voor 

Jonathan is het belangrijk om te zien waar Bernd voortaan naar 

school zal gaan. 

Het is na schooltijd als we ernaartoe rijden. Als we aankomen, 

doet de school leeg en verlaten aan. Ik zie niemand. Omdat ik eer-

der ben geweest loop ik moeiteloos door naar het klaslokaal. Als ik 

de deur open staat juf Tanja net het schoolbord uit te vegen. Bernd, 

 Op pantoffels in de klas 79



80 Een gezin met autisme

die het allemaal maar wat spannend vindt, blijft angstvallig achter 

me staan. Louise en Jonathan zijn een stuk nieuwsgieriger en stor-

men direct langs me heen het klaslokaal binnen. Ze vergapen zich 

zichtbaar aan het speelgoed in de hoek van het lokaal. 

Met uitgestoken hand komt juf Tanja naar ons toelopen. Ze be-

groet ons hartelijk. Omdat ze ziet dat Bernd wat meer tijd nodig 

heeft richt ze zich als eerste op Jesse die heerlijk op zijn speen zit 

te sabbelen in de buggy. 

‘Wat een lekker ventje heb je bij je,’ zegt ze verrukt terwijl ze 

bij hem neerhurkt. ‘En wat lijkt hij op je man, als twee druppels 

water. Ongelooflijk.’ 

Jesse kijkt haar onderzoekend met zijn donkerbruine ogen aan. 

De speen die net nog driftig heen en weer ging, hangt even stil in 

zijn mondje. Je ziet hem denken; wat moet dit vreemde mens van 

mij. 

Juf Tanja lacht haar ontwapenende glimlach naar hem. Ik her-

ken deze lach van de vorige keer. Halverwege de vijftig schat ik 

haar. Door haar grijze knot en haar donkergrijze pantalon, ziet ze 

er op het eerste oog een beetje streng uit. Maar met haar lach weet 

ze jong en oud snel op het gemak te stellen. Dat heb ik al wel in 

de gaten. Nog steeds op haar hurken, richt ze nu haar aandacht op 

Bernd. Met een zachte stem spreekt ze hem toe. 

‘Wat leuk dat je er bent, Bernd. Ik heb naar je uitgezien. Ik heb 

van je papa en mama al heel veel over je gehoord. Ik weet dat je 

heel goed bent in lego bouwen. Dat klopt hè?’ 

Bernd knikt voorzichtig. 

‘Weet je dat we hier ook lego hebben?’ vervolgt juf Tanja. ‘Vol-

gens mij hebben je broer en zus het al gevonden.’ 

Ze pakt Bernd bij de hand en leidt hem zachtjes naar de hoek 

waar Jonathan en Louise met een legotrein bezig zijn. Om hem te 

laten rijden steekt Juf Tanja de adapter in het stopcontact. Terwijl 

de trein zijn rondjes rijdt vertelt ze honderduit over de kinderen 

en hoe het is in de klas. Langzaamaan zie ik Bernd ontdooien. Zelf 



kijk ik op mijn gemak wat rond. Voor in de klas zie ik een tafeltje 

staan waar Bernds naam op staat geschreven. Nieuwsgierig loop ik 

ernaartoe en schuif het laatje eronder open. Er liggen een doos met 

kleurpotloden, een liniaaltje en wat boekjes in. 

‘Ik heb Bernd maar voor in de klas gezet,’ vertelt juf Tanja. ‘Kom 

eens, Bernd. Dan kan je even proefzitten aan je tafel. Dan kan ik 

zien of je stoeltje goed is, of hij niet te laag of te hoog is. Je moet 

namelijk goed met je voeten bij de grond kunnen.’ 

Bernd komt meteen naar ons toelopen. Zijn angst heeft hij dui-

delijk overwonnen. 

‘Als je hier echt in de klas komt, dan zal ik ervoor zorgen dat 

je naam ook bij de kapstok staat,’ zegt juf Tanja en ze glimlacht 

bemoedigend naar Bernd. ‘Weet je dat je ook lekkere warme pan-

toffels van thuis mee mag nemen? Alle kinderen trekken hier hun 

schoenen uit in de klas, dat mag jij ook, vind je dat oké?’ Bernd 

knikt. Hij heeft er zin in, dat is aan heel zijn gezicht te zien. Nadat 

we juf Tanja weer gedag hebben gezegd huppelt Bernd met Jona-

than en Louise in zijn kielzog door de gang, alsof hij hier altijd 

al naar school gaat. Ik wandel er op mijn gemak met Jesse in de 

buggy achteraan. Bernd zal zijn plekje hier wel vinden. 

Maandagmorgen om half acht wordt Bernd voor zijn eerste 

schooldag op het SBO opgehaald bij een bushalte, vijfhonderd me-

ter van ons huis vandaan. 

Een half uur eerder dan normaal sta ik op en loop op kousen-

voeten naar de jongenskamer. 

‘Bernd, wakker worden,’ zeg ik zachtjes met een angstvallige 

blik naar Jonathan. Ik hoop van harte dat hij nog eventjes blijft 

slapen. 

Bernd doet langzaam zijn ogen open. Ik leg mijn vinger op mijn 

lippen en gebaar hem dat hij stilletjes moet opstaan. Ik denk even 

dat hij begrijpt wat ik bedoel, maar zodra hij naast zijn bed staat 

begint hij tegen me te praten. 

‘Ssst...’ zeg ik nogmaals met een schuine blik op Jonathan ter-
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wijl ik mijn hand op Bernds mond leg. Gelukkig slaapt Jonathan 

door. Zachtjes neem ik Bernd mee naar de badkamer, help hem uit 

zijn drijfnatte luier en pyjama en zet hem onder de douche. Zijn 

kleding heb ik gisteren al klaar gelegd. Na dit eerste ochtendritu-

eel loop ik met hem naar beneden. Vanuit de slaapkamer van Jesse 

klinkt wat gepruttel. Daar begint er ook langzaamaan eentje wak-

ker te worden. 

In de keuken smeer ik Bernds boterhammetje en maak zijn 

tasje klaar. In een aparte plastic tas stop ik zijn pantoffels. Het zal 

vandaag voor Bernd de eerste keer zijn dat hij gaat overblijven. Een 

raar idee, dat ik nu alleen Jonathan op zal gaan halen. 

Terwijl ik bezig ben zit Bernd aan de ontbijttafel een beetje te 

klieren met zijn brood. Veel honger schijnt hij niet te hebben. 

‘Vind je het spannend om naar je nieuwe school te gaan?’ vraag 

ik hem. 

Hij schudt langzaam zijn hoofd. ‘Niet spannend,’ is zijn ant-

woord, terwijl hij zijn bord van zich afschuift en van tafel opstaat. 

Zijn antwoord trek ik enigszins in twijfel. Al dagen is Bernd on-

mogelijk. Overdag plast hij weer veel vaker in zijn broek. Voor mij 

een teken dat het hem meer doet dan hij zelf beseft.

Boven hoor ik Jesse gillen. 

Hoog tijd dat ook David uit bed komt. Hij zal me deze morgen 

echt moeten helpen door even op de kinderen te passen terwijl ik 

Bernd naar de bushalte breng.

Even later fiets ik met Bernd achterop de straat uit. Het is nog 

donker. Zo vroeg ben ik nooit op pad. 

Als ik bij de bushalte aankom zie ik dat er al meerdere ouders 

met hun kinderen staan te wachten. Sommige gezichten zijn me 

bekend. Ik voeg me met Bernd in de rij wachtenden en maak kort 

een praatje met een vrouw die ik nog ken van de peuterspeelzaal. 

Haar dochtertje Fleur blijkt in dezelfde klas als Bernd te zitten. 

Ik ben er blij verrast door. Wanneer de bus arriveert, stapt Bernd 

moeiteloos in. 



‘Wel even zwaaien nog, hè,’ roep ik hem na. 

Nadat alle kinderen een plaatsje hebben gevonden sluiten de 

deuren van de bus. Ik zwaai naar mijn kleine mannetje achter het 

raam, en werp hem een kushand toe. 

‘Dag Bernd, tot vanmiddag.’ 

Mijn stem gaat verloren in het optrekkende geluid van de bus. 

Zo lang als mogelijk is probeer ik zijn steeds kleiner wordende 

blonde koppie vast te houden. Ik zwaai als een bezetene. 

De bus is een kleine stip in de verte als ik eindelijk mijn arm 

laat zakken. 

‘Moeilijk hè, zo’n eerste keer,’ zegt de moeder van Fleur bemoe-

digend. 

‘Eigenlijk best wel,’ antwoord ik bedrukt. ‘Misschien nog wel 

moeilijker dan de eerste schooldag op de kleuterschool.’ 

Ik voel me raar en alleen wanneer ik terug naar huis fiets. 

De hele dag, bij alles wat ik doe, moet ik aan Bernd denken. Ik 

ben zo benieuwd hoe hij het hem vergaat. Nog voor dat ik hem die 

middag bij de bushalte ophaal, krijg ik al een telefoontje van juf 

Tanja. Bernd heeft deze eerste dag glansrijk doorstaan. Opgelucht 

haal ik Bernd op. Zijn eerste dag zit erop.

 

Borsteltherapie

Kinderen met autisme hebben over het algemeen problemen 

met de prikkels die via de zintuigen binnenkomen. Zij kunnen 

veel baat hebben bij borsteltherapie. Volgens een bepaalde me-

thode wordt de huid van het kind meerdere keren per dag ge-

borsteld met een zachte borstel. De therapie is speels en gericht 

op het stimuleren van het kind in het omgaan met omgevings-

prikkels. Prettige bijkomstigheid; het kind kan vaak ook beter 

slapen. Informeer eens bij de huisarts of de fysiotherapeut.
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