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Autisme Spectrum

`-en: "Zoenen, wat is dat?

utisme dan ook:
Lt ik niet weet wat ik daar-
b" wat je daarbij  voelt of

ende dingen, zoals steeds

=elukkig bekend. Volgens
is het moeilijker om dit te
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uiten en naar buiten te brengen. Het kan dus zijn dat mensen denken dat je
niet liefliebt of dat iets je niet kan schelen terwijl je toch echt wel liefliebt en
het kan je wel schelen". (man)

Lichamelijk contact
Het is wat geworden met iemand. En dan?

"Ik merk dan dat ik het moeilijk vind om de ander te strelen. Het verwart me.

En het maakt dat ik me schuldig voel. Vraag me af waarom ik het zo moei-
lijk vind.  Komt het door mijn autisme,  of omdat ik te veel  in mezelf zit?"
(vrouw)

"Ik vind het ook moeilijk om me ``samen" met iemand te voelen. Het lijkt wel

alsof ik maar 1 ding tegelijk kan. Alleen mezelf voelen en niet de ander, of de
ander voelen en niet mezelf. Nooit beide tegelijk". (vrouw)

Een man met ASS:
"Een daad doen is een heel ander gevoel dan een daad toestaan. Niet alleen

bij knuffelen en vrijen. Ik vind het moeilijk om vanuit mezelf een spontane
actie  te  laten  ontstaan.  Overigens:  als  ik  alleen  ben,  of met  een  dierbaar
iemand kan ik dat wel, en in de schriftelijke en intemetwereld ook. Ik denk
dat het lets te maken heeft met vergroting van de chaos of angst daarvoor, als
ik zelf ook nog eens dingen aan de wereld om me heen  `verander'.  Ik kijk
misschien liever hoe het is en dat is al ingewikkeld genoeg".

Andere man met ASS:
"Ik vind seks voomamelijk een gedoe.  Seks heeft bepaalde overgangen,die

voormijheelmoeilijktedoorgrondenzijn.Deovergangvantegenelkaaraan
liggen en knuffelen naar zoenen, bijvoorbeeld. Van knuffelen naar het begin
van voorspel als het ware. Het ene is zo fundamenteel anders dan het andere,
dat ik daar in mijn hoofd een van die beroemde knoppen voor moet ornzet-
ten.  Hetzelfde  gebeurt als  het van zoenen gericht wordt op  geslachtsdelen.
Dat is zo'n zelfde harde overgang in mijn beleving. En van op de buitenkant
van het lichaam gericht binnendringen en neuken".

Soms gaat het vanzelf beter:

"Het  seksleven  van  mijn  partner  en  mij  verliep  altijd  heel  moeizaam.  Hij

wilde altijd meer dan ik, en ik forceerde mezelf te vaak.  Ik heb het op een
steeds lager pitje gezet (ik kon niet anders), tot zelfs een poos helemaal een
stop, dat was wel crisis.  Maar we probeerden allebei verder te komen (met
onszelf),  we  wilden  allebei  leren,  snappen  wat  er  aan  de  hand  was,  en  de
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Loge frequentie, maar
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I de clou is".  (vrouw
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Lzakelijk op  seksuele
)at zou het probleem
en stuk minder com-

1 relatie-  Of seksueel
tistische partner.

-auti-partner de erva-
schil was dat de auti-
ar vroeg: `hoe was je
.  Dat was  vervelend,
I-ers probeerden het

iets te zeggen. Maar
ik dat niet spontaan

Vrouw: "Maar in die pogingen het te doen zoals je partner het wil zit volgens
mij ook een heleboel aandacht. Vergeet niet hoeveel energie het kost om net
te doen alsof. Je doet dat om haar te plezieren, omdat ze het verwacht. Is dat
alleen uit eigen belang? Of toch uit liefde?
Voor je partner vergt het een rigoureuze omkering van het verwachtingspa-
troon en de normale sociale rituelen, om te kunnen zien en voelen dat er in
die gespeelde pogingen ook liefde kan zitten. Dit is nogal een vertaalslag".

"Mijn ex-autivriendje kwam een keer na een rotavond, waarop ik tevergeefs

geprobeerd had met hem te praten, met een enorme bos bloemen aanzetten.
Ik ben allergisch voor bloemen, maar dat was hij vergeten. Het grappige was
dat hij helemaal niet het type persoon is dat bloemen meeneemt, het was zo'n
mooi plotseling gebaar dat ik weer begreep dat hij wel degelijk om mij gaf".
(vrouw)

Een relatie hebben is sons moeilijk...
"Ik heb  het  denk  ik nooit  kurmen  voelen  als  mensen van  me  hielden.  Dat

maakt denk ik ook dat ik geneigd ben een partner te claimen: als ik niet voel
dat hij van me houdt moet het uit allerlei "uiterlijke" dingen blijken. En die
uiterlijke dingen die ik dan van hem verwacht, hoeven helemaal niet bij hem
te passen". (vrouw)

"Mijn vrouw heeft al dikwijls gezegd: "Ik ben voorjou alleen maarje meid".

Ik weet wat ze daarmee bedoelt, en ik kan er weinig tegen in brengen. Ik denk
dan ook dat het haar een droevig gevoel moet geven dat ik niet houd van haar
als "X (naam)", maar als dat iets wat zij mij te bieden heeft". (man)

"Ik heb twee langere relaties met een man geha¢ Gen keer 2 jaar, en een rela-

tie van 9  maanden.  Deze  draaiden volledig om  seks.  Uiteindelijk loopt het
stuk, omdat ik meer wil dan seks. Ik wil ook vriendschap in een relatie. In die
relaties voelde ik me achteraf gebruikt. Ik moest er maar zijn warmeer hij zin
had. Op dat moment was het voor mij de enige manier om tiberhaupt een rela-
tie te kunen krijgen. Ik had behoefte aan warmte en samen zijn met ieman¢
en seks was de manier om dat te kurmen krijgen.  Maar eigenlijk wil  ik dat
niet". (vrouw)

HomoThiseksua]iteit en autisme
Hoewel hier nauwelijks over geschreven of gesproken wordt, zijn er toch veel
homo- of biseksuele of lesbische FAS-ers. Ook nu weer verwoorden zij zelf
het beste wat er in hun om gaat. Hiema wat citaten:
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maar dat was omdat de liefde niet meer wederzijds was. We zijn dan ook als
goede vrienden uit elkaar gegaan." (man)

"Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat angst ons veel parten speelt. Ik ben zo

vaak zo verkeerd begrepen dat ik me op een bepaald moment afsloot van het
geven en ontvangen van tederheid. Ik heb ook een lange periode een pantser
om  me heen  gehad.  Dat  was  veilig.  Zo  konden ze  me  niet raken met hun
onbegrip en verkeerde timing van toenadering. Dit alles is nu veranderd. De
verandering  is  begomen toen  ik  14 jaar geleden mijn huidige  vrouw  ont-
moette. Het heeft lang geduurd, maar het is haar gelukt de angst bij me weg
te nemen en me open te durven stellen voor het ontvangen van deze gevoe-
lens". (man)

"Ik deed mijn best en mijn vrouw deed haar best, en dikwijls zijn er perioden

geweest dat IK wilde scheiden. Ik ben nu wat ouder en weet dat ik niet zon-
der mijn vrouw kan. Nu weet ik ook dat ik nooit zal  scheiden.  Ik zie mijn
vrouw graag maar dan op MIJN rare autistische manier" (man).

Discussie
Deze  bundelbijdrage  bevat  een verzameling  citaten van  normaal  begaafde
hogerfunctionerende  volwassenen  met  een  autismespectrumstoomis,  afge-
kort PAS-ers (Personen uit het Autisme Spectrum).
Over dit onderwerp valt veel meer te vertellen,  dan bimen de ruimte voor
deze bundelbijdrage mogelijk is. Ik heb er voor gekozen om de achtergrond-
theorieen en gedachten weg te laten, ten gunste van ruimte voor de beleving
van  de  mensen  zelf.  Bovendien  moeten  theorieen  steeds  opnieuw  getoetst
wordenaandewerkelijkheid.Dewerkelijkheidzoalsgeziendoordeogenvan
degenenomwiehetgaat.Datditsomseenandereinvalshoekoplevertdande
beleving vanuit hulpverlenersperspectief, of de waameming van een weten-
schapper of ouder, zal niet verbazen. Ik ga ervan uit dat werkelijke commu-
nicatie  en  begrip  voor  elkaar pas  kan  ontstaan  als  eerst  wordt  erkend  dat
iedereen zijn eigen beleving van die werkelijkheid heeft (of creeert).
Opmeerpsychologischen/offilosofischvlakkunnenophetgebiedvanrela-
ties, intimiteit en seksualiteit veel thema's besproken worden, juist ook met
de mensen zelf. Een greep uit de veelheid van onderwerpen die niet in deze
bijdrage pasten:
-Wanneer 66n van de partners in een relatie een handicap heeft en de ander
niet,  leidt  dat  dan  altijd  tot  ongelijkwaardigheid  en  afliankelijkheid  in  een
relatie?
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