
LAEVE MAEKERS

Ik zie ze bij een stoplicht. Een vader en 

zijn autistische zoon staan te wachten 

voor rood. De opgeschoten knaap kijkt 

heel geconcentreerd naar boven. We 

staan er al een tijdje, als het geduld 

van een andere voetganger op raakt. 

Hij negeert het monotone tikken 

van het verkeerslicht en steekt over.  

Als door een wesp gestoken reageert 

de geconcentreerd kijkende jongeling. 

‘Heej!  ‘Dat mag niet’! Leuk om te zien 

hoe deze spontane en onverwachte 

reactie de verkeersovertreder van zijn 

apropos brengt. Hij kijkt even om, 

maar loopt desondanks door. ‘Heej!!’ 

Dit keer met nadruk in de stem. ‘Heej, 

dat mág niet’!! Tegelijk gaat het mono-

tone tikken over in het sneller ritmische  

ratelen dat bij groen hoort. Opnieuw 

reageert de jongeling zeer alert.  

Hij schiet naar voren en het lijkt alsof 

hij de overtreder van zojuist niet alleen 

verbaal wil wijzen op z’n fout. ‘Wácht 

even’ , hoor ik z’n vader zeggen. ‘Wacht 

even, ik bén niet zo snel’. De jongeling 

houdt in. Tegelijkertijd zie ik de over-

treder zijn looptempo aanzienlijk ver-

snellen. Duidelijk onder de indruk van 

wat hem is nageroepen en de directe 

vaststelling daarna dat er fysieke actie 

op lijkt te volgen. Het tafereel speelt 

zich af in luttele seconden. En toch ligt 

er in dat korte tijdsbestek een hele we-

reld verscholen. Een wereld van regels 

en afspraken die voor iedereen zouden 

moeten gelden maar dat bij gelegen-

heid blijkbaar niet doen. Een wereld 

van gehoorzaamheid en opstandig-

heid. Van nonchalant en onverschillig 

tot aan zorgvuldig en betrokken. Van 

oprechte boosheid tot schuldbewust 

schrikken. De wereld van een slimme 

vader en zijn autistische zoon. Iets om 

zelf ook vaker even bij stil te staan...

Boudewijn Laevemaeker

Stil staan...

De column Laevemaekers gaat altijd over anderen. Nooit over u. Tenzij u het idee heeft dat 
het misschien wél over u zou kunnen gaan, maar dan berust dat louter op toeval. En op uw 
vermogen om u te kunnen verplaatsen in anderen. Maar dat is niet aan iedereen gegeven. 
Misschien ook wel niet aan u. Daarom gaat het altijd over anderen. Nooit over u. Of toch wel?


