
 

 

 

“Here we are”; een interview in het 

verlengde van de filmtitel 
 

Soms kan alles in zeer korte tijd toch precies in 

elkaar passen. 

Het mailtje dat binnen IBASS werd rondgestuurd 

met de vraag wie er graag een presentatie wilde 

geven na de film “Here we are” (vanuit het 

programma Movie that matters van Amnesty 

International) las ik exact op de dag dat er die avond 

weer een auti-café Wageningen was. 

 

Toen ik de oproep las was ik gelijk enthousiast; een mooie manier om auti-café Wageningen 

onder de aandacht te brengen en om met mensen met de diagnose autisme over autisme te 

praten. Die avond vroeg ik wie het leuk zou vinden om het praatje na de film samen  met mij 

te voeren en Sander en Jesse gaven gelijk aan dat ze dat wel wilde doen. Mijn idee was om 

het in interviewvorm te doen; dat leek me dynamischer dan een presentatie en de ervaring 

leert dat jet niet te lang moet duren na een film van ruim anderhalf uur. 

 

Dinsdag 19 oktober was het dan zover. Er was een prima opkomst: in het kleine zaaltje van 

Movie W in Wageningen waren zo’n 30 mensen gekomen. 

Een korte samenvatting van de film ‘Here we are”:  

De gescheiden vijftiger Aharon is gestopt met werken om zich volledig te wijden aan de zorg 

voor zijn autistische zoon Uri. Samen leiden ze een harmonisch leven, ver van de boze 

buitenwereld. Uri is echter bijna volwassen en zijn moeder vindt dat het tijd is dat hij begeleid 

gaat wonen om onafhankelijker te leren leven. Aharon gelooft niet dat een ander zijn zoon 

beter zal begrijpen en wil zelf zijn fulltime voogd blijven. Onder toenemende druk van zijn ex-

vrouw en een maatschappelijk werker stemt hij uiteindelijk toch in. Op weg naar het instituut 

krijgt Uri echter een driftbui, waardoor Aharon besluit er samen vandoor te gaan. Uri is 

immers duidelijk nog niet klaar voor een scheiding. Of is het Aharon die zijn zoon niet kan 

loslaten? 

 

In deze beschrijving vonden wij de laatste vraag ook mooi om het interview mee te starten: 

Over wie gaat de film eigenlijk? Zowel Sander als Jesse gaven aan dat het veel meer de 

verbeelding van het proces van de vader was dan dat het om Uri zijn levenswandel gaat. 

Sander en Jesse vertelden daaruit voortkomend hun ervaringen van de houdingen van de 

mensen om hen heen in hun leven.  

Ik vroeg of zij autistische gedragingen die zichtbaar waren in de film konden doortrekken 

naar wat ze herkenden bij zichzelf; op het oog lijkt een man als Uri voor veel mensen totaal 

niet op mannen als Sander en Jesse, terwijl ze toch allemaal de diagnose autisme hebben. 

Jesse gaf aan dat Uri niet alles even geloofwaardig neerzette (het blijft een acteur). Verder 



vertelden ze dat ze wel dingen herkenden, zoals de angsten, maar dat veel was verminderd 

/ verdwenen na de kindertijd.  

Ten slotte maakte ik de overstap naar auti-café Wageningen; wat is volgens hen de 

meerwaarde van zo’n plek specifiek voor mensen met autisme? Sander antwoordde dat hij 

pas een paar keer is geweest en het prettig vindt om tips, ervaringen en adviezen uit te 

wisselen. Jesse komt al langer en gaf aan dat hij langskomt voor de fijne sociale contacten. 

Er kwamen nog een paar interessante vragen uit de zaal en er werd aangegeven dat het 

boeiend was om op deze manier over autisme met mensen (met autisme) te praten. 

Missie geslaagd wat betreft het kennis delen over autisme en de aandacht vestigen op auti-

café Wageningen! 

 

Karlijn Hermsen, autismecoach bij IBASS 

 


