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Iris Stekelenburg-van 
Halem (1968) is totaal kleu-
renblind (achromatopsie). 
Zij ziet alles in grijstinten, 
heeft last van het licht en 
een slecht zicht. 
Zij schrijft columns over 
haar dagelijks leven met 
echtgenoot Gerrit (1967), dochter 
Merel (2002) en zoon Luuk (2004). 
Iris was leerling bij Bartiméus in Zeist 
van 1974 tot 1984 en heeft nu een eigen 
tekst- en redactiebureau in Culemborg.

‘Ik zie alles zwart wit’ geeft een 
beeld van het leven met een 
visuele beperking.
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INLEIDING

Tussen 2003 en 2008 schreef ik diverse columns over het leven 
met een visuele beperking voor het Fovig-nieuws, blad voor 
ouders met een blind of slechtziend kind, en voor een uitgave 
van Bartiméus. Steeds weer kreeg ik de vraag of deze stukjes 
ook in boekvorm verkrijgbaar zijn. En daar zijn ze dan. 

Ik ben in 1968 geboren. Al snel werd duidelijk dat ik iets aan 
mijn ogen mankeerde. De diagnose: achromatopsie ofwel to-
tale kleurenblindheid. Een afwijking van het netvlies waardoor 
ik alles in grijstinten zie. Verder zie ik slecht: alles wat een goed-
ziende op 10 meter ziet, zie ik op 1 meter. Dit geldt ook dichtbij. 
En ik heb veel last van daglicht, daarom draag ik bruingetinte 
contactlenzen. De basisschool en mavo volgde ik bij Bartiméus 
Zeist. Ik woonde toen bij mijn ouders in Doorn en reisde elke 
dag heen en weer. 

Ik ben getrouwd met Gerrit. Dochter Merel is nu tien en zoon 
Luuk alweer zeven. We wonen in Culemborg. Na de havo en 
het hbo heb ik bij diverse uitgeverijen gewerkt als communica-
tiemedewerker en redacteur. Sinds 15 jaar heb ik een tekst- en 
redactiebureau ABC Redactie.

Ik hoop dat ouders met een kind met achromatopsie een beeld 
krijgen hoe het kan zijn met deze beperking te leven. Ook vol-
wassenen met achromatopsie zullen wellicht dingen herken-
nen. Iedereen in ieder geval veel leesplezier gewenst. En mocht 
je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je altijd contact op-
nemen.

Veel leesplezier!

Iris Stekelenburg-van Halem               Culemborg, mei 2012
info@abcredactie.nl

Eerdere columns werden gebundeld in Zwart op wit, alleen 
nog digitaal beschikbaar. Zie www.achromatopsie.nl
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NAAR DE OOGARTS

Gerrit, Merel en ik hebben tegelijk een afspraak voor controle 
bij onze oogarts in het Utrechts Medisch Centrum. Merel is om 
9 uur aan de beurt, Gerrit om 10 uur en ik om 11 uur. We berei-
den ons dus voor op een ochtend wachten met een dreumes 
die haar ochtendslaapje eigenlijk nog nodig heeft. Er is aardig 
wat speelgoed in de wachtruimte en er zijn andere kinderen, 
dus afl eiding genoeg. Gerrit en ik moeten gedruppeld worden, 
Merel dit keer niet. Na anderhalf uur wachten, is ze om 10.30 
uur aan de beurt. De plaatjeskaart werkt nog niet. Merel kent 
al best veel woordjes, maar die komen er op zo’n moment niet 
uit. Daar komt bij dat het nogal ouderwetse plaatjes zijn: een 
pendule en een auto uit het jaar nul. Wat test je daar nu eigenlijk 
mee? Misschien kan iemand eens een nieuwe kaart ontwikke-
len met Pippi Langkous, een teletubby en Mickey Mouse. Merel 
vindt het prima dat er met een lichtje in haar ogen gekeken 
wordt. Alles ziet er goed uit, maar wat ziet ze nu echt, vraagt de 
oogarts zich hardop af. 

De kinderoogarts, die gelukkig even tijd heeft, wordt erbij ge-
haald. Zij haalt langwerpige kartonnen kaarten tevoorschijn met 
daarop links, rechts, onder of boven een vierkant, opgebouwd 
uit zwarte en witte lijnen. Merel wijst het vierkant feilloos aan. 
De lijnen staan steeds dichter op elkaar, het contrast van het 
vierkant met de achtergrond wordt steeds kleiner. Maar ook de 
moeilijkste wijst onze dochter zo aan. Normaal zicht voor een 
kind van haar leeftijd. Dat is heel fi jn om te horen. We dachten 
het wel, maar het is toch prettig als een deskundige het beves-
tigt. Merel hoeft niet meer terug te komen. Gerrit en ik om de 
drie jaar.
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LEEG

Eind 2003 kreeg ik de kans mijn tot dan toe geschreven co-
lumns te bundelen tot een boekje Zwart op wit. Ik vond het wel 
een leuke titel: ik zie immers geen kleuren, maar alles zwart wit. 
De columns staan nu eindelijk achter elkaar, zwart op wit. En er 
is ook een stukje dat de titel draagt ‘Zwart op wit’. Die column 
gaat over het moment waarop ik nog steeds niet zwart op wit 
heb dat ik bij een nieuwe werkgever kan beginnen. Uiteindelijk 
is dat contract er nooit gekomen en was dat het moment mijn 
eigen tekst- en redactiebureau te beginnen. Een belangrijke 
stap in mijn leven. 
Het was bijzonder de bijna 40 columns die ik in de loop van tien 
jaar geschreven heb, achter elkaar te zetten. Ik heb dat gedaan 
in chronologische volgorde. Zo blijkt enigszins het verloop van 
mijn leven in die periode. Wat mij opviel was dat ik afwisselend 
schreef over onderwerpen op het vlak van mobiliteit, vrije tijd, 
arbeid, psychosociaal en praktisch gebied. Absoluut niet be-
wust, maar dat schijnen toch de terreinen te zijn waarover iets 
te zeggen is als je een beperking hebt. 

Ik heb nu het gevoel dat ik een beetje leeg ben. Ik ga zeker 
door met het schrijven van columns. Maar ik zal voor mezelf 
toch eens een lijstje aanleggen waarover ik het gehad heb en 
waarover ik het nog kan hebben. Zwart op wit. 
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KLEURENDETECTOR

Onlangs bezocht ik een dag voor volwassenen met achroma-
topsie. De oogafwijking die ik heb. Hierbij zie je geen kleuren. 
Tijdens de lunch haalde iemand een kleurendetector uit zijn 
zak. Wanneer je het apparaatje, een soort pen, op een voor-
werp hield, sprak een stem: ‘Groen, neigt naar blauw’ of ‘hel-
derwit’. Nu wist niemand van de twintig totaal kleurenblinde 
aanwezigen of het apparaatje gelijk had. Daar kun je natuurlijk 
wel vanuit gaan. Maar ik werd toch onzeker toen het bij mijn 
blouse zei: ‘Bruin, neigt naar paars’ en bij mijn broek: ‘Blauw, 
neigt naar bruin.’ Liep ik nu voor schut? De kledingverkoopster 
had nog wel zo gezegd dat broek en blouse bij elkaar hoorden. 

De kleurendetector kost rond de 800 euro. De eigenaar van 
het apparaatje komt uit Vlaanderen. Daar blijken deze artikelen 
eenvoudig vergoed te worden. In Nederland ligt dat een stuk 
moeilijker. Toch blijkt niet alleen de prijs een drempel te zijn. 
Heel veel mensen met achromatopsie geven aan er eigenlijk 
geen behoefte aan te hebben. Ze hebben in de loop der jaren 
trucjes bedacht om hun kleren en kleurpotloden uit elkaar te 
houden. Ik twijfel. Tot nu toe lukte het me mijn rode en zwarte 
pennen te onderscheiden, door de rode direct na aankoop te 
voorzien van een plakbandje. Ook de kleuren van de kleertjes 
van mijn dochter Merel kan ik onthouden. Maar haar sokken 
en maillotjes… ik word er gek van. Allemaal leuke streepjes, 
beertjes, stipjes en sterretjes. Maar welke sokken passen bij 
dat roze truitje en staat dat maillotje wel bij haar rokje? Merel 
kan daarbij nog niet helpen. Al begint ze langzaam interesse 
te krijgen voor kleur. De leeuw van de Nijntje-puzzel is geel. 
Nu wijst ze vaker iets aan en roept dan: ‘Geel!’ Ik kan het niet 
bevestigen noch ontkennen, terwijl me dat wel belangrijk lijkt 
voor haar leerproces. Misschien toch maar eens achter zo’n 
kleurendetector aan.
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SPELLETJES

Als kind was ik al dol op spelletjes, zoals kwartetten, ganzen-
bord, mens erger je niet en risk. Bij al die bordspelen heb je pi-
onnen nodig, soms zelfs hele legers. Ik ben vanaf mijn geboor-
te totaal kleurenblind, zie alles in grijstinten. Dus die gekleurde 
pionnen waren voor mij lastig. Maar ik had iets bedacht om 
toch mijn pion te kunnen vinden. Het verschil tussen rood en 
zwart zie ik niet. Het zijn voor mij allebei even donkere kleuren. 
Dus één donkere kleur deed niet mee, de andere was voor mij. 
De rest van de spelers had dan meestal nog de keuze uit groen, 
blauw en geel. Die kleuren zijn voor mij precies hetzelfde, maar 
dat maakte verder niet meer uit. Behalve bij risk. Want daar kan 
één van de opdrachten zijn: vernietig de groene legers. Als ik 
die opdracht trok, mocht ik ‘m terugleggen, want die was voor 
mij echt niet te doen.

Soms staat er ook informatie op het bord, zoals de straatna-
men bij monopoly. Omdat ik heel slecht zie, zou ik met mijn 
neus op het bord moeten om te zien in welke straat ik mij be-
vind. In het begin lazen mijn ouders of zusje de namen daarom 
voor. Maar al snel kende ik ze uit mijn hoofd en wist direct of ik 
de straat wilde kopen of niet, wat de huizen kostten en hoeveel 
geld ik kreeg als een medespeler mijn straat bezocht.

Tegenwoordig gun ik mezelf helaas weinig tijd om gezellig een 
spelletje te doen. Af en toe een potje patience op de computer 
en daar houdt het wel mee op. Dat er rode en zwarte kaarten 
bestaan, was mij nooit opgevallen. Maar dat harten daarom 
niet onder ruiten kunnen en klavers niet onder schoppen, kan 
ik wel onthouden.
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