
 
 
Monique Aubel: ‘Tussen Hel & Hoop’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2014 ISBN: 
9789402206258 Zie ook: www.boekscout.nl (Bipolaire stoornis/ 
Persoonlijkheidsstoornis NAO/ Vaataandoening/ED)  
 
Soort boek/ziekte stijl: 
Boek van 76 pagina’s over heftige perioden uit het leven van Nyna ( Monique Aubel), een 
vrouw die gediagnosticeerd werd met een bipolaire stoornis en een 
Persoonlijkheidsstoornis NAO. Opgetekend in gespreksvorm waarbij  de schrijfster haar 
alter ego Nyna, die ze diverse malen ontmoet, naar haar ervaringen heeft gevraagd. Nyna 
vertelt kort dat ze gescheiden is en  hoe ze voor haar kinderen zorgt, maar gaat vooral in 
op drie heftige perioden met drie vrienden. Zij stierven alle drie en maakten dat ze de 
afgelopen veertien jaar veel heeft meegemaakt. Daarnaast heeft ze haar eigen problemen 
met zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid.  
 
Over de schrijfster: 
Monique Aubel (1968) groeide op in Arnhem, is gescheiden en heeft drie kinderen. Ze 
werkte o.a. in de detailhandel en als schoonmaakster. Nadat ze een paar zware 
depressies had gehad stuurde de huisarts haar naar een herstellingsoord en kreeg ze, na 
heel wat omzwervingen de diagnose 'bipolair' plus een 'persoonlijkheidsstoornis NAO' 
gesteld. Ze werd volledig arbeidsongeschikt verklaard.  
 
Boekscout.nl: "In 1968 ben ik in Arnhem geboren. Ondanks een gelukkige jeugd met veel 
vriendjes en vriendinnetjes had ik altijd het gevoel ‘anders’ te zijn. Op mijn 33e werd de 
diagnose Bipolair gesteld. Een leven vol ups en downs. Schrijven en tekenen hebben 
altijd een grote rol gespeeld in het uiten van mezelf en het verwerken van 
gebeurtenissen. Door het schrijven van dit boek heb ik een periode kunnen verwerken en 
kunnen afsluiten." 
 
http://www.monique-aubel.nl/: ‘Therapie, zelfreflectie, en vooral veel humor hebben me 
beter geleerd. Na een aantal roerige jaren heb ik het allemaal redelijk op de rit. Meer dan 
vijf jaar stabiel, zonder opname. Voor zover een bipo ooit stabiel kan zijn, natuurlijk. 
Mijn ups en downs heb ik nog steeds. Ik heb er alleen in de loop van de tijd beter mee 
leren omgaan. Veel geleerd in therapieën, nog meer 'in real life'. 
 
Korte beschrijving: 
Voor haar psychische problemen gebruikte Nyna softdrugs omdat ze haar klachten 
verzachten. Daarnaast kreeg ze vaatproblemen waarvan eerst werd gezegd dat het door 
psychische problemen kwam. Toen bleek blijkt dat dat niet zo was, werd ze maar net op 
het nippertje geholpen. Haar eerste vriend had ze leren kennen binnen de psychiatrie. 
Hij sloeg haar in elkaar, gebruikte alcohol en drugs, en stierf. De vriend die daarna kwam 
was verslaafd aan hard drugs en stierf, en de vriend die ze daarna ontmoette had ook een 
alcoholprobleem en stierf aan een hartstilstand. Nyna heeft ook problemen gehad om 
rond te komen, zat in de schuldsanering. Ze kreeg het uiteindelijk toch voor elkaar om  
deze periode te verwerken, haar leven weer op de rails te krijgen. Het schrijven van dit 
boek hielp haar daarbij.    
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Wat viel op: 
Hoeveel Nyna in haar leven heeft meegemaakt en wat ze vertelt over wat het schrijven 
van het boek voor haar heeft betekend: 
http://www.monique-aubel.nl/  ‘Het schrijven van het boek 'Tussen Hel & Hoop' is 
begonnen als therapie. Ik wilde  alles vertellen. Keer op keer. Vandaar het boek-concept. 
Op die manier kon ik mijn verhaal blijven vertellen zonder mijn omgeving er iedere keer 
weer mee 'lastig te vallen'. Het eerste manuscript was dan ook geheel in de ik-vorm 
geschreven. In 2012 heb ik dat eerste manuscript opgestuurd naar de uitgever. Zoals het 
destijds geschreven was kon het niet gepubliceerd worden. Ik quote een gedeelte uit de 
beoordeling van de uitgever: ...."Er wordt geen privacy gewaarborgd van andere mensen 
en instanties. Ik wil hierbij wel zeggen dat u een hele fijne schrijfstijl heeft, en dat ik, 
ondanks de zware thematiek, door de manier waarop het opgeschreven is, erg heb 
moeten lachen. Ik denk daarom ook zeker dat dit potentie heeft om uitgegeven te 
worden. Wat ik u wil adviseren, is om het boek in ´romanvorm´ te gieten." Anderhalf 
jaar later, op 14 maart 2014, is het boek, in zijn huidige vorm, wel uitgegeven. 
Door 'Nyna' haar verhaal aan de auteur te laten vertellen kon ik het cement tussen de 
bakstenen metselen. 
Uiteindelijk heeft het schrijven van het boek ook gewerkt als therapie. Ik heb een periode 
kunnen afsluiten. Tegelijkertijd heeft het een vuurtje in mij aangewakkerd. Het 
schrijven. Iets dat ik altijd al gebruikte om mijn gevoelens op papier te zetten. Als het 
aan mij ligt is dit boek niet het laatste dat jullie van mij horen/lezen.’ 
 
Citaten: 
Pag. 6: ‘Ik keek naar Nyna. Nyna was boos. Boos op de hulpverlening. Op de organisatie, 
niet zozeer op de mensen zelf. Ja, wél op de mensen bovenin. In het kader. Die steeds 
bedenken dat alles weer zo nodig moet veranderen. Niet dat er dan iets verbetert, het 
verándert alleen.’ 
 
Pag. 26: ‘Ze hebben hem gevonden. Dood. Voor de kachel. Hij had alle pillen die hij had 
ingenomen met een paar halve liters bier.’ 
 
 Pag.43: ‘Een paar dagen later gaat de bel. Een keer of drie. Ik loop naar de voordeur. En 
breed lachende Nyna staat aan de andere kant. In haar armen een groot boeket bloemen. 
"Hier. Voor jou", zegt ze als ik de voordeur open. "Waar ik heb ik dat aan te danken?", 
vraag ik verbaasd. "Omdat je naar mijn verhaal luistert. En zorgt dat ik het kan blijven 
vertellen", is het antwoord. We gaan naar binnen waar ik de thee al klaar heb.  
"Heb je het een beetje kunnen vinden?", vraag ik. "Nee", zegt Nyna met uitgestreken 
gezicht. "Ik vraag het zo nog wel een keer aan een willekeurige voorbijganger."  
Ik schiet in de lach en realiseer me dat dit vrágen was om een dom antwoord. Met een 
"Wat ga je me vandaag vertellen dan?", probeer ik mijn gezicht nog enigszins te redden. 
"Het verhaal over Mario en hoe mijn leven wederom veranderde in een hel van angst 
en dreiging", is het kalme antwoord. Ik kijk even verbaasd naar Nyna. De kalmte in haar 
stem is in contradictie met de woorden die ze sprak. Ze ziet mijn blik, haalt haar 

http://www.monique-aubel.nl/


schouders op en zegt: "Sommige dingen staan al veel verder van me af dan andere." Ze 
nestelt zich in een hoekje van de bank, de hete kop thee tussen haar handen geklemd.’ 
 
Pag.76: ‘het gaat goed met Nina. Ze heeft haar draai in het leven gevonden. Samen met 
haar Lief, de kat, om het weekend de kinderen en haar hartsvriendin Simone is ze een 
soort van gelukkig. Hoe één en ander zich op lichamelijk gebied gaat ontwikkelen blijft 
afwachten. (…) Psychisch gaat het op en af. Maar dat hoort zo bij bipo.Niets wat ze niet 
zelf kan handlen.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/tussen.hel.en.hoop  
http://www.monique-aubel.nl/dwarrelgedachten.html  
http://www.monique-aubel.nl/fotografie.html  
https://plus.google.com/113678883025944451814/videos  
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