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Soort boek/ Ziekte/stijl: 
Een onbeduidende opdracht van mijn cheffin veroorzaakt een ongekende 
paniekaanval ... ( Covertekst)  
 
Boek van 268 pagina’s waarin Anja Vlasblom beschrijft hoe haar opvoeding haar latere 
leven heeft beïnvloed. Haar moeder mishandelde haar psychisch en dat heeft haar in 
haar latere leven dwangproblemen en angsten op. Ze zoekt steun bij haar geloof, Youth 
for Christ, Jesus People, Pinkstergemeente, gebedsgenezers en Volle Evangelie 
Gemeente. Door het lezen van het boek 'Het drama van het begaafde kind' van Alice 
Miller op 40-jarige leeftijd leert ze mensen kennen die ook rare angsten en fobieën die 
in hun jeugd zijn ontstaan. Met in het laatste hoofdstuk tips die Anja hebben geholpen. 
 
Covertekst: ‘Eén op de zes Nederlanders draagt de littekens van een stille huiselijke 
strijd uit de kindertijd met zich mee. In deze enerverende autobiografie vertelt Anja 
Vlasblom op een aangrijpende maar toch luchtige manier over de gevolgen van haar 
opvoeding. Zij leert de wereld kennen door de bril van één van haar ouders en komt 
verkreukt tevoorschijn.(…)  
Opvallend is dat niemand iets van deze traumatisering heeft gemerkt, noch van het 
ontstaan, noch van de gevolgen ervan. Tegen haar ondergrondse stroom van angsten 
heeft zij langdurig strijd geleverd. (…) Eenmaal volwassen steekt het verleden soms 
energieverslindend de kop op en houdt haar dan van dingen af die ze graag zou willen 
doen. (…) Ze legt een lange weg af, maar blijft op de been door haar diepe en 
onverwoestbare levenskracht. Gaandeweg komt ze tot inzichten die voor velen een 
prettige eye-opener zullen zijn.’ 
 
Over de schrijfster: 
Anja Vlasblom (1957) groeide op in Rotterdam als nakomertje  in een gezin met nog 
een zus en broer. Ze deed  de opleiding tot doktersassistente en zendingswerker en 
werkt bij de Arbo Unie. Ze houdt van accordeonspelen en schrijven.  
 
Wat viel op: 
Het boek geeft een mooi beeld van hoe van kinds af aan een geheim dragen, verbonden 
met angst, van invloed is op het latere leven met angst. Daaruit kan een PTSS kan 
ontstaan. Ervaringen van later erboven opgestapeld, kunnen de angst vergroten. Dan is 
het een hele zoektocht om uit te vinden hoe je deze vicieuze angstcirkel kunt 
doorbreken. Dat neemt tijd in beslag want inzichten moeten groeien. Dat lukte  de 
schrijfster door een boek dat ze las en door de juiste personen te vinden die je kunt 
vertrouwen. Verstrengeld daarbinnen speelt de relatie tot God en ook dat is uitgebreid 
toegelicht. 
 
 

http://www.elikser.nl/


Citaten/voorproefje: 
Zie: http://www.internetboekhandel.nl/base/60/content/9089547460.pdf    
 
Recensies/Extra: 
Bol.com: Lennie Haarsma: ‘(…) Met haar openhartige levensgeschiedenis ontroert 
Anja de lezer en neemt ze deze mee in haar angsten, haar strijd en 
doorzettingsvermogen en de behoefte aan een echt gezin, dat haar uiteindelijk laat 
vallen omdat ze Anja's mening over godsdienst niet delen. Het indrukwekkendst is de 
liefdevolle zorg van Anja voor haar moeder.(…)’ 
 
http://www.grootnissewaard.nl/lees/38894/anja-vlasblom-schrijft-autobiografie-
dagleven-over-jeugdtrauma 
Bol.com:  Jacodien: ‘Heb het twee maal gelezen. Eenmaal begonnen kun je het niet 
meer wegleggen! Indrukwekkend en ironisch tegelijk. Opvoedkunde voor ouders zou 
het eigenlijk moeten heten. Prachtig!’ 
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