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Wendy Dé: “Ik zoek… onvoorwaardelijke liefde, een knuffelmoeder én mezelf – Ik 
groeide op in een gezin met autisme”. Uitgeverij Boekscout, september 
2016.  ISBN 978-94-0222-932-5 (Autismespectrumstoornissen (ASS)/ Depressie/ 
Geestelijke gezondheidszorg/ Kind en ouders/ Seksueel Misbruik/ Communicatie/ 
Emoties/ Erkenning/ Familieverhoudingen/ ED).  Zie ook www.boekscout.nl   
  
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
In dit boek van 208 pagina’s schrijft Wendy over haar leven binnen een familie met 
autismespectrumstoornis problematiek. Hierin schrijft ze over hoop en hopeloosheid, 
pieken en afgronden, verlangens en teleurstellingen, inzichten en instortingen, over 
verstand versus gevoel en over haar jarenlange hulpgeroep. Het boek is opgedeeld in 
meerdere hoofdstukken, namelijk: het eilandgezin, ik wil het juiste doen, hulp vanuit 
therapieland, op zoek naar een moeder, mijn worsteling met de ander, het worstelen 
gaat verder, help ik lijk op haar, het gemis dreunt door, wel een moeder, tijd voor 
boosheid, het kwartje valt én ik ben wél goed! 
 
“"Als je van je moeder niet de liefde krijgt die je zo graag wilt voelen, dan moet je wel 
een slecht mens zijn…" Veertig jaar lang twijfelde Wendy aan zichzelf. De woorden 
eenzaamheid, schaamte en emotionele verwaarlozing zijn haar niet vreemd. Omdat 
ieder gezinslid op zijn eigen eiland leefde, ging Wendy naarstig op zoek naar liefde en 
aandacht. Er was echter één probleem, ze mocht er niet om vragen. 
Door autisme aan meerdere gezinsleden te koppelen kan ze langzaam haar 
diepgewortelde overtuiging loslaten. Op indringende wijze neemt ze jou als lezer mee 
in haar proces van zoeken en vinden.”- Samenvatting www.boekscout.nl  
 
Over de schrijver:  
Door de jaren heen heeft Wendy haar gedachtestroom en vele herinneringen aan het 
papier toevertrouwd. Deze vormen samen haar verhaal en zijn een onderdeel van de 
zoektocht naar onvoorwaardelijke liefde, een knuffelmoeder en haarzelf. Ze hoopt 
dat, door de schrijfsels te bundelen, ze zichzelf kan helpen zich minder af te keuren en 
zich minder te schamen voor haar gedachten. Ook hoopt ze dat ze haar worsteling 
beter kan snappen en dat ze zichzelf beter kan begrijpen. Wendy is namelijk 
opgegroeid in een gezin met autisme spectrum stoornis (ASS) problematiek. Bij 
Wendy zelf, bij één van haar zussen en bij haar moeder is een stoornis in het autisme 
spectrum gesteld. Bij haar andere zus en vader zijn er sterke vermoedens.  
 
“Wendy Dé (1974) kreeg de smaak van het schrijven te pakken toen bleek dat dit voor 
haar een therapeutische werking had. Op het moment dat ze besefte dat er meer 
mensen zijn met eenzelfde problematiek, begon ze haar schrijfsels samen te bundelen 
tot een boek. Sinds december 2015 weet Wendy dat ze ook een vorm van autisme 
heeft. Haar tweede boek zal gaan over deze zoektocht.” – www.boekscout.nl  
 
Citaten: 
Blz. 10: “Van mijn eiland naar dat van mijn moeder liepen dunne touwtjes en ik 
probeerde daar steeds weer overheen te lopen om zo op haar eiland terecht te komen. 
Telkens weer zonder bevredigend resultaat. Ik ging steeds meer en meer mijn best 
doen. Ik liep op mijn tenen om het touw niet te breken, zodat ik de overkant kon 
halen. Soms kwam ik heel dichtbij, maar als ik dacht dat ik er was leek het eiland van 
me weg te drijven en werden de touwtjes langer en langer.” 
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Blz. 57: “HERINNERING… 
Een andere herinnering van de kleuterschooltijd is dat ik mezelf zie zitten in de 
kring op de grond. Ik zit op zo’n afstand van de juf dat ik haar goed kan zien, maar 
dat het niet opvalt dat ik steeds weer naar haar kijk en naar haar nabijheid verlang. 
Ze mag niet in de gaten krijgen dat ze zo belangrijk voor me is. Van mezelf mag ik 
nog veel meer niet: ik mag niet opvallen, niet om aandacht vragen, ik mag er niet 
zijn en ik mag niet vragen. Wat er kan gebeuren is dat ze me afwijst en dat wil ik 
voorkomen. Als ik terugkijk naar mezelf in die kring dan zie ik mezelf heel hulpeloos 
naar de juf kijken. Heb geen oog voor de ander en voor wat er gebeurt. Wat ik ook 
nog denk te weten is dat ik jaloers was op diegenen die in de buurt of op schoot van 
de juf zaten: dat was mijn plek, daar hoorde ik! Ik had daar moeten zitten! Maar ja, 
dan had ze me wel moeten vragen en had ze me eerst moeten zien…” 
 
Blz. 138: “Na een uitgebreid welkom gingen we aan de slag. Op verschillende tafels in 
de ruimte lagen kaarten verspreid en het was de bedoeling dat je de afbeelding zocht 
die bij het nu past. Op zijn zweverigst gezegd: “Zoek de kaart die jou roept”. De 
afbeelding van een woestijnvlakte trok mij aan. De kaart straalde voor mij rust uit en 
daar heb ik behoefte aan. Achterop de kaart zou een woord staan en ik ging er 
helemaal vanuit dat ‘Rust’ het woord was. De rust waar ik zo naar op zoek ben en wat 
ik al lange tijd niet kan vinden. Op het moment dat ik het woord ‘Leegte’ achterop zag 
staan, welde er verdriet in me op, een soort van teleurstelling.” 
 
Recensies/Extra: 
Reviews op www.boekscout.nl; 
- 4/5. Eerst in eigen beheer uitgegeven gaf de schrijfster me het boek ter lezing. In 
één ruk las ik het uit. Het biedt zoveel herkenning voor mensen als ikzelf, die 
worstel(d)en met niet van zichzelf kunnen houden, twijfel of ze wel een goed mens 
zijn, door een geschiedenis die erger is dan je verzinnen kan. Zeker lezen als jezelf in 
bovenstaand herkent. In dit boek laat Wendy veel van zichzelf zien. Met haar 
zoektocht kunnen anderen hun voordeel doen. Dat was één van de redenen dat ze 
haar boek in bredere kring verspreiden wil. Wendy is een fijn mens om te kennen. 
Hartelijk dank Wendy, voor wie je bent én dit boek. Veel vrede in je hart en liefde 
voor jezelf bij het schrijven van je tweede boek, waarna er hopelijk méér volgen! – 
Angela 
 
- 5/5. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen. Hoewel de ondertitel doet vermoeden dat 
ook autisme centraal staat is het vooral een verhaal over onvermoeibaar 
doorzettingsvermogen. – Een lezer 
 
De facebookpagina van Wendy Dé is te vinden op; 
https://www.facebook.com/wendyzoekt/.  
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