
Aaltje van Zweden: ‘Om wie je bent’ Uitgeverij AMBO/Anthos, Amsterdam 2017 ISBN 
9789026338403 (Zie ook www.amboanthos.nl en www.stichtingpapageno.nl  
(Alcoholverslaving/ Autisme/ Acceptatie/ Evenwicht/PO/ED) 

Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Als achttienjarige student ontmoet Aaltje een jongen in een Amsterdamse 
uitgaansgelegenheid. Hij nodigt haar samen met haar vriendin uit voor een avondje in 
het Concertgebouw. Tot haar verbazing ziet ze de jongen als jongste concertmeester de 
trap af lopen, met zijn viool onder de arm: Jaap van Zweden. De vonk slaat over en nog 
geen jaar later treden Aaltje en Jaap in het huwelijk. 
De carrière van haar man neemt een grote vlucht, en samen met hun twee jonge 
kinderen genieten ze volop van een afwisselend leven. Bij haar derde zwangerschap 
vermoedt Aaltje dat er iets mis is, maar pas jaren na de geboorte van Benjamin wordt 
autisme bij hem vastgesteld. Herinneringen aan haar onveilige jeugd met een aan 
alcohol verslaafde vader komen weer naar boven. Door de confrontatie met deze 
herinneringen vindt ze de kracht om de problemen rond haar zoon het hoofd te bieden. 
En juist Benjamin is degene die haar leert het leven te accepteren zoals het is. 
In haar boek Om wie je bent vertelt Aaltje van Zweden op even ontroerende als 
inspirerende wijze hoe zij de verschillende werelden waarin zij leeft weet te combineren. 
Als vrouw van een van ’s werelds bekendste dirigenten, moeder van vier kinderen en 
voorvechter van de erkenning van autisme.’ 

Over de schrijfster:  
Aaltje van Zweden is getrouwd met Jaap van Zweden, een bekende Nederlandse 
dirigent. Zij hebben vier kinderen waaronder Benjamin bij wie autisme wordt 
vastgesteld. Aaltje van Zweden is een voorvechter van erkenning van autisme, en zet zich 
in voor de stichting Papageno. Zie ook: http://www.stichtingpapageno.nl/uitgelicht/4-
aaltje-en-jaap-van-zweden  
 
Fragment: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jTEiZj-
ZLpAJ:https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe%3Fp_hash%3D9EC910
DC94D851F36BD64330234F546F+&cd=14&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b  
 
Recensies/Extra: 
https://www.parool.nl/kunst-en-media/aaltje-van-zweden-ik-had-mijn-portie-in-het-
leven-toch-al-gehad~a4518350/  
https://www.ad.nl/binnenland/als-mijn-vader-thuis-was-was-ik-altijd-op-mijn-
hoede~a317cfbe/  
https://www.mattijsvanbergen.com/aaltje-van-zweden/  
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