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Soort boek, ziekte, stijl. Will Baker vertelt op ontroerende wijze hoe haar leven

wordt beheerst door hem, haar echtgenoot, met een vermoedelijk Asperger-

syndroom. De omgeving en de hulpverlening reageren vol onbegrip en agressie op

haar hulpvraag. Het is een eenvoudig geschreven boek samengesteld uit de

belangrijkste gebeurtenissen, dagboekfragmenten en brieven aan man en lotgenoten.

De schrijfster hoopt dat lotgenoten zich kunnen herkennen in haar ervaringen en dat

zij zich ondersteund weten. Ook hoopt ze dat hulpverleners met andere ogen leren

kijken naar een telkens unieke situatie.

Over de schrijver: Will Baker is ongeveer zestig wanneer haar boek wordt

gepubliceerd. Zij heeft een zoon en twee stiefdochters. Als vroedvrouw had zij een

fijne, drukke praktijk maar door de ziekte van haar man hield ze dat niet meer vol.

Sinds haar boek is uitgegeven leeft zij gescheiden.

Korte beschrijving: Will Baker ontdekt na dertig jaar huwelijk dat haar partner

vermoedelijk het Asperger-syndroom heeft. Ondanks een drukke praktijk doet zij de

kinderen en huishouding. Zij krijgt van alles de schuld maar haar partner vindt dat

hij niets mankeert. Ze voelt zich door hem in de steek gelaten. Om het huwelijk te

redden zoeken beiden hulp. De psychiater wil haar man niet diepgaand onderzoeken

en vindt dat de standaardbehandelmethode voldoende moet zijn. Er wordt niet naar

haar beleving geluisterd en er volgt een vreemde conclusie. Want er wordt

geconstateerd dat er met haar man niet zoveel aan de hand is, maar dat Will

overspannen/depressief zou zijn. Ze wordt ingeschat als rijp voor opname. Op dit

keerpunt besluit zij haar eigen weg te gaan. Ze gaat wel, hoewel tegen haar zin,

akkoord met een relatietherapie. De aanklacht die ze had ingediend tegen de

psychiater wordt als ongegrond beschouwd. Dit omdat er volgens de professionele

standaard onderzoek was uitgekeken naar haar klacht en er geen sprake was geweest

van onzorgvuldigheid. Zij kan toch kracht putten uit het schrijven en houdt intensief

contact met lotgenoten. Gesterkt, ondanks haar onzekerheid en zelfverlies, focust zij

op een andere werkelijkheid. Uiteindelijk, na het verloren proces tegen de

behandelaar, verhuist zij. Ze leert beter voor zichzelf te zorgen en naar haar gevoel te

luisteren.

Wat viel op: In de praktijk is elke situatie, ook van deze twee mensen, vaak zo

complex dat er tijd en openheid nodig is om het probleem helder te krijgen.

Vooronderstellingen, gestandaardiseerd onderzoek gingen in dit geval voorbij aan de

uniciteit van het gezin, van de echte vraag, en dat confronteert de lezer. Of luisteren

en een directe diagnose het huwelijk had kunnen redden valt niet te zeggen.



Citaten: Pag.46: ‘Nu ik beter weet lachen er weer heel wat mensen om mij. Mijn

eigen ik komt weer boven. En daar ben jij toch ooit verliefd op geworden? Ik ben

verzuurd, zeg jij. Hoe zou dat gekomen zijn?’

Pag. 83: ‘Steeds meer dingen gingen mij opvallen (…) Voor de buitenwereld, niets aan

de hand. Je was leuk, vrolijk en spraakzaam. Jij had met iedereen contact, en je was

ontzettend belangstellend. Wel nam je mijn gesprekken over zodra er een kans was.

Eerst dacht ik nog, dat ik onzin uitkraamde, dat men niet geïnteresseerd was in mijn

vragen en verhalen. ‘Jij redde mij’ in zo’n situatie, zodat ik mij niet belachelijk zou

maken, dacht ik. Nu weet ik beter. Jij trok alle aandacht. Het was niet jouw bedoeling

maar heel langzaam werd ik monddood gemaakt. De onzekerheid kwam!’

Pag. 89: Dadelijk heb ik contact opgenomen met de Nederlandse vereniging voor

autisme. Mijn vermoeden kon wel eens juist zijn (…) Haar hoefde ik niets te vertellen,

ze kon mij vertellen hoe jij was. Wat een bevrijding! Meer dan vijfentwintig jaar

onzekerheid viel van mij af. Ik voelde mijn voeten weer stevig op de grond komen. En

dat voelde ik echt! (…) Ik heb een paar boeken gekocht. Ik had ze zelf kunnen

schrijven. Mijn leven met jou, las ik erin. We wisten allebei dat er een oorzaak voor

onze ruzies moest zijn, nu wist ik zeker dat ik het niet was.

Recensie: In Engagement( Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Juni 2009): ‘ “Hoewel zorgverleners steeds deskundiger worden op het gebied van de

stoornis van Asperger, zijn er nog heel wat die de consequenties van het

Aspergersyndroom niet geheel kunnen overzien, niet weten waaraan het syndroom te

herkennen valt en dus niet de juiste diagnose stellen”aldus Maxime Aston in haar

boek “Als je partner Asperger-syndroom heeft” (2008).

De actualiteit van deze woorden komt in je op bij het lezen van dit boek. Will Baker

besloot om haar verhaal in boekvorm te laten verschijnen voor (toekomstige)

lotgenoten omdat zij vindt dat de hulpverlening tekort is geschoten: “Wat zoveel

lotgenoten is overkomen en mij bijna, mag nooit meer gebeuren.” (…) Dit

ervaringsverhaal van Will Baker leest gemakkelijk en kan ‘partners van’ herkenning

en ondersteuning bieden. Wij hopen met haar dat haar missie om hulpverleners daar

waar nodig wakker te schudden zal slagen. In ieder geval biedt het boek hen

informatie en kan het ondersteunend zijn bij de uitvoering van hun functie.’

Extra: Engagement met autisme is het ledenblad wat zes keer per jaar uitkomt:

www.autisme.nl
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