
Recensent: Merthe van der Bruggen 

Liane Holliday Willey: ‘Handboek voor Aspergervrouwen, over het maken van 

verstandige keuzes’ . Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2012 .  ISBN: 

9789057123511 (Syndroom van Asperger/ ASS/ ED/ 1) Met een voorwoord van Tony 

Attwood,  internationaal een grote autoriteit op het gebied van het Asperger 

Syndroom  Zie ook: www.nieuwezijds.nl en www.aspie.com. 

 

 Soort boek/Ziekte/Stijl:  Een handboek gericht op Aspergervrouwen.  

Anekdotisch en adviserend.   

 

Over de schrijfster: Liane Holliday Willey (1959) is pedagogisch onderzoekster en 

heeft het Asperger-syndroom. Pas toen één van haar dochters de diagnose Asperger 

kreeg,  kwam zij erachter dat ook zij Asperger heeft.  Zij was toen 37 jaar oud was.  Nu 

begon zij te begrijpen waarom zij zich altijd anders dan anderen had gevoeld. Zij “kon 

eindelijk  beginnen met het verwerken van nare herinneringen, misbruik, verwarring, 

depressie, angst en gebrek aan zelfrespect. [Zij maakte ook een start met] het actief 

vormgeven van haar leven, in plaats van alles op zich af te laten komen.”(p.21) 

Liane’s website meldt over haar jeugd: 

“Als kind worstelde Liane met angstige spanning, een gebrek aan sociale 

vaardigheden, dwangstoornis, te letterlijk denken, dyscalculie, een gebrek aan 

sensorische integratie en hyperlexie. Ze gaf de voorkeur aan het gezelschap van 

dieren boven dat mensen […]. Veel leuker dan het bezoeken van verjaardagsfeestjes 

[…] vond Liane alles wat maar met het Wilde Westen te maken had. Ze hield van 

fietstochtjes van exact 10 mijl en rondjes zwemmen in het zwembad. Liane’s eerste 

psychiatrische onderzoek kwam toen zij vier jaar oud was. Hoewel haar dokter geen 

etiket kon plakken op haar unieke persoonlijkheid, was hij er zeker van dat haar 

scores en gedrag duidden op een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis. Op aandringen 

van Liane’s moeder bezocht haar vader dezelfde arts. Deze concludeerde al snel dat 

Liane en haar vader als twee druppels water op elkaar leken. Zij ontving 

ondersteuning van haar ouders, artsen, onderwijzers en enkele vrienden. Zo  leerde 

zij strategieën en vaardigheden die volgens experts op dit gebied van essentieel 

belang zijn voor kinderen in het autistisch spectrum. Zo kon zij een carrière als 

professor aan een universiteit opbouwen. Zij geeft regelmatig lezingen, bezit een 

paardenboerderij,  vervult verschillende consultantfuncties en is redacteur van 

Autism Spectrum Quarterly. Ook heeft zij een eigen website, www.aspie.com, gewijd 

aan het vergroten van het begrip  en het ondersteunen van mensen met het Asperger 

syndroom. Ook schrijft zij een blog voor Psychology Today, getiteld ‘The pragmatic 

Aspie’.  

 

http://www.nieuwezijds.nl/
http://www.aspie.com/
http://www.aspie.com/


 

Van haar verscheen eerder bij Uitgeverij Nieuwezijds ‘Doen alsof je Normaal bent’. 

In het Engels is van deze auteur te verkrijgen: 

 Safety Skills for Asperger Women: How to Save a Perfectly Good Female Life, 
Jessica Kingsley Publishers, 2011 (ISBN 1-84905-836-9) 

 Pretending to be Normal: Living with Asperger’s Syndrome, Jessica Kingsley 
Publishers, 1999 (ISBN 1-85302-749-9) 

 Asperger Syndrome in the Family: Redefining Normal, Jessica Kingsley 
Publishers, 2001 (ISBN 1-85302-873-8) 

 Adolescents and Asperger Syndrome in the Adolescent Years: Living With the 
Ups and Downs and Things in Between, Jessica Kingsley Publishers, 2003 
(ISBN 1-84310-742-2) 

 

 

 

Korte Beschrijving: 

Dit handboek biedt Aspergervrouwen concrete tips om: 

 Prettige, gezonde relaties met anderen te onderhouden 

 Pestgedrag te voorkomen 

 Met het verlies van dierbaren om te gaan 

 Goed voor zichzelf en hun lichaam te zorgen 

 Wisselingen in stemmingen en humeur op te vangen 

 Goed voorbereid en met een gerust hart op reis te gaan 

 Er verzorgd uit te zien 

 Hoofd en lijf meer op elkaar af te stemmen 

 Na te denken over belangrijke levensvragen 

De tips zijn ingebed in ervaringsverhalen van Liane zelf over haar worsteling met 

haar autisme en de lessen die zij daaruit heeft geleerd.  

Ook niet-autisten kunnen profijt hebben van dit boek omdat het een beeld geeft van  

de specifieke problemen van vrouwen met Asperger. Hier is relatief minder literatuur 

over. Het boek besluit met kenmerken waar je meisjes en vrouwen met Asperger aan 

zou kunnen herkennen. 

 

De man-vrouw verhouding bij het Aspergersyndroom is vier op één. De huidige kijk 

op het Aspergersyndroom is daarom vooral gebaseerd op het vaardighedenprofiel en 

de ontwikkelingsgeschiedenis van jongens en mannen. Hun 

aanpassingsmechanismen en gedrag zijn vaak nogal opvallend. Zij externaliseren hun 

frustraties vaker dan meisjes en vrouwen en worden bijvoorbeeld kwaad na een 

sociale blunder. Meisjes daarentegen zijn vaker geneigd zijn de schuld bij zichzelf te 

zoeken. Zij verontschuldigen zich eerder waardoor sociale misstappen minder 

http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1849058369
http://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Kingsley_Publishers
http://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Kingsley_Publishers
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1853027499
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1853028738
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/1843107422


opvallen.  In plaats van de verwachte ongevoeligheid voor de gevoelens van anderen 

betonen zij zich soms juist extra gevoelig. Zij passen niet in het klassieke plaatje van 

Autisme en Asperger. Het duurt dus langer voordat hun gedragspatroon herkend 

wordt en zij hun levensgeschiedenis  gaan duiden in het licht van hun “anders-zijn”.  

 

Wat viel op: Holliday Willey kan prima verwoorden wat het hebben van Asperger 

voor een vrouw betekent. Haar boek is prettig leesbaar. Het gaat soms over pijnlijke 

ervaringen, maar het wordt nergens zwaar op de hand. De auteur presenteert haar 

ervaringen op een ongekunstelde en oprechte manier.  Haar adviezen zijn concreet en 

to the point maar zijn niet gespeend van spiritualiteit.    

Dit boek laat zien dat leven met Asperger niet simpel is.  Vrouwen met Asperger zijn 

op bepaalde gebieden extra kwetsbaar. Aan de andere kant zijn veel vrouwelijke 

Aspergers van nature meer gericht op verbinding en reflectie dan mannen. Zij 

kunnen deze aanleg gebruiken om hun uitdagingen het hoofd te bieden.  Net als 

andere vrouwen zijn vrouwen met Asperger zijn vaak geneigd beter voor anderen te 

zorgen dan voor zichzelf. Met de geboden tips kunnen zij meer in balans komen, 

zichzelf accepteren zoals zij zijn en zich losmaken van schuldgevoelens. 

 

Citaten:  

 Pag. 30: ‘Ik wist wel dat er iets aparts en onaantrekkelijks aan mijn 
persoonlijkheid was, maar ik wist niet precies wat dat was. Mijn moeder vatte het 
heel pakkend samen toen ze zei: “Liane, er is iets aan jouw persoonlijkheid waar 
mensen op afknappen”.’ 
 

 Pag 36: ‘Ik bega volgens het NT ( neurotypische oftewel niet-Asperger) kamp nog 
altijd talloze sociale blunders. Maar ik maak me niet meer zo druk om mijn 
uitglijders als vroeger.’ 

 Pag. 37: ‘Omgaan met sociale situaties zal voor Aspergers nooit vanzelfsprekend 
worden en waarschijnlijk ook nooit heel erg leuk. Maar het omgaan met sociale 
situaties op een niveau dat ons in staat stelt een baan te krijgen en te behouden, 
contacten te leggen binnen een gemeenschap en een veilig en nuttig netwerk op te 
bouwen, is wel haalbaar.’  

 Pag. 45: ‘Wij leren onze lessen tergend langzaam. De hersenen van mensen met 
ASS zijn niet ingesteld op generaliseren. Ervaringen uit bepaalde situaties worden 
daardoor niet overgedragen naar andere situaties. Het is op zijn zachtst gezegd 
frustrerend om te weten dat ik van de ene nare ervaring naar de andere geslingerd 
kan worden als het zilveren balletje in een flipperkast.’  

 Pag. 47: ‘Hoe kunnen mensen van wie je denkt dat het je vrienden zijn achter je 
rug besluiten dat ze je eruit willen werken? Wat deed ik verkeerd? In plaats van 
[…] naar mij toe te komen en eerlijk te zeggen wat ze van mijn persoonlijke 
eigenaardigheden vonden, in plaats van met mij samen te werken aan een goede 
onderlinge relatie en me te accepteren vanwege mijn positieve bedrage, kozen ze 
er gewoon voor om mij uit hun kliek te werken. Nou ja!’ 



 Pag. 127:‘Het gaat in discussies over AS zo vaak over sociale vaardigheden en 
gedragsaanpassing. Maar hoewel dat essentiële onderdelen van het geheel zijn, 
kijk ik uit naar de dag dat er meer discussie komt over ons lichaam, ons brein, ons 
vermogen die twee bijeen te brengen en hoe we iemand of iets kunnen vinden om 
ons daarbij te helpen. Dat is pas gespreksstof waar Aspergervrouwen echt iets aan 
hebben!’  
 

 Pag. 155: ‘Het heeft lang geduurd voordat ik mezelf toestemming kon geven aan 
mijn eigen behoeften te denken zonder enige wroeging te voelen.’ 
 

 Pag. 168:‘Ik dans nog altijd het liefst door het leven met mensen die een open, 
zorgzame en accepterende geest hebben.’ 

 

Recensie/Extra: http://www.bol.com/nl/p/handboek-voor-asperger-

vrouwen/1001004011858872/#product_description  

Frans Peterse:  ‘De Australische schrijfster heeft het Asperger-syndroom; zij is 

redactrice van het 'Autism Spectrum Quarterly' en auteur van de autobiografie 'Doen 

alsof je normaal bent'. In haar familie komt het autisme-gen voor. Er is verschil 

tussen asperger bij mannen en bij vrouwen. Daarom biedt dit boek belangrijke 

informatie, want meestal gaat het over jongens en mannen met asperger. (…)’ 
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