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Soort boek/ziekte/stijl: “Autibiografie” is het verhaal van Karin. Ondanks haar autisme probeert
Karin de wereld te begrijpen en doet ze hard haar best vrienden te maken, te leren en te leven. Of
simpelweg te overleven. Het boek biedt de unieke gelegenheid de wereld door de ogen van
iemand met autisme te zien.

Over de schrijfster: Nicole Jacobs – van den Hurk is orthopedagoog en werkt al meer dan
vijftien jaar met jongeren en volwassenen met autisme. Ze is geboeid door de belevingswereld
van mensen met autisme en wil op basis van haar kennis en ervaringen een bijdrage leveren aan
begrip voor autisme.

Korte beschrijving: Het boek begint in maart 2007 op het moment dat Karin te horen krijgt dat
ze HFA, hoogfuncionerend autisme, heeft. In het daaropvolgende deel gaan we terug in de tijd en
belanden eerst in de tijd van haar jeugd. Ze ondervindt veel onbegrip, aanpassen lijkt de norm.
Een maatschappelijk werkster op school brengt haar in contact met een instantie waar ze heengaat
voor gesprekken; korte tijd later wordt ze opgenomen op een psychiatrische afdeling. Daar leert
ze Hennie kennen, raakt met hem bevriend en besluit  met hem samen te gaan wonen. Ze ervaart
zichzelf toch steeds als een waardeloos iemand die niet aan de verwachtingen van de ander kan
voldoen en doet een mislukte poging tot zelfmoord. Mede door de steun die Hennie biedt, durft
ze het samenwonen met hem wel aan. Hij is iemand die haar ogenschijnlijk neemt zoals ze is;
geruime tijd gaat het goed en ze besluiten zelfs te gaan trouwen. Ook al kent Hennie haar al een
vrij lang, hij blijkt nog allerlei verwachtingen omtrent sex en intimiteit te hebben, waarmee Karin
niet overweg kan. Ze voelt zich direct niet meer veilig bij hem en het huwelijk wordt beëindigd.
In 2006 doet ze opnieuw een stuntelige poging om een eind aan haar leven te maken. Ook deze
mislukt, maar ze komt er extra gemotiveerd uit.
We schrijven juli 2007 en komen in het derde deel van het verhaal. In de periode tussen de
poging tot zelfmoord en de nieuwe start heeft ze te horen gekregen dat ze HFA heeft en ook al
wordt ze nog niet begeleid door een deskundige doet de omgang met een nieuwe, begripvolle
vriendin al wonderen. Inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt is altijd de beste manier om het
leven aan te kunnen en Karin neemt zichzelf voor om behalve te gaan genieten, ook iets aan haar
overgewicht te doen. Dat besluit is genomen en Karin zou als herboren haar leven voortzetten.
Het lot heeft echter anders beslist.

Wat viel op: Elke lezer met een invoelend vermogen zal zich tijdens het lezen al snel realiseren
hoe groot de druk en spanning is die Karin ervaart.  Over  het leven van alledag heeft ze geen
controle en ze ervaart het vaak ook niet als veilig. Omdat Karin de vertelster is, wordt misschien
niet alles in nuance aan de lezer voorgelegd en heb je soms wat meer behoefte aan uitleg waar die
nou juist niet gegeven wordt. Het lijkt dan wat kaal en afstandelijk, maar dat is zoals een autist de
wereld benadert en dat maakt het ook zo authentiek. Het lukt de schrijfster, en dat is een hele
prestatie, om de lezer zich een beetje als Karin te gaan voelen. Als ze het heeft over het dik zijn
van Karin dat dient als harnas zodat niemand bij haar “kwetsbare ik” kan komen, spreekt ze klare
taal. Het is goed voor te stellen hoe groot de worsteling van een autist is met de wereld.
Het leven van Karin wordt beschreven in verschillende fases: aanvankelijk onbewust, maar later
meer bewust van haar persoonlijkheid. In de, helaas korte, periode na de diagnose door de
psychiater lijkt haar ontwikkeling alleen nog maar opwaarts te gaan. Het nare verleden, waarin



veel van haar wordt verwacht dat ze niet aankan, kon worden afgesloten. Echter, ze zal slechts
een fragment van het leven dat op haar wachtte, beleven.

Citaten: Pag. 14: ‘Ze pakt me vast bij mijn arm en trekt eraan. Ik wil niet dat ze me vastpakt. Ik
probeer mijn arm los te trekken, maar ze pakt me nog steviger vast. Ik raak in paniek. Ik wil dat
ze me loslaat. Ik ken haar niet en ben bang. Ik probeer haar van me af te duwen. Dan voel ik dat
ze mijn arm niet meer vastheeft. Het meisje ligt nu op de grond voor me. Als ze opstaat gaat haar
hand naar haar kin, die rood is geworden.’
Pag. 69: “Ik voel tranen op mijn wangen. Ik ben verward. Bang. Wat moet ik nu doen? Wat moet
ik doen om het weer te laten zijn zoals het was? Als ik zie dat Hennie een beetje naar mijn kant
opschuift, deins ik achteruit. Ik ben bang voor hem. Hij eist dingen van me die ik niet wil. Waar
is mijn maatje gebleven? Waar is de veiligheid?
Pag. 106: Waarom ben ik zo bang voor veranderingen, voor de dingen die ik niet weet en waar ik
geen grip op heb? Waarom hebben die situaties meteen zo’n invloed op me? Het beangstigt me
zo. En niemand kan het bij me weghalen. Het zit verweven in mijn autisme, in mij. Ik ben het
moe, zo moe.

Links: http://www.landelijknetwerkautisme.nl

Recensies:
Frea Kroese: “Aan het eind van het boek voel ik een diep verdriet over mijn onmacht als mens
om er op een goede manier te zijn voor mensen zoals Karin en ik hoop dat dit boek iedere
belangstellende en belanghebbende kan helpen om beter om te gaan met mensen met autisme.
Deze mensen zijn bijzondere mensen, die als een prachtige diamant kunnen stralen als zij in alle
veiligheid precies dat kunnen doen waar zij goed in zijn en geschikt voor zijn.
Ik geef dit boek 5 sterren, omdat de schrijfster mij heeft meegesleurd in Karins leven en niet
anders doet dan zorgen dat ik haar liefkrijg. Ze dwingt me op die manier om stil te staan bij de
uniekheid van het anders-zijn van mensen. Een intens boek!”
(http://www.boekenmening.nl)
“Werd meteen gegrepen door het boek en heb het dan ook in één ruk uitgelezen. Een aangrijpend
verhaal wat een duidelijk beeld geeft van het leven van een vrouw met autisme. Nicole is in staat
geweest als het ware in de huid van iemand met autisme te kuipen. Het boek zou eigenlijk door
iedereen die een beter beeld wil krijgen op mensen met autisme gelezen moet worden!”
http://www.bruna.nl/boeken/autibiografie-9789048490066


