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Soort boek/Stijl/Ziekte: Dagboek van een jonge vrouw (28 jaar) over haar

ervaringen met het syndroom van Asperger. De ziekte wordt pas op haar

vijfentwintigste vastgesteld, nadat zij ruim een jaar eerder voor het eerst hulp is gaan

zoeken. De diagnose is voor haar een opluchting omdat zij haar afwijkende gedrag,

zoals haar prikkelbaarheid, eindelijk kan begrijpen. Maar de diagnose is ook een

frustratie vanwege het zo laat ontdekt worden ervan. Haar ‘complete zoektocht’ heeft

ze in de dagboekfragmenten vastgelegd.

Over de schrijver: Titia van Hooijdonk (1982) woont sinds 2000 in Enschede,

waar zij succesvol een studie Toegepaste Communicatiewetenschap volgde. Zij heeft

een wajong-uitkering die haar de mogelijkheid geeft de dingen te doen die zij leuk

vindt: vrijwilligerswerk in de journalistiek en cultuur. ‘Het hangt van de

omstandigheden af of ik ooit nog betaald werk zal doen, maar voor nu ben ik hiermee

zeer gelukkig.’

Over de ziekte (geciteerde passage uit het boek):‘In de eerste plaats is het

grote verschil met andere autistische stoornissen dat bij mensen met Asperger de

taalontwikkeling wel goed is. Beperkingen die bij Asperger horen en die ik sterk

herken zijn het moeite hebben met het filteren van prikkels en hierdoor de

concentratie verliezen (bij mij bijvoorbeeld gefluit, ongewenste harde muziek of fel

licht), het niet automatisch weten wat sociaal en cultureel aanvaard is (heb ik echt

puur aangeleerd, als kind had ik heel erge moeite om vriendschappen te sluiten) en

lage motorische vaardigheden (zowel grof als fijn). Een ander kenmerk dat bij mij

duidelijk naar voren komt is dat ik over alles controle wil hebben, ik hou van orde en

raak uit mijn doen als de orde wordt verstoord. Ik maak graag van alles een logisch

geheel. Ik heb moeite om met heftige gebeurtenissen om te gaan, om die reden ben ik

waarschijnlijk hulp gaan zoeken toen mijn studentenpastor Karel was overleden. Hier

dan weer mee samenhangend heb ik soms ook moeite mijn emoties onder controle te

houden, ik ben nooit een beetje boos of een beetje blij maar altijd extreem boos of

extreem blij. Ik denk ook vaak erg zwart-wit.’

Korte beschrijving: Haar hele leven was ze al een beetje anders dan anderen, maar

dat realiseert ze zich pas echt na haar studie. Als kind is ze veel alleen en dat kan haar

eigenlijk weinig schelen. Later is ze erg gevoelig voor zintuiglijke prikkels en heeft

interesses die anderen niet hebben. Ze heeft vaak last van lawaai en ergert zich aan

alles en iedereen, maar ze verweet dat altijd de anderen. De gevoeligheid voor

zintuiglijke prikkels verklaart iedereen door haar diabetes, die ze vanaf haar 16e

heeft. De afwijkende interesses gooit ze zelf op haar lesbisch zijn. Als ze vijfentwintig



is, wordt duidelijk dat het allemaal door iets anders komt: het syndroom van

Asperger.

In ‘Het gaat goed als ik niet teveel nadenk’ (113 pg) beschrijft Titia van Hooijdonk in

dagboekvorm hoe ze het vond om de diagnose relatief laat te weten te komen. Ze

schrijft over haar vroegere studentenpastor, die haar heel dierbaar was en die in 2006

plotseling overlijdt aan kanker. Zijn overlijden is de uiteindelijke aanleiding voor de

ontdekking van haar Asperger. Met zijn dood valt een zekerheid weg. Van hem waren

ergens bij haar ouders foto’s, maar omdat de verhuisdozen nog altijd niet waren

uitgepakt, komen die foto’s niet boven water. Dat maakt het haar onmogelijk zijn

dood te verwerken. Blijkbaar was het een punt waarop alle prikkels bij elkaar

kwamen. Het gaf haar het besef dat ze hulp nodig had. ‘Begin 2007 ben ik hulp gaan

zoeken, helaas heeft dat door de verschillende fases en wachtlijsten erg lang geduurd.’

Dan schrijft ze haar verhaal. Dat loopt van 6 december 2007 tot 7 december 2010.

Over alle dagelijkse dingen die ze doet, alles wat ze beleeft. Zoals dat in een dagboek

gaat. Haar verhaal is echter vooral een ontdekking van zichzelf, van oorzaken achter

haar problemen, begrip krijgen voor de reacties van anderen. ‘Maar ik heb nu geleerd

dat ik niet overal invloed op kan hebben, en dat iedereen zijn eigen

verantwoordelijkheid heeft.’ ‘Ik zou graag over alles controle willen hebben, maar dat

kan gewoon niet. Ik merk ook dat nu ik beter kan loslaten ik veel rustiger ben

geworden, dat hoor ik ook van vele anderen. Ik vind het moeilijk om al die boosheid

uit het verleden los te laten, maar ik accepteer nu ook dat dat nou eenmaal tijd kost.’

Wat viel op: Het boek leest als een boeiende zoektocht en een ontdekkingsreis. De

schrijfster zoekt en ontdekt zichzelf, wie ze is en waarom ze zo is, maar ook ontdekt ze

de mensen om zich heen, hoe die op haar reageren en waarom ze zo reageren.

Behalve begrepen worden is een belangrijk doel van dit boek volgens de schrijfster

zelf ook het helpen van anderen met gelijksoortige ervaringen. ‘Ik wil graag iets goeds

doen met de kennis die ik nu heb.’

Citaten: Pag. 17-18: ‘Gisteren ben ik bij een arts langs geweest die keurt of ik recht

heb op een wajong uitkering, een uitkering voor jonggehandicapten. Zijn conclusie

was dat ik op zich wel kan werken maar wel onder hele strenge voorwaarden. Er

mogen niet teveel omgevingsprikkels zijn, ik moet niet teveel onder druk staan en het

werk mag niet lichamelijk zwaar zijn. Ik ben het op zich wel met de arts eens dat ik

kan werken onder die voorwaarden, ik vraag me alleen af of er wel zulk werk bestaat.’

Pag. 22: ‘29 februari: gisteren weer bij de psychologen geweest, we hebben op een

rijtje gezet aan welke punten ik wil werken. Dit zijn: het verleden een plek gaan

geven, beter leren omgaan met nieuwe prikkels (kunnen zowel geluiden als nieuwe

situaties zijn) en zaken leren accepteren zoals ze zijn (zoals mijn lijf). Ik was blij om

ook van hen te horen dat ik mijn verleden niet in een keer kan vergeten.’

Pag. 25-26: ‘Ik moet genoeg ruimte hebben om te bewegen en kan paniekerig

reageren als mensen tegen me aanbotsen. Aanrakingen kan ik waarderen als ik



degene van wie ze komen vertrouw. Ik heb een tijd gehad dat ik vond dat mijn

moeder te intiem met me omging, ik heb zelfs een keer gedroomd dat ze seks met me

wilde.’

Pag. 26: ‘Als kind maakte ik me vreselijk druk om het broeikaseffect, het leek soms

wel of ik dacht dat te kunnen oplossen door me er druk over te maken. Ik maak me

sowieso al mijn hele leven druk om van alles.’

Pag. 63-64: ‘Dit weekend bij het congres van de PvdA in Utrecht geweest. Het was

behoorlijk enerverend, maar ook een zeer positieve ervaring.

Maar mijn leukste ervaring was met Tweede Kamerlid Anja. Zij was zaterdag jarig en

toen ik haar feliciteerde noemde ze gelijk het anonieme Valentijnskaartje dat ik haar

gestuurd had. Ik heb haar toen verteld dat ik verliefd op haar was geweest en haar

nog steeds leuk vond. Ze vond het dapper dat ik het had verteld en ze zag het als een

compliment. Ik ben zeer opgelucht dat ik Anja alles heb verteld en dat ze een lieve

reactie gaf.’

Pag. 75: ‘Vanavond had ik even iets spannends, ik kon mijn eigen deur niet meer

inkomen! Het bleek dat het slot dolgedraaid was, dat is inmiddels opgelost door een

technisch iemand. Ik en Martien zijn opgevangen door een mevrouw op de galerij op

nummer 13, voor het eerst een geluksgetal...’

Pag. 80: ‘Helaas gaat het sinds dit weekend weer wat minder met me, ik heb af en toe

weer heftige huilbuien waarbij ik soms bang word dat ik niet meer stoppen kan. Ik

kan het wel weer verklaren met dingen als ergernissen over vroeger bij de naderende

kerst en de kou buiten, maar ik vind het vooral vervelend dat ik dingen niet achter me

kan laten. Het gaat nu zo goed met me, waarom kan ik daar niet gewoon van

genieten?’

Pag. 99: ‘Morgen ga ik mijn nieuwe bril ophalen en hoop ik met een frisse blik naar

de wereld te kijken.’

Pag. 112-113: ‘Een medewerkster van het UWV complimenteerde me dat ik zo goed

met mijn Asperger omging, dat blijft leuk om te horen. Aan het eind van de dag was

ik doodmoe van al het gewandel en van alle indrukken, maar tegelijk ook zeer

voldaan. Ik hoop echt dat het wat gaat worden bij Bruggerbosch, want volgens mij is

dat een voor mij veilige werkomgeving. Maar wat daar uitkomt, bewaar ik voor een

volgend boek.’


