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Soort boek/Ziekte/ Stijl: 
Covertekst: ‘“Je wist het zelf eigenlijk al wel hè,” begon de psychologe het gesprek. “Je 
hebt het syndroom van Asperger.” Een stilte viel. Zo, dat wordt dus niet even ingeleid, 
dacht ik. “Ik zat er nog niet klaar voor hoor,” wilde ik eigenlijk roepen, maar dat deed 
ik toch maar niet. “Uhm, oké… ik dacht dat de kans fifty-fifty zou zijn of jullie het vast 
zouden kunnen stellen?” vroeg ik, in een poging alsnog een verhaal te horen te krijgen. 
“Nee hoor, het was overduidelijk.” 
 
Op dat moment begon een intensieve maar boeiende ontdekkingstocht. Het leven werd 
voor mij begrijpelijk, wat een heerlijk gevoel teweeg bracht. Tegelijkertijd werd ik 
geconfronteerd met grote teleurstelling toen bleek dat niet alle vrienden en familie de 
impact van mijn autisme zagen. In dit boek deel ik hoe autisme van invloed is op mijn 
leven als jonge, actieve en ambitieuze vrouw. Met behulp van alledaagse, gedetailleerde 
voorbeelden neem ik de lezer mee in het ontwikkelingsproces dat ontstaat kort na het 
krijgen van een diagnose in het autismespectrum.’ Boek van 200 pagina’s. 
 
Over de schrijfster: 
Rianne Schouten Rianne begon te schrijven aan “Backpack met veren” 
toen ze drieëntwintig jaar was. Op 21-jarige leeftijd wordt de diagnose syndroom van 
Asperger gesteld. Rianne studeert nu Methodology and Statistics for 
the Behavioural, Biomedical and Social Sciences aan de Universiteit van Utrecht 
 
Fragment: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4YMOjGAZoiIJ:https://cbon
line.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe%3Fp_hash%3D0EADA6D59E4F6B258D07
6BC007911446+&cd=11&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b  
 
http://www.schrijvenonline.org/boekpresentatie/rianne-schouten-backpack-met-veren 
‘De dagen direct na de Uitslagdag heb ik als zeer prettig ervaren. In één ruk las ik het 
boek ‘Niet Ongevoelig’ uit. Het voelde alsof ik eindelijk thuiskwam in een wereld die mij 
begreep. 
Er waren vrouwen die door dezelfde jarenlange onzekerheid waren gegaan en die 
eenzelfde opluchting hadden gevoeld toen ze ten slotte ontdekten wat er aan de hand 
was. De dagelijkse moeilijkheden, waar er veel van zijn, werden herkend door deze 
vrouwen en geaccepteerd. 
Vind je het moeilijk om op tijd de was uit de wasmachine te halen? 
Ja, dat heb ik ook! 
Zie je er tegenop dat je vandaag het huis uit moet, ook al is het maar 1 straat lopen naar 
de supermarkt? 
Inderdaad! 
Een golf van herkenbare verhalen overweldigde mij in die weken. Ze gaven mij mijn 
zelfvertrouwen terug. Ik durfde eindelijk te geloven dat ik mezelf niet voor de gek had 
gehouden. 
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“Het is dus toch waar dat je sociale gebeurtenissen anders ervaart dan de mensen om je 
heen,” zei ik tegen mezelf. “En het is niet gek dat je altijd zo vroeg naar bed gaat; je hebt 
gewoon meer tijd nodig om alle prikkels te verwerken.” 
In die weken ging ik een verwerkingsproces in waarbij zowel ’s nachts als overdag talloze 
herinneringen terugkwamen. Soms maakten ze me blij, maar soms moest ik heel hard 
huilen om de pijn die ik als kind of tiener had gevoeld. Een raar gesprek met een docent, 
een ruzie met een buurjongen, een uitje met de meiden van de voetbal; allemaal situaties 
waarin ik me onbegrepen, gekwetst of simpelweg naar had gevoeld, en waarvan ik altijd 
had gedacht dat het mijn eigen stomme schuld was.’ 
 
Recensies/Extra: 
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http://autirianne.blogspot.nl/  
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