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Soort boek/ziekte stijl: 
Covertekst: ‘Autisme uit zich bij iedereen anders en je kunt het aan de buitenkant niet 
zien. Ongezien is onbegrepen en ongekend maakt onbemind. Daarom zat er voor 
Bianca niets anders op dan zich zo goed mogelijk te leren aanpassen. Maar waaraan 
precies? En wat was er dan mis met haar? 
In dit boek kijk je door haar ogen hoe het is om als meisje op te groeien in een tijd 
waarin alleen maar gehandicapte jongens en eigenaardige mannen autisme konden 
hebben. Pas veel later, als ze zelf moeder is, ontdekt ze door haar autistische kinderen 
waarom zij zo anders is. Ze neemt je in dit waargebeurde verhaal mee op een 
ontdekkingsreis naar volwassenheid, naar moederschap en naar geloof in God. Een 
reis vol verwarring en intense wanhoop, maar ook met bijzondere en soms hilarische 
situaties waarin ze waardevolle mensen ontmoet. 
Aan mij zie je niets is een meeslepend en helder geschreven boek, een aanrader voor 
wie zich ook zo heel anders voelt, of die zo iemand kent. 
God maakt geen fouten. Hij houdt van je zoals je bent.’ 
 
Over de schrijfster:  
‘Bianca de Vrind-Zegers (1977) is opgegroeid in de omgeving van Rotterdam. Ze is 
getrouwd en heeft drie kinderen. Na haar rechtenstudie en na een korte loopbaan als 
jurist heeft ze klassiek fluit gestudeerd aan het conservatorium. Ze geeft regelmatig 
concerten en is actief binnen het muziekteam in haar kerkgemeente. Eerder zijn er in 
het kader van diverse schrijfwedstrijden al korte verhalen van haar gepubliceerd en 
op haar eigen blog (www.zokunjetookzien.nl) schrijft ze over haar ervaringen als 
moeder, fluitiste, schrijfster en christen. Bianca is autistisch, net als haar kinderen. 
‘Aan mij zie je niets’ is haar debuut, waarin ze onder andere schrijft over het 
verwerken van deze diagnose.’ Bron: https://scholtenuitgeverij.nl/christelijke-
schrijvers/vrind-zeger-bianca-de  
 
Wat viel op:  
De eenzaamheid die Bianca de Vrind-Zegers kende als kind en later als volwassen 
vrouw. Het pesten, de wanhoop, onbegrepen zijn, het is allemaal indrukwekkend om 
te lezen.  
Hoe ze pas op latere leeftijd inzicht krijgt in haar autisme door moeder te zijn van 
kinderen met autisme.  
Hoe Bianca de Vrind-Zegers steun vindt bij haar geloof. 
Hoe ze verleden en heden door elkaar heen weeft in het boek. 
 
Citaten:  
Pag.52: ‘‘Ik kan niet voor hem zorgen,’ huilde ik op een ochtend…. ‘Ik weet gewoon 
niet wat ik met hem moet doen.’’ 
 
Pag.63: ‘Mijn obsessies leidden af en toe tot conflicten met klasgenoten, al begreep ik 
niet goed waarom.’ 
 
Pag.120: ‘… en weer kwam dat verwijt op me af: ‘Jij denkt ook meteen weer aan 
jezelf.’ Ik stond midden in een poel vol onbegrip, waar ik zelf weer uit moest zien te 
komen.’ 
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Pag.200: ‘‘Zeg, heb je nog vriendinnen bij wie je af en toe je hart kunt luchten? … 
Voor de hand liggende vragen voor anderen, lastige vragen voor mij. Nee, ik ging 
nooit uit en nee, ik was geen lid van een theekransje, zelfs niet eentje voor twee 
personen. Ik was iemand die zich vastbeet en begroef in een uit de hand gelopen 
passie voor muziek.’  
 
Pag.291: ‘Hoe het ook was, op één ding kon ik gerust zijn: ik zou door Gods werk in 
mij nooit anders kunnen worden dan hoe Hij mij had bedoeld, want dat zou niet 
logisch zijn. Ik besloot de genezingstheorieën te laten rusten en mezelf te leren 
omarmen zoals ik was, ook al vonden anderen me misschien vervelend.’ 
 
Inzien:  
https://scholtenuitgeverij.nl/shop/ebooks/aan-mij-zie-je-niets-ebook/  
 
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/AutismeNederland/posts/httpzokunjetookziennlaan-
mij-zie-je-niets/2698929466795089/  
http://zokunjetookzien.nl/over-mij-2/  
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