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Omschrijving boek 

Romana Vrede heeft een kerngezonde puberzoon met autisme en een verstandelijke 

beperking, Charlie. Haar angst is dat wanneer Charlie sterft, als oude man, hij zijn 

moeder nodig zal hebben maar zij er niet meer is. 

 

In De nobele autist richt Vrede zich tot haar zoon en schrijft ze over zijn leven, 

waarop hij in voetnoten af en toe fictief reageert. Ze begint bij zijn dood, zodat ze hem 

in romanvorm toch bij zal kunnen staan, en ze herinnert zich zijn jongste jaren. Het 

geluk van het fietsen op de tandem en de ontbijtjes in bed, maar ook de wanhoop, het 

onbegrip en de angst voor escalaties. Charlie dwingt haar te focussen, hij laat haar de 

wereld zien door zijn ogen, zonder zich te laten misleiden door sekse, status, 

huidskleur of beperking. 

Ze fantaseert over zijn volwassen jaren; waar hij zal gaan wonen en werken, en of hij 

verliefd wordt. In gedachten stelt ze hem vragen: Charlie, heb je vrienden gehad? Had 

je graag naar school willen gaan? Wilde je participeren in deze maatschappij? Wist je 

dat ik moeilijk kon omgaan met de reacties die je opriep? Dat ik mij vaak schaamde 

om hoe ik moeder was? 

 

Over de auteur: 

Romana Vrede werd geboren in Suriname, maar verhuisde op haar vierde naar 

Rotterdam. Ze werkte als model, bijvoorbeeld voor kunstenaar Corneille. Ze deed de 

toneelschool in Arnhem en studeerde in 1999 af. Daarna speelde ze een aantal jaren 

bij het Onafhankelijk Toneel en in producties van Compagnie Dakar, 

Bogaerdt/VanderSchoot, Bonheur en Artemis. In 2016 maakt Romana de productie 

'Who's afraid of Charlie Stevens', over haar autistische zoon Charlie. Sinds 2016 is 

Romana een vast onderdeel van het Nationale Theater. In 2017 wint ze de toneelprijs 

Theo D'Or.  

 

In 2019 maakt ze samen met DWDD 'Dit is de Leven',  een documentaire over 

Romana’s zoon Charlie, over schoonheid, pijn, ontroering, anders leren kijken en de 

band tussen ouders en kinderen. En over autisme met een verstandelijke beperking. 

 

Extra/Recensies: 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/romana-vrede-zou-het-haar-autistische-zoon-

zo-graag-vragen-lieve-charlie-doe-ik-het-goed-ben-je-gelukkig~bd4efa79/ 

Aan zoon Charlie wijdde Vrede al eens een toneelstuk en een documentaire. Nu heeft 

ze het boek ‘De nobele autist’ over hem geschreven. Het is een lange brief aan haar 

zoon, waarin ze hem probeert voor te bereiden op het moment van sterven. In 

voetnoten antwoordt hij haar, al worden zijn woorden ingefluisterd door de 

schrijfster. Charlie kan immers niet praten. Ze beschrijft de liefde tussen zijn ouders 

– ze leeft niet meer samen met Charlie’s vader André – zijn geboorte, het opgroeien 

en de toenemende zorgen, ergernissen en angsten van de moeder. 

https://www.trouw.nl/cultuur-media/romana-vrede-zou-het-haar-autistische-zoon-zo-graag-vragen-lieve-charlie-doe-ik-het-goed-ben-je-gelukkig~bd4efa79/
https://www.trouw.nl/cultuur-media/romana-vrede-zou-het-haar-autistische-zoon-zo-graag-vragen-lieve-charlie-doe-ik-het-goed-ben-je-gelukkig~bd4efa79/


Documentaire Dit is de leven 

Heerlijk, rauw emotioneel verslag van het leven met een autist. Hoe is dat voor 

een ouder? Ramona de Vrede weet het in een mooie stijl die haast te voelen, 

proeven en te horen is, te verwoorden 

- Recensie via bol.com 

https://www.npostart.nl/de-wereld-draait-door/05-12-2019/BV_101394341
https://www.bol.com/nl/p/de-nobele-autist/9200000105379638/?bltgh=oqGCp5b-VdtqSCYUwTBMFg.1_4.5.ProductTitle

