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Over het boek:  
Naar aanleiding van de verjaardag van zijn zoon schreef Volcmar een reeks aan columns 
over zijn leven. Grappig, verbaasd, out of touch, ontroerend en bovenal bijzonder 
persoonlijk. 
 
Volcmar Suijs, in een ‘vorig leven’ ook bekend als De Dichter, is een ‘performer’ en een 
begenadigd muziekkunstenaar met een vorm van autisme (PDDNOS) en ADHD. Naar 
aanleiding van een uitnodiging iets te schrijven voor een ander doel, schreef Volcmar 
100 columns over zijn leven. Grappig, verbaasd, scherp, een tikje wereldvreemd, 
ontroerend en bovenal bijzonder persoonlijk. Hij geeft hiermee een ongeëvenaard kijkje 
in zijn dagelijks leven. Hoe ervaart hij de drukke wereld, die soms best hard kan zijn, als 
autist? 
 
Over de auteur: 
Volcmar Suijs stelt zich zelf voor op www.ahvobraiths.nl:Ik ben Volcmar Suijs 
(geboren op 15 oktober 1965) en ik heb een vorm van autisme (ADHD en PDD-NOS). 
Mijn hele leven zocht ik naar de reden op de vraag waarom ik zo anders ben. Ik wilde 
niet anders zijn. Jaren en jaren heb ik niet begrepen waarom ik zoveel energie kostte 
van mijn omgeving. Ik begreep er niets van hoe ik het voor elkaar kreeg om elk gesprek 
wat ik had in no time over mij te laten gaan! Waarom kon ik nooit een baan houden of 
een opleiding afmaken? Waarom heb ik geen vrienden? Waarom reageren mensen zo 
raar op mij? Zo wispelturig? Ik heb alles min of meer zelf mogen uitzoeken. Ik heb zo 
onnoemelijk veel tegenslagen gekend, dat mijn familie nu vol lof is over mijn eeuwige 
doorzettingsvermogen. Ik heb het nooit opgegeven. Ik gun mijn leven niemand. Pas op 2 
januari 2009 kreeg ik mijn officiële diagnose en kon ik mijn anders zijn echt accepteren. 
 
Inzien: 
Fragment uit: DE AANLEIDING ‘Tussen haakjes staat een stilte die ik moet laten vallen 
in de vorm van drie puntjes, wanneer ik deze teksten voorlees. In mijn hoofd was het 
een geintje. Ik scheen mijzelf te onderschatten. Een column is een tekstvorm waarin je 
constant wordt uitgedaagd, zonder woorden, om verder te lezen. Elke laatste zin van een 
alinea moet de lezer bij de lurven pakken en houden. Boeiend, grappig, bijtend, gênant, 
onderhoudend en lekker raar. Zo schrijf ik. Alleen ik.’ 
 
Extra/Recensies: 
http://ahvobraiths.nl/volcmar-suijs/  
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