
 
Bespreking: Guus van der Veer 

 
Peter Vercauteren: ‘Ik kan zijn wie ik wil’ Opgroeien met autisme. Uitgeverij 
Houtekiet, Antwerpen 2011. ISBN 978 90 8924 152 8, (Asperger/ ASS/ED) Zie ook: 
www.houtekiet.com   
 
Soort boek/ziekte/stijl:   
Het boek (167 pagina’s) is het levensverhaal van een man met het syndroom van 
Asperger, ook wel bekend als ‘hoogfunctionerend autisme’. Hij probeert uit te leggen 
hoe een autist naar de wereld kijkt, hoe hij andere mensen ervaart, hoe hij denkt, hoe 
hij met stress omgaat en wat het leven soms moeilijk voor hem maakt.  
 
Over de schrijver:  
Peter Vercauteren (1969) werd pas recent als  autistisch gediagnosticeerd. Hij was blij 
met die diagnose: hij ziet autisme als een handicap  die hem niet belet om intens van 
het leven te genieten. Een interview met de schrijver is te zien op  
http://www.youtube.com/watch?v=dmOcc8OMEVg 
 
Korte beschrijving:  
Beginnend bij een ervaring op de kleuterschool, waar hij opviel vanwege zijn 
taalvaardigheid en zijn bijzonder hartstochtelijke interesses voor zaken als ruitevaart, 
sterrenkunde en auto’s, krijgt de lezer een kijkje in de belevingswereld van de 
schrijver. Door zijn wat excentrieke gedrag wordt hij gepest. Hij realiseert zich al 
vroeg dat hij moeite heeft in de omgang met andere mensen, en probeert 
moeilijkheden te voorkómen door zich afzijdig te houden. Hij is het liefst alleen, en 
speelt dan met zijn autootjes of bedenkt bijvoorbeeld een nieuw wegennetwerk voor 
de Filippijnse hoofdstad Manilla. Zijn ouders vinden dat hij meer aan sociale 
activiteiten moet gaan deelnemen ensleuren hem letterlijk naar de padvinderij – waar 
Peter zich door zijn begaafdheid staande weet te houden en zelfs de hoofdrol in een 
musical krijgt.  
De moeilijkheden in de omgang met anderen worden in de loop der jaren niet kleiner. 
Bovendien heeft Peter ernstige concentratieproblemen, wat leidt tot tegenvallende 
schoolprestaties. Zijn ouders begrijpen niet wat er aan de hand is en vinden hem lui 
en koppig. Universitaire studies lukken evenmin, maar Peter brengt het tijdens zijn 
militaire dienst ondanks de pesterijen van andere dienstplichtigen tot piloot. 
Uiteindelijk wordt hij vanwege een medisch probleem met zijn oren afgekeurd. Na 
een eerste huwelijk dat op een pijnlijke echtscheiding uitloopt, vindt Peter een 
vriendin.  De relatie is niet zonder problemen, maar zij begrijpt hoe Peters brein 
werkt en kan daar mee  omgaan. 
 
Wat viel op:  
Het boek illustreert hoe sommige autisten veel energie investeren in zo min mogelijk 
opvallen  en zo normaal mogelijk overkomen. De dagelijkse strijd die dat oplevert is 
met gevoel voor humor beschreven.  
 
Citaten:  
Blz. 27-28: “Ik installeer me nog wat comfortabeler op de brede vensterbank en begin 
al de auto’s die ik zie op te noemen. ‘Dat is een Opel Rekord... En dat is een Peugeot 
404... En dat is een ford Cortina...’ 

http://www.houtekiet.com/
http://www.youtube.com/watch?v=dmOcc8OMEVg


Zodra mijn nonkels en tantes beginnen door te hebben wat ik aan het doen ben, slaat 
de luidruchtige ziekenhuiskamer plots om in de stilte van een lijkenhuis. Monden 
vallen open tot bijna op de grond. 
‘Maar... wat hij zegt is juist!’ 
‘Hoe weet hij dat toch allemaal?’ 
‘Hij is toch nog maar twee jaar oud, niet?’ 
(...) Die dag proef ik voor het eerst de smaak van succes. Het brenden verlangen om 
steeds in het centrum van de aandacht te staan onder mijn voorwaarden, zal me 
sindsdien nooit mer verlaten.Een verlangen dat me uiteeindelijk veel meer kwaad zal 
doen dan goed.. Maar vandaag wil ik alleen maar bereomd zijn. Ik kan de gieren nog 
niet zien die in de schaduw op me wachten.” 
 
Blz. 106: “Mijn grootste moeilijkheid is het tegelijk moeten verwerken van veel te veel 
informatie. Ik krijg, zonder dat ik het zelf besef, vele malen meer informatieprikkels 
te verwerken dan een ‘normaal’ persoon. Alle geluidjes, alle beelden, alle gevoelens 
komen zo ongemeen scherp op met af dat ik vaak de reflex moet onderdrukken om 
mijn oren af te sluiten en mijn ogen hard dicht te knijpen. Ik ga er helemaal aan 
kapot. Soms voel ik me als een vleermuis, of een ander beestje met een supergevoelig 
gehoor, dat per ongeluk onder en drilboor is terecht gekomen.” 
 
Blz. 157: “Soms kan ik niet praten als het moet, en soms praat ik eindeloos zo aan één 
stuk door dat anderen me bijna het zwijgen moeten opleggen. Vaak luister ik maar 
half, omdat ik al denk te weten wat de andere persoon gaat zeggen. Of omdat mijn 
heresenen me verbieden nog meer infornatieprikkels toe te laten. Het gebeurt niet 
zelden dat ik en grap niet snap. En vaak begin ik plotseling hard te lachen om iets 
waar andere mensen absoluut het grappige niet van inzien.” 
 
Blz. 167: “Eindelijk zijn alle puzzelstukken op hun plaats gevallen en kan ik de 
gemoedsrust vinden  waar ik al sinds mijn eerste levensjaren naar op zoek ben. 
‘Waarom ben ik nu ik?’ 
‘Omdat mijn autisme me ook uitermate intens van het leven kan laten genieten’. 
Ik ben perfect gelukkig.” 
 
Recensies/Extra:   
Zie: http://boekenkast.jimdo.com/recensie-ik-kan-zijn-wie-ik-wil-peter-
vercauteren/ : “Het boek 'Ik kan zijn wie ik wil' is met humor geschreven en geeft je 
een duidelijk beeld hoe ingewikkeld mensen met autisme de wereld ervaren. Wat 
voor ons heel normaal lijkt is voor hen een helse opdracht. Zij moeten dagelijks een 
gevecht leveren in deze maatschappij.” http://tistje.com/2011/05/21/ik-kan-zijn-
wie-ik-wil/ : “De titel verwijst naar het vernuftig gebruik van camouflage en 
compensatie waarmee mensen met autisme met een zekere begaafdheid anderen 
misleiden om te zijn wie ze willen zijn.”  
http://www.liberales.be/boeken/autisme : “Ook de vooroordelen dat autisten geen 
echte liefde zouden kunnen geven of zelfs nooit echt gelukkig kunnen zijn, worden 
door Peeters als volkomen onjuist en onwetenschappelijk van de hand gedaan. ‘Om 
van dit geloof te genezen is dit boek een aanrader’, zo schrijft hij en wie de levensloop 
van Vercauteren leest, begrijpt ook waarom.” 
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