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Soort boek/Ziekte/Stijl:  
Boek van Nanny Noordman, de moeder van Jan, waarin ze schrijft over het leven 
van Jan. Jan is verstandelijk beperkt en heeft een ernstige vorm van autisme. Zij 
licht het leven van Jan toe vanaf  zijn geboorte in 1965 tot de zomer van 2012. 
Daarbij beschrijft ze de professionele zorg en ondersteuning die Jan gedurende 
die jaren kreeg, en die jarenlang niet paste bij Jan. Een heftig boek van 128 
pagina’s geïllustreerd met kleurenfoto’s, waarin te lezen is hoe de zorg voor Jan 
regelmatig vastloopt, en wel zodanig dat Jan gedurende een lange periode in 
onmenselijke omstandigheden geleefd heeft. Gelukkig is de zorg nu wel goed, en 
heeft Jan weer plezier in zijn leven. Een boek dat indruk maakt. 
 
Over de schrijfster: 
Nanny Noordman. Zij is lerares kinderverzorging en opvoeding en getrouwd met  
een scheikundig ingenieur. Zij is moeder van drie zonen waarvan Jan de oudste is, 
en oma.  
Van de site van de uitgever: ‘De zorg voor haar zoon, die een verstandelijke 
beperking heeft en autisme, was  voor Nanny Noordman de aanleiding om zich 
breder in te zetten als belangenbehartiger voor mensen met deze beperkingen. Ze 
is vele jaren actief geweest binnen de instelling waar haar zoon woont, in de 
toenmalige familievereniging en in vertegenwoordigersraden.  Binnen de 
Nederlandse Vereniging voor Autisme, de NVA, was ze lid en voorzitter van de 
landelijke Werkgroep Hulpverlening. En als zodanig mede-initiatiefnemer van het 
opstellen van het Convenant Autisme.’  

Korte Beschrijving:   

Nanny Noordman beschrijft hoe Jan  toen hij 8 maanden oud was in 1965 geboren 

werd. Hij was een gezonde baby. Rond zijn tweede jaar werd duidelijk dat Jan 

achterbleef op sommige terreinen. Hij sprak weinig en de ouders werden ongerust. 

Steeds meer werd hen duidelijk dat zijn sociale ontwikkeling anders was en met drie 

jaar werd er autisme vastgesteld. Een gang door de gezondheidszorg begon. Jan had 

een complexe zorgvraag en zeer intensieve begeleiding nodig.  

Nanny beschrijft hoe Jan’s leven verliep, waar hij van hield, wat zij als gezin 

ondernamen en hoe zij dan met Jan omgingen. Op zijn achtste jaar ging Jan naar het 

Maartenshuis op Texel waar hij verbleef tot zijn elfde jaar. Nanny beschrijft hoe ze 

Jan ziet veranderen, vervreemden. Daarna zat hij in het Raphaelhuis te Bergen, op 

zijn dertiende ging hij naar ’s Heeren Loo en daarna naar Eemeroord (nu Sherpa) in 

Paviljoen de Dintel waar hij vijf jaar zou blijven. Nanny beschrijft steeds hoe de zorg 

om Jan heen zijn weerslag had op zijn gedrag. Was hij door alle verhuizingen en 

onrust agressief en dwangmatig geworden, de vijf jaar op de Dintel brachten weer een 

andere Jan tot leven. Maar toen Jan 18 werd, moest hij daar weg. Een periode volgde 

waarin de zorg niet op Jan gericht was. Nannie Noordman beschrijft ups en downs 

rond de verzorging van Jan tot aan zijn veertigste jaar. Er waren veel 

personeelswisselingen, geen duidelijk dagprogramma, Jan kreeg niet wat  bij hem 
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paste. Zijn levensomstandigheden werden ondertussen onmenselijk, de verzorgers 

zagen Jan niet meer. Door vele personeelswisselingen ontbrak continuïteit. Jan had 

geen dagactiviteiten meer, werd agressiever, apathischer, scheurde zijn kleren kapot. 

Dat duurde tot Jan op zijn veertigste wegging van de Gouwe en overging naar het 

Zwin 4 waar hij zeer intensief werd begeleid en een vol dagprogramma kreeg. Het 

maakte dat de oude Jan terug kwam, een Jan die autisme heeft en een verstandelijke 

beperking, maar weer kan lachen en tonen dat hij plezier beleeft in wat hij doet, 

onder andere werk met een boor.  

 

Wat viel op:  

Het boek begint met een ontroerende  brief van Nanny Noordman aan Jan, waarin ze 

het boek aan hem opdraagt en dat doet ze op met veel liefde voor Jan. Het is een boek 

dat laat zien hoe belangrijk het is dat er genoeg begeleiding is voor mensen zoals Jan, 

en dat er niet te veel verloop is onder hulpverleners. Het laat zien wat er komt kijken 

bij goede zorg en dat dat erg veel kan opleveren.  

Het is schrijnend dat het zo lang heeft geduurd voordat Jan weer plezier in zijn leven 

kreeg.   

SWP: ‘Het levensverhaal van Jan is een document dat zorgbegeleiders, beleidsmakers 

en mensen in opleiding duidelijk maakt wat met goede zorg bereikt kan worden. 

Daarvoor is naast kennis van iemands beperking ook kennis van de persoon zelf 

nodig, en het vermogen te kunnen kijken vanuit zijn perspectief.’  

Een boek dat hulpverleners moeten lezen om te zien dat continuïteit in de zorg en het 

kennen van  iemands levensgeschiedenis belangrijk is, niet uit het oog verloren mag 

worden om goede zorg te kunnen leveren en kwaliteit van leven te verbeteren.  

Citaten:  

Pag.11: ‘Lieve Jan  

Dit boek is van jou. Het vertelt over jou leven. het vertelt wie jij bent. Aan iedereen 

om je heen. Aan iedereen die jou helpt je eigen leven te leiden.(…) Gebruik dit boek 

maar om aan anderen te vertellen wie je bent’ 

Pag.34: ‘Toch veranderde Jan snel, hij vervreemdde. Voelde hij zich in de steek 

gelaten?’ 

 

Pag. 59: ‘Het ging niet goed met Jan en dat liet hij duidelijk merken. Maar de signalen 

werden niet begrepen. Op een gegeven moment wilde hij niet meer eten. (…) Jan beet 

zijn polsen stuk. Hij maakte zijn kleren stuk. Hij wilde niet meer tekenen en  dat was 

veelzeggend. Jan was in een jarenlange neerwaartse spiraal terechtgekomen. Elkaar 

opvolgende groepsleiders herkenden dit onvoldoende. Door de vele 

personeelswisselingen  maakte iedere begeleider Jan slechts gedurende een beperkte 

periode mee. (…) Met iedere personeelswisseling verdween er weer een  stukje 

levensverhaal van Jan; hij leefde bij de dag en niemand zocht dieper.’ 

 

Pag. 94: ‘Die avond bij het eerste bezoek troffen wij Jan aan als het ware ingeklemd 

tussen twee begeleiders op de bank. Met een wat wezenloze uitdrukking, worstelend 



met de vraag ‘wat overkomt me nou?’ Tot onze verrassing zagen we hem in normale 

kleding ( dat was in geen jaren gebeurd) …De eerste dagen waren spannend voor alle 

partijen.’ 

Pag.107: ‘Wij zagen meer en meer  de Jan terug zoals we hem van vroeger kenden. 

Jan die actief was, die dingen deed zoals fietsen, wandelen, werken, en die liet 

merken dat hij ergens plezier in kon hebben.’ 

 

Pag.126: ‘Daarom was het ook mogelijk om nu zijn levensverhaal te schrijven. In deze 

fase van zijn leven kan het verhaal namelijk laten zien wie Jan is: het wordt  daarmee 

meer dan alleen een verhaal over wat hij heeft meegemaakt.  

 

Het is nu zomer 2012. Het verhaal stopt hier. Jans leven gaat verder, een leven met 

een goed perspectief.’ 

Recensie/Extra:  

 http://www.vgn.nl/markant/artikel/18529  

Martin Schuurman: ‘(…) Nanny Noordman heeft de sector een bijzonder mooi en 

nuttig boek geschonken. Ik kan het zeer aanbevelen voor allen die met mensen met 

beperkingen hebben te maken. Opvallend is dat de auteur zichzelf in haar boek op de 

achtergrond houdt. Haar eigen emoties en opvattingen blijven uit het zicht, al 

vermoed je ze als lezer tussen de regels door wel. Door op deze manier te schrijven 

geeft zij alle ruimte om de persoon van Jan te voorschijn te laten komen. Zíjn verhaal 

staat centraal, het gaat om zíjn levensweg en context. Een liefdevolle dienstbaarheid 

van moeder aan zoon.’ 
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