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Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Lefert Benning over ervaringen van zijn 
autistische zoon Harry, thuis en in zorginstellingen, over een tijdsspanne van 
ongeveer 40 jaar. Het is ook een historisch document, omdat in het boek te lezen is 
hoe groot het effect van veranderend instellingsbeleid is geweest op het leven van 
Harry. Een goed leesbaar verhaal dat indruk maakt. 
 
Over de schrijver: Lefert Benning (1934) was getrouwd met Geertje. Zij hebben vijf 
kinderen, 2 meisjes en drie jongens. Harry (1961) is hun vierde kind. Lefert volgde 
diverse colleges en studies rondom autisme. Vanaf 1990 hield hij aantekeningen bij 
om dit boek te kunnen maken. In 2008 werd Lefert ernstig ziek en ging in een 
hospice wonen. Daar vond in januari 2009 de presentatie van zijn boek plaats. Hij 
stierf in juli van 2009. 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Lefert Benning het leven van zijn 
autistische zoon Harry vanaf zijn geboorte tot eind 2007. Harry is dan 46. Lefert 
beschrijft welke gevolgen veranderde inzichten en tijdsgeest hadden op het leven van 
Harry. Harry woonde aanvankelijk thuis en vertoonde autistisch gedrag. Omdat in 
die tijd niets bekend was over autisten, werd dit niet onderkend en was er ook geen 
begeleiding. Harry ging aanvankelijk naar een normale kleuterschool, maar daar was 
hij niet te hanteren. Hij belandde in 1969 in de zwakzinnigenzorg, waar alleen maar 
gekeken werd naar het gedrag van Harry dat aangepast moest worden, niet naar de 
mens. In die instelling werd Harry werd gezien als zwak begaafd en als zodanig 
behandeld. Hij leefde in een strakke structuur zonder persoonlijke aandacht. Harry 
werd er agressief als hij angstig was en verwondde zichzelf. In die tijd waren ouders 
ook niet betrokken bij de zorg en Lefert en zijn vrouw Geertje kregen dan ook geen 
informatie over hoe het met Harry ging. Zij hadden het vertrouwen dat hun kind goed 
verzorgd werd. Hij kreeg medicijnen en op bezoekuren zag alles er prima uit. In 
werkelijkheid zat hij vele uren naakt in de isoleercel. Ook toen dat wel bekend was bij 
de ouders was het moeilijk iets te doorbreken, want andere mogelijkheden binnen de 
zorg kenden zij niet. Zij bezochten hem regelmatig, gingen met hem wandelen en 
probeerden ook op pad te gaan met Harry. Als Harry 20 is, in de tachtiger jaren, gaat 
hij naar een unit voor gedragsgestoorden. Daar is hij ongelukkig en wordt nog steeds 
niet begrepen. Nog steeds zijn er begeleiders die niet weten wat autisme is en hebben 
ouders weinig inspraak. Als rond 1988 een aantal misstanden binnen deze zorg in de 
publiciteit komen, heeft dit ook gevolgen voor Harry. Zijn ouders worden 
aanvankelijk meer betrokken bij de zorg. De daarop volgende jaren gaat het al wat 
beter, maar als Harry in aanmerking komt voor plaatsing in een leefhuis komt de 
echte verbetering. Dan zijn zijn vroegere ervaringen wel van invloed geweest. Harry 
sloot zich overal voor af en had dus ook niets geleerd, hij miste veel kennis. 
Ondertussen is er weer meer bekend over autisme en hoe dat het beste begeleid kan 
worden. In het leefhuis, waar in totaal vier mensen woonden met persoonlijke 
begeleiding, wordt Harry als mens met autisme benaderd, en dat werkt. Hij krijgt er 
muziektherapie, zijn zelfredzaamheid neemt toe, en ook , zijn woordenschat. Harry 
leert er werken, zoekt zwerfvuil op, ondanks een obsessie voor sigarettenpeuken die 
hij op wil eten, en snoeit zelfs bomen bij Staatsbosbeheer. In het leefhuis wordt Harry 
benaderd als persoon met een autistische handicap. In 2007 gaat hij wonen in een 
woon/werkboerderij, waar Harry zich thuis voelt. 



Wat viel op: Hoe goed Lefert Benning laat zien dat het belangrijk is bij begeleiding 
van iemand met een stoornis om niet de handicap te zien en daarna pas de persoon. 
Een zelfde commentaar op behandeling binnen de psychiatrie is ook te lezen bij 
Wouter Kusters als het gaat om mensen met schizofrenie en psychoses en Gail 
Hornstein als het gaat om mensen die stemmen horen. Het gaat om menselijkheid en 
compassie, de mens met een handicap zien, omdat het belangrijk is om te weten hoe 
je iemand met eigen eigenaardigheden en achtergrond moet begeleiden. 
Lefert Benning laat in dit boekje zien hoe goed het kan zijn om meer over een 
aandoening te weten en dat het belangrijk is zorg te leveren voor een patiënt/cliënt, 
waarbij het moet gaan over die patiënt/cliënt, maar vooral ook uitgevoerd samen 
met de patiënt/cliënt en als dat niet kan ouders of vertrouwenspersoon. Het is 
volgens Lefert goed om ouders en/of vertrouwenspersonen écht bij de zorg van hun 
kinderen te betrekken. Zij kennen hun kind immers ook en weten hoe persoonlijke 
trekjes gedrag kunnen beïnvloeden. 
Daarbij doet dit boekje je weer eens beseffen hoe belangrijk goede uitgangspunten 
binnen de zorg zijn, en hoezeer een verkeerd uitgangspunt patiënten/cliënten kunnen 
beschadigen. Een mooi, leerzaam, soms schokkend boek. 
 
Citaten: Pag. 46: ’In de aantekeningen over Harry’s jaren in de Reiger wordt slechts 
één keer gerept over de combinatie begeleiders/Harry. Ik lees: ‘Het personeel heeft 
weerstand tegen het gebruik van het spanlaken.’ Het gevoel van de mensen speelt 
hier op. Men wordt onrustig en geeft dat te kennen. Voor mij is dit een veelzeggende 
ontboezeming, want het zet een luikje open naar de dagelijkse gang van zaken, naar 
de begeleiders.’ 
Pag. 48: ‘Het heeft geen enkel nut bij ieder incident te proberen de aanstichter op te 
sporen. Waar nodig mogen de feiten genoemd worden, maar dan wel ontdaan van de 
suggestie van schuld. Er zijn namelijk geen daders in de zin van schuld of onschuld, 
noch aan de kant van de begeleiders, noch aan de kant van Harry. Het is tevergeefs 
geweest wat er tot in 1981 allemaal aan Harry gedokterd is. Helaas werd dit niet 
gezien. Harry en zijn begeleiders zaten al die jaren in de ellende.  
Pag. 105: ‘We begonnen met een verkenning van zijn geschiedenis. Harry heeft ‘veel’ 
beleefd in zijn leven tot nu toe. Al vanaf zijn geboorte werd de invulling van zijn leven 
door anderen bepaald. Hij kwam hierbij zelf op geen enkele wijze aan bod. Dit heeft 
zijn levenshouding in sterke mate gekenmerkt. Verzet voerde hierbij de boventoon. 
Het heeft diepe sporen achtergelaten dat hij enerzijds soms dingen goed begreep, 
terwijl zijn omgeving dit niet doorhad en anderzijds dat hij dingen juist niet begreep 
terwijl ervan uitgegaan werd dat dit wel het geval zou zijn. 
Pag. 137: ‘Wat doen ze precies op de Gele Broek? Ik vraag Henk en Rik hoe een 
gemiddelde dag eruit ziet. Henks ogen beginnen te lachen. ‘Een gemiddelde dag? Die 
bestaat niet! Elke dag staan we open voor wat er gebeurt. (…) De essentie is, dat we 
samen bezig zijn. Zo wordt alles van de bewoners. Iedere spijker in de muur slaan ze 
er bij wijze van spreken zelf in. Het is hun huis.’ 
Pag. 139: ‘Ik kwam op bezoek. Harry was er niet. Samen met enkele anderen en Henk 
was hij met de bus op pad om een boodschap te doen. (…) Ik kwam de buitentrap af 
en riep: ‘Ha, Harry.’Wat Harry nog nooit eerder had gedaan deed hij nu. Ik was nog 
op de trap toen Harry opstond en mij tegemoet liep en mij op zijn eigen manier 
begroette. Ik voelde dat Harry veranderde. Dit keer toonde hij zijn evenwicht en 
zelfvertrouwen.’ 
 
Recensies/extra: 
http://www.devriesboeken.nl/index.php?od=ab&nav=recentverschenen&rubriek=Li 



teratuur&boek=9789085750284 (zie ook achterflap boek): 
’(…). Zijn leven begint met een jarenlange zoektocht tussen hoop en vrees. Harry 
heeft immers een autistische handicap, maar de term 'autisme' wordt pas bekend als 
hij de twintig ruim gepasseerd is. Nog langer duurt het voordat de behandeling wordt 
afgestemd op de mens Harry, met zijn autistische handicap. Dan begint de balans in 
zijn leven over te hellen van vrees naar hoop. 
Wat treft in dit boek is in de eerste plaats veerkracht. Die van Harry, die telkens weer 
welgemoed in een nieuwe situatie stapt. Hoeveel mensen zouden de moed niet 
verliezen bij alles wat Harry doormaakt? Daarnaast de veerkracht van zijn ouders die 
blijven zoeken naar wie hun zoon in wezen is en wat hij nodig heeft, zodat ze hem 
uiteindelijk leren kennen als een boeiend mens. 
Daarnaast is dit een historisch document. Vader Lefert Benning treedt niet alleen op 
als biograaf maar ook als geschiedschrijver. Hij tekent de historie op van het 
instellingsbeleid dat zich in de loop van bijna veertig jaar ontwikkelt. Hij maakt 
zichtbaar hoe nieuwe kennis drup voor drup vanuit de wereld van de wetenschap 
doorsijpelt naar de werkvloer. 
http://www.hospice-assen.nl/uploads/media/nieuwsbrief_maart_2009.pdf 
Zie Trouw 4 november 1998: 
(http://www.trouw.nl/krantenarchief/1998/11/04/2509702/Jacob_Meijer.html ) 


