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Soort boek/ziekte/stijl: Een ontroerend en tot nadenken stemmend boekje over 
de invloed van verwachtingen van zorgprofessionals en ouders op een zich 
ontwikkelend kind. Een pleidooi van een moeder om kinderen niet met elkaar te 
vergelijken, maar oordeelloos aan te blijven sluiten bij het ontwikkelingsstadium 
waarin het kind op dat moment verkeert, opdat het zijn volle potentieel kan bereiken.  
Van der Zee herinnert zich belangrijke voorvallen uit elke ontwikkelingsfase van haar 
jongste zoon en wisselt die af met passende uitspraken van beroemde denkers zoals 
Leonardo da Vinci, Voltaire en Ghandi.  
Na een traumatiserende geboorte ontwikkelt Jort zich aanvankelijk trager dan zijn 
leeftijdgenoten. Zijn kinderarts is vanaf het begin somber over zijn kansen. Zijn 
moeder benadert hem evenwel vanuit de  hoop dat hij zijn achterstand zal inhalen.  
Als peuter krijgt Jort de diagnose ‘autistisch en verstandelijk gehandicapt’.  Die 
diagnose blijkt een jaar later echter niet meer op hem van toepassing. Jort ontwikkelt 
zich tot een intelligente, sociale jongeman. Niets herinnert nu nog aan zijn 
traumatische start in het leven. 
 
Over de schrijfster: Maryse van der Zee is de echtgenote van Ed en de moeder van 
Mark, Lex, Vigo en Jort. We leren haar alleen kennen uit haar eigen boek en uit het 
nawoord van haar zoon Vigo. Vigo, inmiddels psycholoog,  beschrijft zijn moeder als 
iemand met een krachtig vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van haar 
kinderen. Uit de tekst van Maryse rijst het beeld op van een toegewijde, kritische en 
belezen vrouw. 
 
Korte beschrijving: Een ontroerend, soms dichterlijk en tot nadenken stemmend 
boekje over de invloed van verwachtingen op de zich ontwikkelende werkelijkheid. 
Verwachtingen van professionele zorgverleners die soms– met de beste bedoelingen 
– geneigd zijn kinderen al te snel te diagnosticeren. De omstandigheden waaronder 
bepaalde klachten zijn ontstaan, worden dan al snel uit het oog verloren. Door 
ongenuanceerd taalgebruik en selectieve waarneming stolt een momentopname in 
een ontwikkelingsproces tot een onveranderlijke toestand van abnormaal zijn.  De 
diagnose is dan een self-fulfilling prophecy geworden.  
Maryse van de Zee beschrijft de kindertijd van haar jongste zoon Jort. Jort kwam ter 
wereld in een stuitligging, hetgeen niet tijdig werd opgemerkt door de begeleidende 
arts. Hij liep hersenbeschadiging op en raakte van top tot teen gekneusd.  Zijn 
ontwikkeling kwam traag op gang en de arts waarschuwde zijn ouders rekening te 
houden met blijvende schade .  
Jorts ouders voelden zich heen en weer geslingerd tussen de hoop dat hun kind er 
weer bovenop zou komen en geloof in het oordeel van de professionele zorgverleners. 
Maryse bleef geloven in Jorts kansen om zich te herstellen en handelde 
dienovereenkomstig. Haar man Ed hechtte meer aan de mening van de zorgverleners 
en stelde zijn verwachtingen naar beneden bij. 
Als peuter werd Jort – aanvankelijk zonder toestemming van zijn ouders - 
onderzocht door een logopediste en een orthopedagoge. Zij stelden autisme en een 
verstandelijke handicap bij hem vast. Al die tijd weigerde zijn moeder zich neer te 



leggen bij wat zij ervoer als  een doemscenario. Zij probeerde voortdurend aan te 
sluiten bij de fase van ontwikkeling waarin Jort op dat moment verkeerde, zonder 
negatieve verwachtingen op hem over te dragen. Onvermoeibaar verdiepte zij zich in 
methoden om hem op elke mogelijke manier te stimuleren. Daar werd ze heel creatief 
in. Zo smeerde zij jam om de mond van haar kind om hem te verleiden die met zijn 
tong weer schoon te likken, een spelletje om zijn tongmotoriek te stimuleren. 
Ook Jorts oudere broers hadden een belangrijk aandeel in het stimuleren van diens 
ontwikkeling. Vigo deed dat op een lichamelijke manier, bijvoorbeeld door hem tot 
stoeien uit te dagen. Lex ontwierp stimulerende computerspellen voor zijn broer. En 
Mark, de onderzoeker, daagde Jort weer op andere manieren uit. Allemaal gingen zij 
begripvol en zorgzaam met hun jongste broer om. Zij brachten zelfs hun vrienden 
ertoe rekening met Jort te houden. 
Jort slaagde erin zijn achterstand in te halen.  Toen hij vier jaar en vijf maanden oud 
was, werden de etiketten “autisme en verstandelijke handicap” weer van hem 
‘afgescheurd’. Kreeg hij voorheen een advies voor een speciale school, uiteindelijk 
werd hij aangenomen op een gewone basisschool. Op zijn tiende werd hij opnieuw 
getest. Het testverslag beschreef hem als een bekwaam en evenwichtig kind. Het 
prees zijn goede werkhouding, zijn gevoel voor planning en zijn denk- en 
doorzettingsvermogen, alsook zijn rekenkundig inzicht. Verder bleek Jort een sterk 
vermogen te hebben om praktisch te kunnen oordelen bij allerlei sociale activiteiten. 
Na zijn middelbare schooltijd gaat Jort naar het HBO. Niets herinnert meer aan zijn 
moeilijke start in het leven. 
 
Wat viel op: ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’ zegt Ed als Jort voor het eerst 
gediagnosticeerd gaat worden. Aan het eind van deze geschiedenis zal hij daar 
misschien anders over hebben gedacht. Diagnostiek blijkt, naast een nuttig 
hulpmiddel, ook een bron van leed te zijn als er te gemakkelijk toe wordt overgegaan. 
Dat gevaar is levensgroot als de ontstaansgeschiedenis van een probleem en de 
context waarin het zich manifesteert uit het oog worden verloren. 
Dit geldt al voor volwassenen met problemen. Hoe veel voorzichtiger dient men dan 
te zijn met het beoordelen van kinderen op basis van hun vroege ontwikkeling. Een 
diagnose wordt al snel als definitief te beschouwd. De omgeving van het kind zal het 
onbewust niet meer op dezelfde manier uitdagen tot groei. Dat kan tragische 
gevolgen hebben voor het zelfbeeld van zo’n kind, als het zich gaat identificeren met 
zijn etiket en daardoor ontwikkelingskansen voorbij laat gaan.  
Hoewel de ontwikkeling van een mens altijd het product is van aanleg en 
omgevingsfactoren, lijkt die notie telkens op de achtergrond te raken. Werden ’s 
mensen ontwikkelingsproblemen in de jaren ’70 vooral aan maatschappelijke 
oorzaken geweten, vandaag houdt men daar vooral de biologie verantwoordelijk voor.  
Zo erkent men in elk tijdsgewricht één kant van de zaak en verkettert men de andere. 
De vraag dringt zich op waarom het debat steeds in uitersten vervalt.  
Ook dit boekje zou tot polarisering kunnen leiden. Men zou er de idee aan kunnen 
ontlenen dat een kind volledig maakbaar is en dat verwachtingen die je van kinderen 
hebt niet hoog genoeg kunnen zijn. Van der Zee lijkt de zaak genuanceerder te zien. 
Zij sluit aan bij het potentieel dat een zelf kind te zien geeft en wil mogelijke 
“gebreken” geen onnodige nadruk geven. Op pag. 61 schrijft zij:’Val je ergens vanaf?  
Dan klim je weer overeind. Krijg je commentaar? Oké, dan verander je iets. Zolang 
het belangrijkste maar overeind [blijft]: de wereld onderzoeken en ontdekken welke 
unieke rol je daar zelf in speelt.’ 
Vaak wordt een aanpak beoordeeld naar het resultaat dat het oplevert. Dat resultaat 
kan er op verschillende momenten in de tijd anders uitzien. In eerste instantie lijkt 



Ed realistischer dan zijn vrouw als hij zich laat beïnvloeden door de mening van 
professionals over de achterstand van zijn zoon. Achteraf blijkt Maryse gelijk te 
hebben gehad en ontwikkelt Jort zich alsnog normaal. Het had ook anders kunnen 
lopen.  
Denk aan hoofdpersoon Daniel uit de film ‘Yo, también’. Hij wordt geboren met het 
syndroom van Down. Net als Maryse geeft ook Daniels moeder de hoop op een 
normale ontwikkeling van haar zoon niet op en blijft zij hem stimuleren. Daniel rondt 
uiteindelijk zelfs een universitaire studie af, voelt zich innerlijk ‘normaal’, maar wordt 
nooit als zodanig behandeld door de buitenwereld. Hierdoor hoort hij eigenlijk 
nergens bij en is hij erg eenzaam. Op volwassen leeftijd vraagt hij zich af waarom zijn 
moeder zich niet neer kon leggen bij het feit dat hij ‘anders’ is.  Wilde zij het beste 
voor haar zoon of kon zij niet leven met het idee dat hij niet aan haar verwachtingen 
voldeed?  En als beide motieven een rol speelden, is dat dan erg? 
Laat een ieder zijn eigen conclusie trekken. Vast staat dat we een hoop niet weten en 
toch richtlijnen zoeken om ons aan vast te houden. Dan is het goed te weten dat het 
bijna altijd mogelijk is bewijzen te vinden voor wat je gelooft, maar ook voor het 
tegendeel daarvan.  
 
Citaten: Pag. 17, 18: ‘Hoe kon [Jort] aan de gemiddelden voldoen als de 
omstandigheden waarin hij zijn leven opstartte allesbehalve gemiddeld waren? Wat 
had het voor zin om hem met een strakke meetlat en een lijst vol verwachtingen op te 
meten? Werden er misschien wonderen verwacht? Ik vond dat we pas prestaties van 
Jort konden verwachten als hij eerst iets van ons kreeg. Voor mijn gevoel was dat 
aandacht, invoelend vermogen en hem vanuit een positieve houding uitnodigen om in 
beweging te komen en zich te ontwikkelen.’ 
Pag. 25: ‘[Jort] had de onwrikbaarheid van de diagnostiek ondervonden. Hij was 
gerubriceerd, ingedeeld en beoordeeld. Alle consequenties van zijn geboorte en de 
beslissingen daaromheen waren voor hem. Het was zijn achterstand, zijn identiteit 
geworden. Het beeld was gevormd en alles wat in de toekomst werd waargenomen 
zou zich aanpassen aan dit beeld.’  
Pag. 37, 38: ‘Ik had ooit gelezen dat Albert Einstein niet zo snel tot taalgebruik kwam, 
terwijl hij erg slim en wijs was. Dat gegeven kwam hier goed van pas. ‘Jort is net 
Einstein’, zei ik dus als er weer zo’n vraag werd gesteld. ‘Die was kien en hij kwam 
even goed tot praten, al kostte dat natuurlijk wel tijd.’ Het was een – al dan niet 
terechte – wisseling van perspectief, die vol vertrouwen naar de toekomst keek en de 
vragenstellers verwarde.’  
Pag. 50: ‘ Eens te meer werd mij weer helder dat de blik waarmee je kijkt bepaalt wat 
je waar zult nemen. Ogen zijn het instrument, maar de filmer bepaalt wat hij vastlegt. 
Is een film dan eenmaal gemaakt, dan is dat voor de filmer een haast onwrikbare 
waarheid.’ 
Pag. 68: ‘[…] al heeft ieder mens behoefte aan zelfbepaling, ieder mens wil zich 
daarnaast ook met zijn omgeving verbinden. Dat laatste helpt hen bovendien om 
zichzelf meer te waarderen. Als een mens zijn basis kent, die waardeert en van een 
ander leert hoe je ook naar het leven kijken kan, dan heb je een basis om samen met 
anderen te leven. Dan word je niet zo gemakkelijk meer geraakt. Altijd hervind je je in 
het besef dat je jezelf kent, waardeert en zelfsturend bent. Welk leven je voor jezelf 
kiest en met wie je je verbidt blijft tenslotte je eigen keuze.’ 
 
  



Recensie/extra:  Bron: www.bol.com 
6 augustus 2012 | Door: Bellissimo 
Wow, aangrijpend verhaal over hoe een moeder na de moeilijke geboorte van haar 
jongste kind zich niet laat ontmoedigen door medische missers, zorgverleners die met 
zware diagnoses klaarstaan en onbegrip in haar omgeving. Met een bijzondere 
ontknoping. 
Het boekje is vlot geschreven en leest zo weg. Ik denk dat dit voor veel mensen een 
inspirerend verhaal kan zijn dat laat zien hoe belangrijk het is dat we altijd blijven 
geloven in de mogelijkheden van de mensen om ons heen. 
Ik vond het wel leuk dat de schrijfster bekende uitspraken van historische personen 
bij het verhaal heeft gezet die aansluiten op haar persoonlijke ervaringen. 
 
Pluspunten: Meeslepend verhaal, leest prettig weg 
Bron: www.vanstockum.nl 

  24-07-2012   geschreven door  P. Molenaar 
Het boek 'Het gezicht van de maan' van Maryse van der Zee nam me in een adem 
mee. Het boek vertelt het ontroerende relaas van een jongen die door een medische 
misser bij zijn geboorte in zijn ontwikkeling op forse achterstand staat. En terwijl 
'deskundigen' aangeven dat het nooit wat met de jongen zal worden en dat hij wel 
altijd achterlijk zal blijven legt zijn moeder zich daar niet bij neer. Samen met haar 
gezin vecht ze tegen de achterstand en het wonder voltrekt zich: Stap voor stap wordt 
de ontwikkelingsachterstand van de jongen ingehaald.  
'Het gezicht van de maan' is een boek dat je aan het denken zet over hoe makkelijk wij 
'etiketten' plakken en hoe snel we geneigd zijn mensen definitief in hokjes in te 
delen.  
Dit boek doet je beseffen dat door ieder kind of mens een echte kans te geven wij 
schijnbaar onneembare barrières kunnen overwinnen. 

  07-08-2012 geschreven door  Marja Rutten-Saarberg 
Het gezicht van de maan laat zo duidelijk zien dat het allerbelangrijkste in de strijd 
binnen de gezondheidzorg is ; onvoorwaardelijke liefde van de direct betrokkenen en 
een vechtlust. Vooral de moeder laat het er niet bij zitten en gaat de strijd aan om de 
beste zorg voor haar kind te krijgen. In het verhaal is ook bijzonder hoe de andere 
kinderen, ieder op hun eigen wijze, hier mee omgaan. Zij nemen het kind mee in hun 
belevingswereld en prikkelen hem, ieder op hun eigen wijze.  
Ik heb het boek met grote bewondering gelezen. Het boek heeft me laten zien dat je je 
vechtlust moet behouden in de strijd om het allerbeste voor je kind te krijgen. Een 
echte aanrader. 
 
 


