
Mimi Baird: ‘Hij wilde de maan’ De waanzin en de medische brille van een arts en de 
zoektocht van zijn dochter naar wie hij werkelijk was. Uitgeverij Prometheus, 
Amsterdam 2016. ISBN 9789044631845 ( Bipolaire Stoornis/ CVA/ Arts als patiënt/ 
Informatief/ familieverhoudingen/ Persoonlijke relaties/ Schaamte/ Stigmatisering/ 
PO) Zie ook: www.uitgeverijprometheus.nl   
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Het boek omvat zowel het oorspronkelijke manuscript van mijn vader uit 1944, als 
uittreksels van medische rapporten en brieven die hij schreef en ontving.(…) Mijn 
vaders schrijven werd herhaaldelijk onderbroken door zijn ziekte, …(Pag.7) 
 
Covertekst: ‘Dr. Perry Baird was een opkomend medisch talent op Harvard in de jaren 
1920. Hij was zijn tijd ver vooruit toen hij aan het begin van zijn carrière onderzoek deed 
naar de biochemische oorsprong van manische-depressieve stoornissen. De blik van dr. 
Baird op deze ziekte was een bijzondere: hij was niet alleen arts en onderzoeker, maar 
ook patiënt. Baird werd opgenomen en verbleef de rest van zijn leven in instellingen. 
Toen een hersenbloeding als gevolg van een gedwongen lobotomie hem fataal werd, liet 
hij een grote stapel incompleet onderzoek achter. En zijn memoires. 
Vele jaren later stuit Mimi Baird, zijn oudste dochter, op dit unieke manuscript van haar 
verguisde vader, die het grootste deel van haar jeugd afwezig was en over wie in de 
familie gezwegen wordt. Met terugwerkende kracht leert Mimi haar vader kennen, zijn 
manische opwinding en scherpzinnige observaties, zijn humor en zijn race tegen de klok 
om een remedie te vinden voor de ziekte die zijn leven overnam. Met een tedere 
verbetenheid probeert zij de losse eindjes die hij achterliet aan elkaar te knopen. 
 
Hij wilde de maan is zowel het unieke verslag van een man die met verbazende 
helderheid en literaire allure zijn eigen ziekte analyseert als het ontroerende verhaal van 
een dochter die vastberaden is eerherstel te realiseren voor de vader die zij nooit gehad 
heeft.’ Boek van 256 pagina’s. 
 
Over de schrijfster: 
Mimi Baird woont in Boston, Amerika, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze 
werkte aan de Harvard Graduate School of Education, en als officemanager aan het 
Dartmouth-Hitchcock Medical Center te Woodstock, Vermont.  
 
Citaten: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LSNMOMjZi0YJ:https://cbo
nline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe%3Fp_hash%3D6FA267E9685F66D136EC
7E2727FE5F51+&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-b  
Pag.11: ‘Ik was een kind van zes toen hij niet meer thuiskwam. Mijn moeder weigerde te 
zeggen waar hij was, maar vertelde wel dat hij ‘ziek’ was en ‘weg’. In dat jaar, 1944, vroeg 
ze een scheiding aan en hertrouwde meteen, waarmee ze het hoofdstuk van haar leven 
met mijn vader afsloot.’ 
 
Pag.16: ‘Ik geloof dat het gebrek aan begrip van manische depressie dat vrienden en 
familie aan de dag leggen, onnodig lijden oplegt aan hen die manisch-depressief zijn.’ 
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Recensies/Extra: 
https://vimeo.com/121477504  
http://www.nytimes.com/2015/02/24/health/he-wanted-the-moon-is-an-
extraordinary-effort-to-chronicle-bipolar-disease.html?_r=0  
 
'Beste boek van 2015.' The Washington Post 
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