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Oliver Sacks: ‘Een antropoloog op Mars.’ Heruitgave Meulenhoff (midprice 
editie), Amsterdam 2010. Eerste druk 1995. ISBN 9789029085984 
(Psychiatrie/Neurologie/1) 
 
Soort boek/stijl/ziekte: Het boek is een portret van een aantal patiënten 
met neurologische problemen waaronder een chirurg met het syndroom van 
Tourette, een kunstenaar die zijn vermogen om kleuren te zien verliest en een 
autistische professor die gevoelens exact herkent, maar zelf niet voelt. Sacks 
beschrijft de paradoxale rol van hersenaandoeningen. ‘Neurologische patiënten,’ 
schrijft hij, ‘zijn reizigers naar onvoorstelbare gebieden.’ 
 
Over de schrijver: Sachs is praktiserend arts en heeft wereldfaam verworven 
door boeken zoals ‘De man die zijn vrouw voor een hoed hield’ en ‘Ontwaken in 
verbijstering’ (de basis voor de film Awakenings). Hij woont in New York City en 
werkt als hoogleraar neurologie en psychiatrie aan de Columbia University Medical 
Center. 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Sachs zeven patiënten die hij 
uitvoerig volgt. Hij ontdekt dat uitval van bepaalde functies latente vermogens 
oproept die anders niet zouden worden gebruikt of opgemerkt. Terwijl de auteur 
met zijn patiënten meereist, biedt hij ons een nieuw perspectief op de wijze waarop 
onze hersenen onze eigen individuele wereld scheppen. 
Dit boek levert niet alleen inzicht op in verschillende hersenaandoeningen, maar 
kan ook gelezen worden als een ode aan de creativiteit, zowel van Sacks als zijn 
patiënten. 
 
Wat viel op: De liefdevolle aandacht voor zijn patiënten en toegankelijke wijze 
waarop Sacks neurologische afwijkingen beschrijft. Elk verhaal leest als een roman, 
als lezer leef je intens mee. Hoe zou het aflopen met deze patiënt? De meeste 
aandoeningen zijn weliswaar niet te genezen, maar inzicht in hun situatie geeft de 
patiënten hoop. Sterker nog: de meesten zijn ondanks hun ziekte redelijk gelukkig, 
het is een deel van hun persoonlijkheid geworden. 
Neem bijvoorbeeld het relaas van Virgil. Een man van eenvoudige komaf die 
op zijn zesde jaar vrijwel blind wordt. Ondanks zijn handicap weet hij zich een 
plekje in de samenleving te verwerven. Hij gaat aan de slag als masseur. Patiënten 
zijn onder de indruk van zijn tactiele vaardigheden. Virgil leidt een eenvoudig, 
maar overzichtelijk en onafhankelijk leven. Op zijn 50ste (45 jaar na de ingetreden 
blindheid) komt hij een oude schoolvriendin tegen. Ze wil met hem trouwen en 
geeft hem een huwelijkscadeau: het licht in zijn ogen terug. Het wonder geschiedt, 
na een eenvoudige staaroperatie kan Virgil weer zien. Maar dan. Zijn hersenen 
weten zich geen raad met de beelden. Hij kan zien, maar de samenhang ontbreekt. 
Zo kijkt hij naar een stukje vacht, maar kan niet begrijpen dat dit een onderdeel is 
van een poes. Virgil komt in een identiteitscrisis, ook in zijn werk. De lichamen van 
zijn patiënten die hij vroeger nooit zag, beginnen hem tegen te staan. Zijn 
overzichtelijke wereldje als blinde valt compleet aan duigen. Hij wordt depressief, 
raakt zijn baan kwijt. Hij gaat zich steeds blinder gedragen en keert uiteindelijk terug 
naar zijn oude vertrouwde wereldje als blinde. De geleerden zijn het er niet over eens 
of sprake is van een neurale overbelasting of een identiteitscrisis, maar blijkbaar 



kwam de radicale ommezwaai van blind naar zien in botsing met de ervaring van een 
heel leven. 
 
Citaten: Pag. 105: ‘Over een chirurg met het syndroom van Gilles de la 
Tourette: ‘Anatomie kwam hem aanwaaien, maar toch viel de anatomische studie 
hem zwaar…door vreemde moeilijkheden en obsessies die hem hinderden bij het 
lezen. ‘Ik moest elke alinea opvullen om alle vier de hoeken symmetrisch in het 
blikveld te krijgen.’’ 
Pag. 313: ‘Sachs vraagt de autistische antropologe van het titelverhaal over de 
liefde. ‘Ik ben nooit verliefd geweest,’ vertelde ze. ‘Ik weet niet wat het is om 
hartstochtelijk verliefd te worden.’ ‘Hoe denk je dat het is verliefd te worden?’ 
vroeg ik. ‘Misschien is het zoiets als flauwvallen – als dat het niet is, weet ik het 
niet.’ Ik bedacht dat de uitdrukking ‘verliefd worden’, met de suggestie van 
overweldigend gevoel of vervoering, misschien niet de juiste term was om te 
gebruiken. Ik veranderde mijn vraag in: ‘Wat is liefhebben?’ ‘Om iemand anders 
geven…Ik denk dat zachtzinnigheid er wel iets mee te maken heeft.’ ‘Heb je wel 
eens om iemand anders gegeven?’ vroeg ik haar. Ze aarzelde even voordat ze 
antwoord gaf. ‘Ik denk heel vaak dat er dingen aan mijn leven ontbreken.’ ‘Doet dat 
pijn?’ ‘Ja… toch wel.’ Toen voegde ze eraan toe: ‘Toen ik begon met het koesteren 
van de koeien, dacht ik:Wat gebeurt er met me? Ik vroeg me af of dat nu liefde 
was…het was niet meer rationeel.’’ 
 
Recensies: 
Trouw : ‘Sachs schrijft als een wetenschapper, als arts en als patiënt. Wanhopig, 
bang, opgelucht, vermaakt, nieuwsgierig. Medische literatuur, een genot om te 
lezen.’ 
Sunday Times. ‘Met zijn unieke, verstandige argeloosheid en de buitengewone 
weetgierigheid die uit zijn werk blijkt, herinnert Sachs ons eraan hoe kostbaar het 
leven is.’ 
MBD Biblion ‘Boeken over neurologie zijn zelden bestsellers. Die van Oliver Sachs 
wel. De rode draad: ze zijn redelijk gelukkig omdat de aandoening een deel van 
hun persoonlijkheid is geworden.’ 


