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Je komt iemand tegen die je vaag herkent, maar 
wie ís het ook alweer? Sommige mensen hebben 

hier altijd last van. Ze zijn gezichtsblind en herken-
nen niemand, soms zelfs hun eigen gezicht niet. 

Voor de zekerheid begroeten ze dan maar iederéén 
met hartelijke uitbundigheid
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e staat te wachten voor de kassa van de 
bioscoop. In de rij naast je staat een 
vrouw; ze komt je vaag bekend voor. Ze 
knikt je vriendelijk toe. Onzeker knik je 
terug. Intussen graaf je in je geheugen: 
wie ís dat ook alweer? Halverwege de 
film schiet het je opeens te binnen: het 
is de vrouw die jou altijd helpt bij de bak-
ker. Gegeneerd bedenk je dat je haar al 
een paar jaar lang zeker twee keer per 
week moet hebben gezien.
Mensen thuisbrengen die we buiten hun 
gewone omgeving treffen, is vaak lastig. 
Maar maakt zo’n voorval ook niet iets 
anders duidelijk? Al die keren dat je haar 
aankeek toen je een gesneden volkoren 
bestelde, heb je blijkbaar veel minder op 
haar gezicht gelet dan je dacht, want 
haar gezicht is juist het enige wat in de 
rij voor de kassa van de bioscoop níét 
veranderd was. Hoe zeker zijn we er 
eigenlijk van dat we mensen vooral van 
gezicht herkennen?
Er bestaat een neurologische aandoe-
ning, in de wandeling ‘gezichtsblindheid’ 
geheten, waarbij mensen niet in staat 
zijn gezichten te onthouden. Al gaat het 
om mensen waar iemand dagelijks mee 
te maken heeft, directe collega’s of huis-
genoten, ze worden niet herkend, 

althans: niet van gezicht. Dat het patiën-
ten met deze stoornis toch vaak lukt om 
iemand correct te identificeren, is te 
danken aan de aanwijzingen waar men-
sen zonder deze handicap – denken ze 
– niet afhankelijk van zijn: kleding, kap-
sel, stem en de wetenschap dat je in deze 
omgeving nu eenmaal deze persoon zult 
treffen. Het is alsof ze het portret her-
kennen aan de lijst eromheen. 

De officiële identificatie van de 
stoornis dateert van 1947 en was een 
rechtstreeks gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens de oorlog was in 
het Duitse stadje Winnenden, verstopt 
in een van de plooien van het Zwarte 
Woud, een kliniek voor mensen met her-
senletsel ingericht. De meeste patiënten 
kwamen rechtstreeks van het front. Ze 
hadden schotwonden opgelopen of 
waren geraakt door granaatscherven. 
Een van hen was een 24-jarige soldaat 
van wie alleen de initiaal S. is overgele-
verd. Hij was op 18 maart 1944 getrof-
fen door een granaat. Het operatiever-
slag vermeldt dat uit zijn hersenen 
stukken schroot werden verwijderd met 
de omvang van muntstukken van vijftig 
Pfennig en vijf Mark. 
S. kwam in Winnenden onder de hoede 
van de neuroloog Joachim Bodamer. Hij 
kende de omstandigheden aan het front. 
Hij had als veldarts gediend in Rusland 
en Frankrijk. Maar hier, in de relatieve 
rust van een revalidatiekliniek, had hij 
alle tijd voor onderzoek. Twee jaar na 
het einde van de oorlog publiceerde hij 
een gevalstudie over soldaat S. Hij had 
bij hem een stoornis ontdekt die nog niet 
voorkwam in de neurologische handboe-
ken: S. had het vermogen verloren 
gezichten te herkennen. Bodamer noem-
de de aandoening ‘prosopagnosie’, van 
het Griekse prosopon, gezicht, en agno-
sia, niet weten. 
Vreemd genoeg waren de symptomen 
van deze stoornis bijna niet op te mer-
ken, ook niet door de patiënt zelf. S. had 
zo snel compenserende strategieën en 
trucjes ontwikkeld dat hij zich er amper 
van bewust was dat hij mensen niet meer 
van gezicht herkende. Pas door de proe-
ven die Bodamer hem liet ondergaan 

werd de volle omvang van zijn handicap 
duidelijk. S. herkende een gezicht wel 
als een gezicht. Hij herkende ook de 
neus, de ogen, de rimpels. Het lukte hem 
alleen niet die zo samen te voegen dat 
hij de onverwisselbaarheid van dit ene 
gezicht zag. 
Op een dag zette Bodamer hem voor een 
spiegel. S. dacht eerst dat hij met een 
schilderij te maken had, maar snapte 
even later dat het een spiegel was en dat 
het zijn eigen gezicht moest zijn dat hem 
aankeek. Hij staarde er lang en aan-
dachtig naar, maar herkende het niet. 
Bodamer vroeg een paar kamergenoten 
van S. om naast hem te komen staan. S. 
kreeg het verzoek te praten en te lachen, 
de anderen moesten zich stil en onbe-
weeglijk houden. Zelfs nu lukte het hem 
niet zijn eigen gezicht tussen dat van de 
anderen in de spiegel te herkennen. 
Bij een van zijn visites had Bodamer een 
tekening van Dürer meegenomen, een 
portret van een oude man met fluwelen 
muts en bontjas. S. zag dat het een 
gezicht was, wees neus en ogen aan, 
maar kon niet aangeven of dit het gezicht 
van een man of een vrouw was, oud of 
jong. Bodamer vertelde hem dat het een 
portret was van een oude man met een 
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fluwelen muts. Een paar dagen later nam 
hij de tekening weer mee. Nu zei S. direct: 
‘Ah, de oude man met de fluwelen muts 
van laatst.’ Bodamer vroeg hoe hij dat 
wist. S. wees op de muts. Het gezicht zei 
hem niets. Bij de volgende visite nam 
Bodamer het portret voor de laatste keer 
mee, nu met muts en mantel afgedekt. 
S. ontkende dit gezicht ooit eerder te heb-
ben gezien.
De paradox in deze aandoening was dat 
bij S. de herínneringen aan gezichten nog 
intact waren. Hij kon zich de gezichten 
van zijn ouders of zussen goed voor de 
geest halen, maar als ze hem kwamen 
opzoeken, herkende hij hen niet. De zaal-
arts, die dagelijks langskwam, herkende 
hij alleen aan zijn bril. Als hij die niet op 
had, kon S. hem niet thuisbrengen. 
Bodamer ontdekte dat de stoornis ook 
gold voor de koppen van dieren. Bij een 
foto van een langharige hond, van voren 
genomen, zei S. dat het een mens was, 
‘alleen het haar zit zo gek’. Bodamer keek 
met hem een heel plaatjesboek met die-
renkoppen door; S. herkende er niet een. 
Met werkelijke dieren ging het niet beter. 
Op een dag had hij op straat lang voor 
een groot dier gestaan dat voor een 
wagen gespannen was. Hij kon het maar 
niet met zichzelf eens worden of het een 
koe of een paard was. Pas toen hij het 
dier van opzij bekeek, zag hij dat het een 
paard was.
De jonge soldaat wist zich met zijn han-
dicap wonderlijk goed te redden. In het 
dagelijks leven maakte hij vrijwel nooit 
een fout bij het herkennen van mensen. 
Hij gebruikte alleen andere aanwijzin-
gen dan het gezicht. Meestal ging hij af 
op de stem of andere geluiden die bij 
mensen hoorden. Hij hoorde al aan de 
tred op de gang of zelfs aan hoe de kruk 
van de deur bewoog, wie er binnenkwam. 
Maar er waren ook incidenten die hem 
pijnlijk duidelijk maakten wat er mis 
was. Tijdens een verlof kwam hij zijn 
moeder toevallig op straat tegen. Hij her-
kende haar niet. 

Bodamer had nog een tweede pro-
sopagnosie-patiënt in zijn kliniek: de lui-
tenant A., gewond geraakt aan het Oost-
Pruisische front. Ook hij herkende 

tweede keer langs de rij en was alweer 
voorbij zijn vrouw toen hij vanuit zijn 
ooghoek iets in haar ogen opmerkte dat 
hem vaag vertrouwd voorkwam.
Ook in de literatuur was Bodamer geval-
len tegengekomen van patiënten die geen 
gezichten herkenden, maar meestal was 
er dan nog meer aan de hand. Ze konden 
geen voorwerpen herkennen of hadden 
geheugenstoornissen. Een vrouw kon 
haar dochter niet onderscheiden van de 
dienstbode, hoewel die een kop groter 
was. Haar man herkende ze aan zijn 
stem, zodat ze alle mannen in de kamer 
langs moest: ‘Karl, bist du es?’ Het bij-
zondere van soldaat S. en luitenant A. 
was dat hun stoornis geen deel uitmaak-
te van geheugenverlies of een algemeen 
onvermogen patronen te herkennen.
Met de wetenschap van nu is vast te stel-
len dat Bodamer van meet af aan goed 
begreep dat het ‘vergeten’ van gezichten 
de verre consequentie was van een al in 
een veel vroeger stadium ontspoord pro-
ces. S. vergat geen gezichten zoals hij 
namen of gebeurtenissen vergat, het pro-
bleem was dat gezichten zijn geheugen 
niet eens binnenkwamen. Er víél niets 
te herkennen. Wat Bodamer ook goed 
begreep, was dat het defect niets met de 
ogen of de oogzenuwen had te maken. 
Het letsel zat verderop in de hersenen, 
in de gebieden die visuele prikkels inte-
greren tot patronen en vervolgens ver-
binden met wat in het geheugen aan ken-
nis over die patronen is vastgelegd. 
Daarom is de nu in zwang geraakte term 
‘face blind’ of ‘gezichtsblind’ misleidend: 
we kíjken met onze ogen, maar zíén met 
ons achterhoofd.
Inmiddels is duidelijk dat er van pro-
sopagnosie twee hoofdvormen bestaan, 
afhankelijk van hoe snel het misgaat met 
de verwerking van de visuele prikkels. 
Bij apperceptieve prosopagnosie heeft de 
patiënt het vermogen verloren de elemen-
ten waaruit het gezicht bestaat te inte-
greren. Het is een ‘vroeg’ defect in het 
proces van gezichtsherkenning. Patiënten 
met deze stoornis kunnen niet aangeven 
of twee foto’s hetzelfde gezicht of ver-
schillende gezichten weergeven. Soldaat 
S. en luitenant A. moeten aan appercep-
tieve prosopagnosie hebben geleden. 

mensen aan hun tred op de gang. De 
hoofdzuster vond het maar een vreemd 
verhaal. Ze zei dat ze ernstig betwijfelde 
of A. echt geen gezichten kon herkennen: 
hij groette haar altijd al van verre. 
Bodamer nam de proef op de som. Hij 
vroeg de hoofdzuster samen met een 
afdelingszuster zwijgend voor de luite-
nant te gaan staan. De twee vrouwen 
hadden totaal verschillende gezichten en 
er was een leeftijdsverschil van twintig 
jaar. A. keek minutenlang heen en weer 
van de een naar de ander. Het lukte hem 
niet de hoofdzuster aan te wijzen. Het 
experiment eindigde toen de afdelings-
zuster haar lachen niet meer kon houden 
en A. haar herkende aan haar mooie wit-
te tanden. 
Maar zijn eigen vrouw, vroeg de luite-
nant zich nu af, die zou hij toch wel her-
kennen? Er volgde een nieuw experi-
ment. Bodamer vroeg de echtgenote van 
A. een verpleegstersuniform aan te trek-
ken, zocht een paar zusters uit die onge-
veer even lang waren als zij en zette hen 
op een rijtje. De luitenant liep langzaam 
langs de zwijgend voor zich uit kijkende 
vrouwen, bestudeerde elk gezicht aan-
dachtig, maar passeerde zijn vrouw zon-
der haar te herkennen. Hij liep nog een 
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Bij associatieve prosopagnosie lukt het 
de patiënt niet meer de waarneming van 
een bekend gezicht te verbinden met zijn 
herinneringen en kennis over die per-
soon. Uit zijn geheugen zijn de vertrouw-
de gezichten niet verdwenen, ze zijn 
alleen niet meer op te roepen, wat voor 
zijn dagelijkse omgang met bekenden 
op hetzelfde neerkomt. 

lange tijd is aangenomen dat pro-
sopagnosie een verworven stoornis was, 
het gevolg van een hersenbeschadiging 
door een ongeluk, een beroerte of een 
tumor. Maar vanaf 1976 doken spora-
disch gevallen op van mensen die aan 
prosopagnosie leden zonder een aan-
wijsbare hersenbeschadiging, of die al 
als kind geen gezichten herkenden. De 
afgelopen tien jaar is duidelijk geworden 
dat er inderdaad ook een aangeboren 
variant bestaat, die de naam ‘ontwik-
kelingsprosopagnosie’ heeft gekregen. 
Omdat de stoornis vanaf het begin aan-
wezig is, blijft die vaak onopgemerkt, 
ook door het kind zelf. Meestal wordt 
door een of ander incident duidelijk dat 
de gezichtsherkenning niet functioneert. 
Een jongetje van vijf had een jongetje 
op de crèche dat hem had gepest gebe-
ten, maar toen hij tot de orde werd 
geroepen door een leidster, was hij er 
niet meer zeker van of hij wel de goeie 
had gebeten. Een meisje van zes raakte 
haar moeder kwijt in een drukke winkel 
en vroeg aan de ene na de andere vrouw 
of zij haar moeder was. In een over-
zichtsartikel uit 2003 werd het nog een 
‘uiterst zeldzame stoornis’ genoemd, 
maar intussen wordt geschat dat bijna 
twee procent van de bevolking zoveel 
moeite heeft met gezichten herkennen 
dat van een stoornis kan worden gespro-
ken. Internet heeft hier een beslissende 
rol in gespeeld. 
De universiteit van Harvard heeft in 
samenwerking met University College 
London in 2001 een website ingericht: 
www.faceblind.org. Dit leidde tot een 
onverwacht grote respons van mensen 
die hun eigen klachten herkenden. Uit 
nader onderzoek bleek dat in veel geval-
len in hun familie meer mensen aan pro-
sopagnosie leden. De aan doening was 

niet alleen aangeboren, er leek ook een 
genetische factor te bestaan die het her-
kennen van gezichten verstoort. 
Men hoopt dat deze aandoening iets kan 
ophelderen over autisme. Mensen met 
autisme hebben problemen met het her-
kennen van gezichten en bekijken 
gezichten ook op een afwijkende manier. 
Dát hier sprake is van een verband wordt 

niet betwijfeld, de ríchting van het ver-
band is minder zeker: hebben autistische 
kinderen problemen met het herkennen 
van gezichten en missen ze daardoor een 
belangrijk instrument voor sociaal con-
tact, zodat hun autisme verergert? Of is 
het andersom: het autistische gebrek aan 
sociale gerichtheid zorgt ervoor dat tij-
dens de kritieke periode de gezichtsher-
kenning weinig gestimuleerd wordt en 
zich daardoor niet ontwikkelt?
Geen gezichten herkennen of bekende 
gezichten ‘vergeten’ – want dat blijft het 
voor iedereen zichtbare deel van de 
stoornis – heeft ingrijpende gevolgen 
voor iemands sociale leven. Mensen met 
prosopagnosie lopen het risico zich voor 
te stellen aan een goede collega of zich 
bij een gezelschap vreemden te voegen 
in de overtuiging dat het bekenden zijn. 
In een menigte raken sommigen in 
paniek bij de gedachte dat ze hun gezel-
schap misschien uit het oog verliezen en 
dan niet meer terug kunnen vinden. 
Iemand met de aandoening vertelde 
altijd bang te zijn het verkeerde kind 
mee te nemen uit de crèche. En beken-
den zonder groeten voorbijlopen wordt 
uitgelegd als onverschilligheid of arro-
gantie. De meeste mensen met pro-
sopagnosie ontwikkelen trucs om uit dit 
soort situaties te blijven. Op straat pro-
beren ze oogcontact te mijden. Anderen 
begroeten voor de zekerheid iederéén 
met hartelijke uitbundigheid. Soms is 
de partner geïnstrueerd om bij ontmoe-
tingen direct de naam te noemen. Veel 
mensen met prosopagnosie gaan soci-
ale situaties liever uit de weg, voelen zich 
onzeker en verlegen, en weten niet of dat 
bij hun karakter hoort of het gevolg is 
van hun ervaringen.
Aan de aandoening zelf is niets te doen: 
er is geen remedie of therapie. Adviezen 
richten zich op het leren omgaan met de 
consequenties. De neiging van veel men-
sen om hun stoornis verborgen te hou-
den verergert de zaak. Bodamer gaf zijn 
patiënten de raad open kaart te spelen 
over hun handicap. Ze moesten maar 
vertrouwen op het begrip van hun fami-
lie en vrienden. Dat is nog steeds het 
beste advies dat men patiënten met deze 
handicap kan geven.  <

Arcimboldo
Voor iemand die gewoon gezichten herkent, 
is het moeilijk zich een voorstelling te maken 
van de belevingswereld van iemand die dat 
niet kan. Gezichten opnemen is een auto-

matisch proces, het verloop is zo krachtig en 
onverstoorbaar dat bijna iedereen ook in de 

beroemde portretten van de Italiaan 
Giuseppe Arcimboldo (circa 1527–1593) 

moeiteloos een gezicht ziet, ook al is dat 
samengesteld uit groenten of fruit 

(afb. p. XX).
Iemand met prosopagnosie is bij deze por-
tretten volslagen hulpeloos: hij ziet alleen 

maar bessen, appels en druiventrossen. er is 
één schilderij van Arcimboldo, De groente-
boer, dat ook mensen die geen moeite heb-
ben met het herkennen van gezichten iets 

van de prosopagnostische beleving laat voe-
len (afb. hierboven). Je ziet een schaal met 

rapen, knollen, uien, wortelloof. Hoe lang je 
er ook naar tuurt, een gezicht zul je er niet in 

zien, je lijdt tijdelijk aan prosopagnosie. 
Tijdelijk, want het gezicht wordt onmiddel-
lijk zichtbaar als je de afbeelding omdraait.
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