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In Het ondenkbare denken legt de Britse weten-

schapsjournaliste Helen Thomson onderhou-

dend en toegankelijk uit hoe vreemd het brein 

wel werken kan. Ze doet dat, naar het voor-

beeld van de befaamde (overleden) neuroloog 

Oliver Sacks, met getuigenissen van patiënten 

die aan zeldzame, tot de verbeelding spre-

kende aandoeningen lijden. Zoals Sharon, 

die door een haperend oriëntatievermogen 

voortdurend verdwaalt. En Graham, die zich 

3 jaar lang dood heeft gewaand. Thomson 

zoekt ook in de geschiedenis naar vergelijk-

bare case studies, haalt herinneringen op aan 

interviews met artsen gespecialiseerd in de 

materie en peilt opnieuw naar de stand van 

zake in het onderzoek. Een verrassend boek 

dat in het tijdschrift Nature terecht wordt om-

schreven als een inspirerende wetenschappe-

lijke reis, een viering van de menselijke diver-

siteit en een oproep om het ‘ondenkbare’ te 

overdenken. ●  A.S
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Zacht deken

In Het spijt mij breekt Sabine 
Cocquyt een lans voor direct 
of indirect contact tussen 
slachtoffers en veroorzakers van 
verkeersongevallen. Dat kan 
helpen in het verwerkingspro-
ces van beide partijen, is haar 
overtuiging. Via een oproep 
van de vzw Moderator vond ze 
mensen bereid te getuigen over 
de gesprekken of briefwisseling 
die zij via een bemiddelaar met 
elkaar zijn aangegaan. Behalve 
hun treffende getuigenissen 
deelt Cocquyt, als ervaringsdes-
kundige en lichaamstherapeute, 
ook eigen gedachten, emoties 
en inzichten. Haar boek helpt
begrijpen hoe tijdens bemidde-
lingsgesprekken behoedzaam 
wordt geweven, met broze, 
kwetsbare draden, in vele 
kleuren, soms teer, soms fel. 
Tot zich gaandeweg een zacht
deken vormt, waar elk zijn pijn 
op neerlegt. ● A.S

Aanstekelijk

We kennen allemaal momen-
ten in het dagelijkse leven 
waarop we moeten vechten 
tegen onbegrip, tranen, schuld- 
of schaamtegevoelens. Hoe 
voorkom je dan dat je écht in 
paniek slaat? Het antwoord van 
de Franse fi losofe Marie Robert 
komt uit minder alledaagse 
hoek. In Speeddaten met Plato 
maakt ze Plato, Aristoteles, 
Kant en andere grote fi losofen 
tot je medestanders, door hun 
inzichten toegankelijk toe te 
lichten én te vertalen naar hel-
dere tips voor meer levenskwa-
liteit en -geluk. In dit aansteke-
lijke boekje toont ze, gespekt 
met humor en zelfrelativering, 
hoe filosoferen je verlichting 
brengt, je beschermt en je in 
staat stelt wat afstand te nemen 
van wat je raakt. Of het nu over 
je onmogelijke puber gaat, de 
dood van je hond of je eerstvol-
gende date. ● A.S
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