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Beste lezer,

D it boek heb ik geschreven voor mijn zoon Casper. 
Achttien jaar geleden heb ik hem op deze planeet gezet 

met een lichaam en een stel hersenen, en nu geef ik hem 
de gebruiksaanwijzing mee.
Een grapje natuurlijk, maar wel een met iets van waar

heid erin: in de afgelopen pakweg veertig jaar heb ik, door 
vallen en opstaan, in het dagelijks leven dingen geleerd 
over ons denken. Dingen die me het leven aangenamer 
zouden hebben gemaakt als ik die kennis had gehad toen 
ik zo oud was als hij nu is, toen ik het ouderlijk huis verliet 
om in Gent geneeskunde te gaan studeren. Bovendien heb 
ik me sindsdien, en dat zal ik de rest van mijn leven blij
ven doen, verdiept in de werking van de hersenen en hoe 
wij mensen die zo kunnen gebruiken (of anderen daarbij 
helpen) dat hun functie tot een zo gelukkig mogelijk leven 
leidt.
Beroepsmatig bestaat mijn hoofdactiviteit uit het uit

voeren van diepe hersenstimulatie bij patiënten die lijden 
aan een aandoening die wordt gekenmerkt door een elek
trisch onevenwicht in de hersenen. Op dit moment zijn er 
een beperkt aantal indicaties voor diepe hersenstimulatie, 
met als belangrijkste en bekendste een bewegingsstoornis, 
namelijk de ziekte van Parkinson.
Daarnaast is er een tweede, recenter ontwikkelde groep 

indicaties, namelijk psychiatrische stoornissen, zoals de 
obsessiefcompulsieve stoornis (bijvoorbeeld smetvrees). 
Deze stoornissen vergen nog veel onderzoek en daar beste
den mijn team en ik aan de universiteit in Keulen, naast 
het uitvoeren van operaties, veel tijd en energie aan. Het 
doen van onderzoek en het omgaan met patiënten met een 
elektrisch onevenwicht in de hersenen hebben me veel 
geleerd over de werking ervan.
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De reden waarom ik de tekst niet gewoon aan Casper 
geef maar als boek publiceer, is omdat ik hem eerst en 
vooral iets tastbaars wil geven. Het is eigenlijk mijn cadeau 
voor zijn achttiende verjaardag. Behalve aan hem wil ik 
het boek ook opdragen aan mijn ouders, Greta en André 
VandewalleSchellekens, die destijds met veel toewij
ding mijn opleiding ondersteund hebben en nu nog met 
heel veel enthousiasme alles volgen wat over en door mij 
geschreven wordt.
De laatste en belangrijkste reden werd me ingegeven 

door een compliment dat mij een aantal jaren geleden te 
beurt viel. Indirect, door een grappig toeval, en dat zijn 
vaak de leukste. Een vriend van de familie, Marco, was met 
zijn dochter naar de spoedopname in het ziekenhuis te 
Genk gegaan. Hij moest een tijd wachten terwijl de artsen 
de patiënte onderzochten. Hij begon toen een praatje met 
twee vrouwelijke stagiaires die in hun laatste jaar genees
kunde zaten. Hij vroeg hun of ze al wisten wat ze daarna 
wilden doen. Met een grote glimlach antwoordden ze alle
bei dat ze zich in de neurochirurgie wilden gaan speciali
seren. ‘O,’ vroeg hij verrast, ‘hoe zijn jullie daartoe geko
men?’ Daarop antwoordden ze dat ze aan de Universiteit 
Hasselt een gastcollege hadden gehad van een vrouwelijke 
neurochirurge die over de anatomie van de hersenen en 
de werking daarvan had gesproken. Ze had dat, aldus de 
jonge dames, met zo veel passie gedaan dat ze er heel veel 
positieve energie van hadden gekregen en besloten had
den ook een opleiding neurochirurgie te gaan volgen. Toen 
ging er bij Marco een lichtje branden. De rest kunt u raden.
Niet dat ik zo veel mogelijk zieltjes wil winnen voor de 

neurochirurgie, integendeel. Ik hoop wel dat ik jonge men
sen door dit boek zo veel positieve energie en vertrouwen 
kan geven dat ze hun enthousiasme durven te volgen. En 
als er ietwatouderdanjonge mensen zijn die door het 
lezen van dit boek een ahamomentje krijgen, of gewoon 
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plezier beleven aan het lezen ervan, dan maakt me dat 
alleen maar blij.
Veel leesplezier!

Veerle VisserVandewalle
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Casper,

De laatste jaren op mijn middelbare school was er 
een lijst met verplichte literatuur. Eén boek dat ik 

moest lezen was Erik of het klein insectenboek van Godfried 
Bomans. Vraag me niet waar het boek over ging, ik weet er 
niets meer van. Het is één zwart gat in mijn geheugen. Drie 
dingen kan ik je vertellen. Ten eerste: het ging over een 
jongen die Erik heette, ten tweede: het had iets te maken 
met insecten, en ten derde vroeg ik me af waarom het boek 
het ‘klein’ insectenboek heet, en niet het ‘kleine’. Vooral de 
titel zit dus nog in mijn geheugen.
Je hebt het secundair onderwijs afgerond en hebt je 

ingeschreven aan de Maastrichtse universiteit. Welke rich
ting je ook uitgaat, en waar je ook terechtkomt, de juiste 
inspiratie zal je altijd goed van pas komen. Héél goed.
In Erik of het klein insectenboek probeert Erik insecten die 

opgesloten zitten binnen de lijst van een schilderij, aan hun 
verstand te brengen dat ze hun instinct moeten volgen. In 
mijn boek is ‘inspiratie’ een van de centrale thema’s. Ons 
verstand heeft eveneens beperkingen en grenzen, want we 
kunnen enkel binnen een bepaald kader denken. Echter: 
de juiste inspiratie kan zo veel deuren openen!
Vele filosofen en hersenwetenschappers hebben zich al 

over deze thema’s gebogen. Verschillende daarvan komen 
hier aan bod. Omdat ik jou niets wil wijsmaken, nooit ofte 
nimmer, vertel ik alles aan de hand van eigen verhalen uit 
mijn leven, te beginnen vanaf mijn elfde.
Plato & cola is een cadeautje voor jou dat ik nu eens zelf 

gemaakt heb. Ik hoop dat je het leuk vindt. En vooral: dat 
je er véél inspiratie door krijgt.

X,
Mam
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1
Leonardo da Vinci en 
de slapende Erik

Veertig jaar na de verplichte literatuur van Erik of het 
klein insectenboek ben ik op het internet gaan zoeken 

waarover het eigenlijk gaat. Toen vond ik een tweede reden 
om het bij het begin van dit boek te vermelden. Godfried 
Bomans was immers tot het schrijven ervan geïnspireerd 
door een zin van Leonardo Da Vinci, en jij begrijpt zon
der twijfel dat ik het heel leuk vind om mijn boek in het 
Italiaans te beginnen.

Noi tutti siamo esiliati, viventi entro le cornici di 
uno strano quadro. Chi sa questo, vive da grande. 

Gli altri sono insetti.
(Wij zijn allen ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd 

schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overigen zijn insecten.)

Hoe kwam de auteur erbij om een boodschap te willen 
overbrengen aan de hand van insecten? Ik houd over het 
algemeen niet van insecten, vooral niet van een massa 
insecten zoals die op de cover van het boek stonden. 
Waarschijnlijk heb ik daarom het boek in mijn geheugen 
verdrongen. Gelukkig kun je vandaag de dag alles terugvin
den bij Mr. Google.
Het boek gaat over een negenjarig jongetje, Erik, dat 

’s avonds niet kan slapen en vanuit zijn bed naar de schil
derijen aan de wand staart. De schilderijen komen tot 
leven en een daarvan trekt zijn aandacht: een schilderij 
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met een weiland, schapen en andere dieren. Een hommel 
die beweert filosoof te zijn, neemt Erik mee naar een hotel 
dat bestaat uit een groot slakkenhuis. Daar doet Erik alle 
gasten paf staan met zijn kennis over hun wereld, want hij 
had overdag alle details van zijn biologieboek uit het hoofd 
geleerd. Dat leidt echter tot chaos, want op een gegeven 
moment durft niemand nog iets te doen tot het zeker is dat 
het ook in Eriks boek staat. De hele boel loopt in het hon
derd, terwijl Erik maar probeert om de boodschap over te 
brengen die ze nodig hebben, namelijk dat iedereen zijn 
instinct moet volgen.
Wij leven ook binnen een denkbeeldige lijst, Casper, 

door de beperkingen van ons denken. De kunst is om de 
juiste intuïtie en inspiratie te volgen.
Over de beperktheid van ons menselijk denken, en de 

enorme creativiteit van de juiste inspiratie, daar gaat dit 
boek over. En het begint met verwondering voor de natuur. 
Die oneindig creatieve natuur, waarvan wij ook een deel 
uitmaken.
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