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Prof. Jelle Jolles vertrekt naar Amsterdam

Hoe een rookbommenmaker het tot
neurowetenschapper schopte
Nee, hij heeft de ziel nog niet aangetroffen in het menselijk brein,
en ook God niet. Jelle Jolles: “Daar ben ik ook helemaal niet naar op
zoek, maar het was wel heel lang de angst van veel mensen als het over
hersenonderzoek ging. Die zien het brein als de kern van het leven.”
Terwijl het gewoon een orgaan is, vindt hij, een instrument dat je kunt
trainen.
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Na 23 jaar Universiteit Maastricht vertrekt hij.
In Amsterdam, bij de Vrije Universiteit, krijgt
hij de leiding over een groot instituut dat zich
richt op onderwijs en educatie. Daarbinnen
vormt hij met zo’n twintig onderzoekers een
apart centrum rond ‘brein, leren en educatie’,
het gebied waarop prof. Jelle Jolles (59) de laatste tien jaar actief is geweest. Geen artikel over
het ‘studiehuis’ en het ‘nieuwe leren’ of de naam
Jolles viel. Een vreemde draai voor iemand die
in Maastricht begon op het thema veroudering,
zo lijkt het. Jolles: “Toch zit er meer continuïteit in dan je op het eerste gezicht zou zeggen.
Voor mij begint de veroudering in de vroege vol-

wassenheid; de hele ontwikkeling is relevant.
Ik heb het altijd toegespitst op twee aspecten:
leren en het geheugen.”

Doorbloeding
Wetenschappelijk gezien heeft hij de wind aardig mee gehad. Hij werkte als onderzoeker in
Utrecht toen hij door Co Greep (“Ik kende hem
niet, hij stond ineens voor de deur van mijn
kamer”), destijds decaan van geneeskunde in
Maastricht en de grote man achter de uitbouw
van die faculteit, naar het zuiden werd geroepen. “Ik was bezig op een nieuw terrein, scheikundig hersenonderzoek en leer- en geheugen-
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problemen. Dus ik was ook met patiënten bezig,
vooral bij hersenletsel en veroudering. Het was
een gekke nieuwe combinatie, en precies dat
bracht Greep bij mij.” Veroudering was in die
tijd een booming thema: er kwam een grote
groep nieuwe bejaarden aan, de babyboomers
van na de oorlog die vanaf 2010 met pensioen
zouden gaan, terwijl mensen ook nog eens langer leven. Daar was onderzoek voor nodig. Maastricht behoorde bij de eerste universiteiten die
er systematisch mee aan de slag gingen.
“In 1985 hebben Frans Verhey en ik de geheugenpoli in het AZM opgezet, de eerste in ons
land, en in 2002 hadden we als eerste een Alzheimercentrum. Daar behandelen we ook mensen die niet aan dementie lijden maar wel problemen met het geheugen hebben. Die durven
soms niet meer naar buiten omdat ze bang zijn
dat ze straks bij de groenteboer staan en niet
meer weten waar ze voor kwamen. Of dat ze
een bekende zullen tegenkomen van wie ze de
naam kwijt zijn. Dat kun je vaak wat aan doen.
Door fysiek, sociaal en cognitief actief te blijven
houd je het brein soepel, zorg je letterlijk voor
een betere doorbloeding.”
Hij geeft een sprekend voorbeeld: bij iemand
die kijkt naar een tennisser op televisie, of bij
iemand die zelfs alleen maar denkt aan een
tenniswedstrijd, blijkt precies dàt deel van de
hersenen te doorbloeden dat ook actief is als
iemand zelf tennist.
Jolles is van het optimistische soort. Natuurlijk
weet hij dat van de honderd mensen boven de
85 er 23 aan dementie lijden. “Maar dan zeg
ik altijd: er zijn er dus 77 die er géén last van
hebben. Sterker, als je je brein maar onderhoudt
kun je ook op hoge leeftijd nog van alles leren.
Ook iemand van 93. Brainjogging noemen ze
dat. Dat besef, die positieve kijk op ouder worden, is mede door ons onderzoek gegroeid, en
daar ben ik wel trots op. Een slecht geheugen,
dat hoort nu niet meer vanzelfsprekend ‘bij de
leeftijd’.”
Later, in de jaren negentig, verschoof Jolles
het accent in zijn werk meer naar kinderen en
adolescenten. “Alles wat met de neuropsychologische ontwikkeling te maken heeft, fascineert me. Eind jaren negentig hebben we een
leerstoornissenpoli opgericht. Kinderen werden
steeds vaker van de diagnose adhd voorzien. We
hebben grote onderzoeken gedaan met kinderen vanaf vijf jaar, er is een aantal promoties

uitgerold, we werken samen met scholen. De
samenleving zit erom te springen.”

bezig. Hij wees op de samenhang.”

Rookbommen

De inspirerende leraar, de verhalenverteller; Jolles is ervan overtuigd dat die terug moet in het
onderwijs. Ook in Maastricht, ook bij het pgo.
Hij heeft er, uiteraard, een verhaal bij: “De laatste tien jaar zijn we erachter gekomen dat de
hersenontwikkeling bij kinderen heel divers is.
Er zijn grote verschillen tussen jongens en meisjes – jongens zijn vaak trager met taal -, tussen
de manier waarop ouders zich opstellen, hoe de
leraar sturing geeft. Dat zijn allemaal invloeden
die ertoe doen. We weten dat we het brein moeten prikkelen, dat het zich anders niet adequaat
ontwikkelt. Als je kinderen van 6 jaar voorleest
liggen ze drie jaar later anderhalf jaar voor op
kinderen die niet zijn voorgelezen. Ze leren daar
ongelooflijk veel van, over acties, de consequentie van handelingen, emoties, scenario’s; daar
train je kinderen door. Maar er zijn stadia. We
weten nu ook dat het vermogen tot zelfevaluatie, dat betekent dat je kunt plannen, prioriteiten stellen en dus je eigen leerproces sturen,
zich pas rond je 15e goed gaat ontwikkelen. Pas
dan is de vereiste integratieve structuur in de
hersenen voldoende uitgegroeid. Niet eerder.
Dan moet je dat dus ook niet eerder van ze
eisen, het niet al inbouwen in het onderwijs.
Het omgekeerde is nodig, meer sturing en inspiratie. Dat wil allemaal niet zeggen dat ik tegen
het ‘studiehuis’ ben, maar wel dat je rekening
moet houden met die stadia. We weten dat het
menselijk brein tot het 25e levensjaar rijpt, en
dat je het moet trainen, prikkels en keuzen aanbieden, ervaringen laten opdoen, anders gebeurt
er niet veel.
Neem het pgo hier in Maastricht, daar zijn deze
inzichten ook relevant voor. Bij rechten bijvoorbeeld valt in het eerste jaar zo’n 30 procent
af, geloof ik. Waarom lukt het het pgo niet om
ze binnenboord te houden? Omdat die studenten 19 jaar zijn! Dan moet er nog veel uitrijpen
in die hoofden. Je zult ze moeten leren hoe
ze met die methode moeten werken. En geen
student-tutoren voor hun neus zetten. Toen ik
in ’85 kwam was het streng verboden om een
inhoudsdeskundige tutor bij de onderwijsgroep
te plaatsen. Intussen is de onderwijspolitie hier
wat minder streng geworden, gelukkig, want het
is heel verstandig om iemand te hebben die meer
sturing en steun geeft, iemand die stimuleert.

Op de middelbare school was hij “gigantisch
nieuwsgierig”, vertelt hij. En hij had belangstelling voor scheikunde, maakte zelf vuurpijlen, rookbommen. Dat leidde bijna vanzelf tot
het echte werk; geen groter kaliber bommen,
wel een serieuze studie scheikunde. Na enige
tijd echter beviel het hem minder. Te steriel.
Hij besloot om ook maar psychologie te gaan
studeren, eerst als bijvak, later als hele studie,
met de nadruk op wat tegenwoordig cognitieveen neuropsychologie heet. Het verzoende hem
weer met de chemie, maar nu met de focus op de
hersenen, neurochemie. Uiteindelijk studeerde
hij in beide richtingen af; een derde bul, in de
filosofie, wist hij op een haar na te vermijden.
Een mens kan het ook te gek maken.
Toch, Jolles is een stotteraar, zij het iemand die
het euvel goeddeels heeft bedwongen. Heeft
dat hem niet in de richting van hersenonderzoek geleid? “Nee, dat speelde niet zo. Ik denk
wel dat het de keus voor chemie kan hebben
beïnvloed. In die periode stotterde ik heel erg,
en met reageerbuizen hoef je niet te praten
natuurlijk. In die jaren daarna ben ik er overheen gekomen.”
Zijn ongewone combinatie van disciplines gaf
hem mogelijkheden die anderen niet kennen.
“Ik spreek de taal van de andere kant, over en
weer. Het is een beetje toeval, maar het gaf
mij de kans om bruggen te bouwen. Bij onderzoek van hersenfuncties, maar ook als je iemand
met geheugenproblemen wilt helpen, zijn allerlei vakken nodig: biologie, chemie, neurologie,
klinische psychologie, experimentele psychologie, neuropsychiatrie. Door die rare achtergrond
van mij lukt het me aardig om de dialoog tussen
de verschillende gebieden te voeren.”
Natuurlijk, hij heeft het niet allemaal zelf verzonnen, die combinatie van ‘harde’ chemie met
de ‘zachtere’ psychologie. De Utrechtse professor
psychologie Piet Vroon, later ook buiten strikt
academische kringen beroemd geworden, wees
hem de weg. “Een begeesterende en heel speciale man. Dat boek van hem, Bewustzijn, hersenen en gedrag, heeft mij de ogen geopend. Dat
was in 1973. In die tijd domineerde de behavioristische stroming, men was alleen met gedrag

Onderwijspolitie

Waar het kan moet je de verhalenverteller, de
inspirerende docent, weer inbrengen. Daar maak
je ook het hoger onderwijs leuker en beter mee.
Want zo leading in learning, zoals de UM-leus
luidt, zijn we hier niet hoor. Nu is het hooguit
een zeven, dat zou een acht of een negen moeten worden.”

Vier heren
In Amsterdam krijgt hij een staf van zo’n twintig onderzoekers voor zijn centrum rond brain
and learning. En een bureau met een operationeel directeur, een persoonlijk assistent, twee
beleidsmedewerkers. In Maastricht deed Jolles
het met een aanjaagpremie van het college van
bestuur en een bijdrage van de psychologische
faculteit, samen goed voor twee postdocs voor
twee jaar. “Met de rector en de psychologen
heb ik er goed over kunnen praten, die wilden me echt steunen, maar het is te weinig om
erop door te gaan. En de faculteit HML zei dat
mijn onderzoek ‘niet in hun plannen paste’. Hun
verhouding met psychologie is al jaren moeizaam.”
Jolles werkt al jaren voor vier heren: de faculteiten psychologie en neurowetenschap, de FHML,
psychiatrisch centrum Vijverdal en het AZM.
“Nu krijg ik één baas, dat is een stuk overzichtelijker.”
Bovendien, de recente fusie van de FHML en
het academisch ziekenhuis tot een universitair
medisch centrum geeft hem tot nog toe weinig hoop op betere tijden, op meer mogelijkheden voor zijn type onderzoek. Sterker nog,
binnen het Maastricht UMC heeft het ziekenhuis, de patiëntenzorg, het voorlopig gewonnen van de wetenschap. “Alles moet ‘translationeel’ zijn, en uiteindelijk ten goede komen
aan de patiënt. Een nobel doel, maar moet je
dan goedlopend onderzoek beëindigen omdat
het niet aan dat criterium voldoet? Veel voorstellen worden tegenwoordig om die reden van
tafel geveegd.”
Zijn huis dateert uit 1887. Hij woont er nu 23
jaar, het is prachtig, hij is eraan verknocht.
Wellicht blijft hij er wonen, misschien verhuizen hij en zijn vrouw over een paar jaar alsnog,
om praktische redenen. Maar dat zijn Maastrichtse tijd voorbij is, dat is zeker. Hij zal het
missen, maar niet alles.
g Wammes Bos

