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Wellicht heeft Scherder zich voor een on-
mogelijke opgave geplaatst. Onderzoek 
naar geïsoleerde oorzaak-gevolgrelaties 
zoals in dit geval die van bewegen op cogni-
tie is lastig doordat vele factoren een ‘ver-
storende’ invloed hebben op deze relatie. 
Zo zou het goed mogelijk kunnen zijn dat 
mensen die meer bewegen ook van nature 
sneller geneigd zijn om zichzelf cognitief 
uit te dagen. Voor de beantwoording van 
de vraagstelling van Scherder zijn eigenlijk 
zeer grote epidemiologsiche studies nodig 
waarbij een uitgebreid aantal ‘verstorende’ 
factoren die eventueel ook een bijdrage 
leveren aan het resultaat, in kaart worden 
gebracht. En dan nog blijft het lastig, zoals 
is gebleken met het vaststellen van de di-
recte gevolgen van roken voor kanker.
Toch blijf je als lezer aan het eind van het 
boek met een wat onbehaaglijk gevoel ‘zit-
ten’. Moeten we dan echt continu bewegen 
en wat is de rol van rust daarbij? Met name 
in het hoofdstuk over ziekenhuizen blijft 
dit aspect onderbelicht. Illustratief hier-
voor is het onderdeel ‘Bedrust en het 
brein’, waar de beschreven studies niet 
eenduidig aantonen dat bedrust per defi-
nitie negatieve effecten op de cognitieve 

vermogens heeft. Sterker nog, één studie 
liet zelfs zien dat zeventig dagen op bed 
liggen leidde tot een verbetering van de 
cognitieve vermogens. Maar er zijn natuur-
lijk ook andere voordelen aan bedrust, 
zoals lichamelijk herstel. Zelfs Joop Zoete-
melk, voor zover bekend geen groot weten-
schapper, wist dit toen hij zei: ‘De Tour de 
France wordt in bed gewonnen.’
Scherders boek heeft een vlotte schrijfstijl 
en is een aanrader voor iedereen die nu 
wel eens echt wil weten welk wetenschap-
pelijk bewijs er schuilt achter de volkswijs-
heid ‘bewegen maakt je slimmer’. Voor de-
genen die meer willen gaan bewegen om 
daarmee ook slimmer te worden is het 
wellicht verstandig het boek nog even te 
laten liggen. Of ze moeten natuurlijk willen 
meedoen aan de versterking van de bewijs-
last. Dat kan als volgt: test je cognitieve 
vermogens nu, begin met een bewegings-
programma (houd goed bij wat je elke dag 
doet), en test naderhand je cognitieve ver-
mogens nog een keer. Als genoeg mensen 
hieraan meedoen kan Scherder wellicht 
een vervolg schrijven met de titel Laat je 
hersenen niet zitten: Daar word je immers 
slimmer van!

Het brein van farao tot fMRI: 
Een fenomenale ontdekkingsreis
Kees Brunia (2015), Rotterdam: 
Eburon, 526 pp., ISBN 9789059729360

 ɲ Paul Eling

Dat sommigen de ziel in het hart lokali-
seerden, dat er ‘spiritus’ door de ade-
ren stroomden (ja, spiritus staat ook 
voor meerdere geesten) om de benen in 
beweging te zetten, Gall, Broca en nog 

een paar voorlopers van ons vak, de 
meeste lezers zullen er al iets van mee-
gekregen hebben. Mijn ervaring is dat 
velen de historie misschien wel leuk 
vinden, maar er geen vrije tijd voor 
over hebben. Maar het boek van Brunia 
zal het besteden van die vrije tijd abso-
luut de moeite waard maken. Niet in de 
laatste plaats doordat Brunia een boei-
ende en onderhoudende verteller is!
Brunia is opgeleid als neuroloog en 
psycholoog. Na een tijd als neuroloog 
in het toenmalige epilepsiecentrum in 
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Breda gewerkt te hebben, is hij hoogleraar 
Fysiologische Psychologie geworden aan 
de Universiteit van Tilburg. Hij is al enige 
tijd met emeritaat, maar met veel succes 
geeft hij nog op tal van plaatsen colleges 
over het functioneren van het brein. Dat 
weerspiegelt niet alleen zijn enthousiasme 
om anderen te informeren, maar ook de 
grote waardering voor zijn verhalen. En in 
een voorwoord geeft Brunia aan: hij heeft 
het boek geschreven zoals hij college geeft.
Het boek is echter geen PowerPoint pre-
sentatie (zoals een college tegenwoordig 
nog wel eens wordt weergegeven). Integen-
deel! Het is prachtig uitgegeven, ik zou 
haast zeggen on-Nederlands mooi. Met een 
fraaie, rustige bladspiegel, de tekst in 
zwart en rood en met vele figuren, vaak 
ontleend aan de oorspronkelijke werken. 
En aan het eind vindt de lezer dan ook nog 
eens prima indices voor personen en za-
ken: handig voor wie een bepaald onder-
werp wil terugzoeken.
Zoals de titel aangeeft, beschrijft Brunia 
een geschiedenis van zo’n 2500 jaar, maar 
wel op een speciale manier. Hij probeert 
alle kleine stapjes die gezet zijn om te ont-
dekken hoe de mens in staat is een bewe-
ging te maken, te volgen. Dat begint met 
het idee over leven en de ziel: hoe moeten 
we ons de ziel voorstellen, waar zit de ziel 
en hoe werkt zij? Nadat de filosofen het 
nodige erover hadden geschreven, gingen 
sommige onderzoekers in het lichaam op 
zoek naar de weg waarlangs de boodschap-
pers van de ziel gingen om de ledematen in 
beweging te zetten. Tal van experimenten 
werden gedaan die weer naar allerlei nieu-
we ideeën leidden. Brunia neemt de lezer 
mee door de gedachtegangen van die on-
derzoekers te volgen, soms met citaten uit 
hun werk, vaak ook door hun redenerin-
gen in eigen, begrijpelijke taal weer te ge-
ven. Daardoor wordt het allemaal heel 
concreet en de lezer denkt met de ‘onder-
zoeker’ mee: hoe zal het verder gaan? Het 

boek leest veel meer als een verhaal, wel-
haast een detective. Het is geen droog, 
chronologisch verslag van feiten en weet-
jes. 
Als het apparaat, het zenuwstelsel, in kaart 
is gebracht, de anatomie, rijst de vraag via 
welk medium de boodschap door dat ap-
paraat gezonden wordt. Geen ijle lucht of 
vloeistof, maar een vorm van elektriciteit. 
En zo ontdekt de lezer alle stapjes in de 
neurofysiologie. Dan wordt de reflexboog 
ontdekt: de prikkel die van de voet naar 
het ruggenmerg gaat, later gaat die prikkel 
naar boven (en in de geschiedenis telkens 
weer ietsje hoger in het zenuwstelsel), 
maar hoe moeten we ons dan de vrijwillige 
beweging voorstellen? Hoe grijpt de wil in, 
hoe kan het denken de controle over de 
beweging uitoefenen? Hoe kan (letterlijk) 
richting gegeven worden aan een bewe-
ging, hoe worden ruimtelijke coördinaten 
voor een beweging bepaald? 
In zo’n tweeduizend jaar zijn we in heel 
kleine stapjes gekomen tot waar we nu 
zijn. Brunia analyseert de functie van het 
zenuwstelsel niet in termen van ingewik-
keld menselijk gedrag zoals de taalfunctie, 
maar als de organisatie van een beweging. 
Perceptie, cognitie, leren, het komt alle-
maal wel aan de orde, maar vooral als ele-
menten die een rol spelen bij het bewegen. 
Een sterk punt van dit boek is nu juist dat 
al deze aspecten op een natuurlijke wijze 
in elkaar passen. Stoornissen spelen in dit 
boek een wat bescheiden rol. Maar dat 
neemt niet weg dat dit boek zeker interes-
sant en nuttig is voor een klinisch neuro-
psycholoog: zonder een goed inhoudelijk 
kader over hoe het systeem in elkaar zit en 
werkt, zijn stoornissen in het systeem niet 
goed te begrijpen.
Het is niet nodig om plichtmatig een punt-
je van kritiek aan deze bespreking toe te 
voegen. Het moge duidelijk zijn dat dit 
boek een aanrader is voor eenieder die 
interesse heeft in de bestudering van de 
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Wat elke professional over het geheugen 
moet weten
Paul Eling (2014), Houten: Bohn Stafleu 
van Loghum, 116 pp., ISBN 978 90 0742 5

 ɲ Marjolein de Vugt

Het geheugen fascineert. Het is een bron 
van inspiratie voor de media, literatuur en 
wetenschappelijk onderzoek. De vele stu-
dies die er naar het geheugen zijn uitge-
voerd hebben vooral de complexiteit bloot-
gelegd. Wie zich wil verdiepen in deze 
materie, wordt geconfronteerd met een 
veelheid aan informatie, perspectieven en 
terminologieën. Kennis over het geheugen 
is echter zeer relevant voor een grote ver-
scheidenheid van professionals die bij-
voorbeeld werkzaam zijn in het onderwijs, 
een juridische context en uiteraard de ge-
zondheidszorg.
Ik ben als docent betrokken bij het onder-
wijs voor geneeskundestudenten, waarbij 
zij zich onder andere moeten verdiepen in 
de neuropsychologie en biologie van het 
geheugen. Zij raken vaak verstrikt in hun 
zoektocht naar eenduidigheid over lokali-
satie, indeling en werking van het geheu-
gen doordat verschillende bronnen het 
complexe proces van het geheugen weer 
net anders beschrijven. Het boekje Wat 
elke professional over het geheugen moet 
weten belooft hun veel goeds. In de inlei-
ding staat beschreven dat de auteur zich 
tot doel heeft gesteld ‘het complexe proces 
van het geheugen op een overzichtelijke 
manier in kaart te brengen’. Tegelijkertijd 

wil hij ‘de rijkheid aan verschijnselen laten 
zien, om zo duidelijk te maken dat het ge-
heugen oneindig veel meer is dan namen 
en boodschappenlijstjes onthouden’.
Bij het openslaan van het boek valt meteen 
op dat de hoofdstukken bestaan uit korte 
paragrafen die puntsgewijs zijn opge-
bouwd. Dit komt zeker de overzichtelijk-
heid en compactheid ten goede. Het gevaar 
bestaat dat de lezer een droge opsomming 
van feiten krijgt voorgeschoteld. De pret-
tige schrijfstijl maakt het boek echter zeer 
leesbaar. De affiniteit van de auteur met 
geschiedenis komt tot uitdrukking in de 
historische informatie die in diverse 
hoofdstukken is opgenomen.  Zo begint 
het boek met een begripsbepaling, waarbij 
ruim aandacht wordt besteed aan de basis 
die er door de eeuwen heen is gelegd voor 
de huidige nomenclatuur en visies op het 
geheugen. 
Hoofdstuk 2 gaat in op de structuur van 
het geheugen met zijn deelsystemen. Er 
zijn veel boeken voorhanden waarin een 
indeling van de verschillende onderdelen 
van het geheugen wordt uitgelegd. De toe-
gevoegde waarde van dit boek is dat het 
een korte en bondige bespreking betreft 
waarmee een goed overzicht wordt verkre-
gen van de verschillende deelsystemen. 
Deze worden vervolgens in vier aparte 
hoofdstukken verder toegelicht over res-
pectievelijk het kortetermijngeheugen, het 
episodisch geheugen, conditioneren en 
vaardigheidsleren. Vervolgens wordt in het 
volgende hoofdstuk uitleg gegeven over de 
neurobiologie van het geheugen in ant-
woord op de vraag: ‘Waar zit het geheu-

hersenen, die graag nog eens leest in zijn 
vrije tijd over de redenen waarom we nu 
denken dat het werkt zoals we nu denken 

dat het werkt, over de anekdotes die bij 
alle ontdekkingen horen. En niemand zal 
kunnen zeggen: dat wist ik allemaal al. 


