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HOOFDSTUK 4 

 
4 INLEIDING EN DOELSTELLING 

 

De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn: 

 

– de cursist/lezer via enkele voorbeelden meer bekend te maken met een 
dynamische morfologie, die het resultaat kan zijn van de fenomenologische 
benadering, zoals die in hoofdstuk 31 (§ 3.1.3) is beschreven en aldaar is 
aangeduid als de dynamische benadering ('dynamische blik'), 

– de cursist/lezer te doen ervaren, welk (soort) inzicht gewonnen wordt, wanneer 
men vanuit een participerende grondhouding (§ 3.2.2) in de verschijnselen bij 
mens en natuur op zoek gaat naar polariteiten, en 

– aan te tonen dat een dergelijke wetenschappelijke benadering, in tegenstelling tot 
de gangbare natuurwetenschappelijke benadering, de mogelijkheid biedt via de 
waarneming van stoffelijke fenomenen conclusies te trekken ten aanzien van 
werkzaamheid dan wel manifestaties van niet-materiële principes 
(geesteswetenschap). 

 
Gelet op de doelgroep zijn de hier gekozen voorbeelden voornamelijk ontleend aan de 
humane biologie. In latere hoofdstukken (zie met name hoofdstuk 6) zal de methode ook 
toegepast worden op andere gebieden van de biologie. In de eigenlijke cursus wordt dan 
de in dit hoofdstuk gedemonstreerde methode en grondhouding verder in praktijk 
gebracht ten aanzien van fysiologie, psychologie en pathologie. 

 
OPBOUW EN WERKWIJZE 

 
Eerst wordt een korte inleiding gegeven van de methode van de dynamische benadering 
en de betekenis van het begrip polariteiten in deze (§ 4.1). 
Vervolgens wordt de in hoofdstuk 3 aangegeven dynamische blik praktisch beoefend op 
het gebied van de menselijke conceptie. Methodologische  intermezzo's grijpen terug op 
hetgeen in hoofdstuk 3 als principes van wetenschappelijke benadering is uiteengezet. 
Het wezenlijke van het begrip polariteiten wordt aan de hand van deze voorbeelden 
uitgewerkt (§ 4.2). 
Dan wordt dezelfde benadering gevolgd ten aanzien van het menselijk skelet en de 
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menselijke gestalte en wordt een voor het antroposofisch mensbeeld essentieel begrip te 
weten 'Het Midden' nader uitgewerkt (§ 4.3). 

In § 4.4 worden aan de hand van de dynamische morfologie van het menselijk embryo 

fundamentele principes van de antroposofische menskunde nogmaals gedemonstreerd. 

 
Hier en daar zijn tussenteksten opgenomen. Deze zijn in een enkel-lijns kader geplaatst 
en kunnen citaten, afbeeldingen en/of overwegingen zijn. Zij zijn illustratief bedoeld en 
voor het volgen van de tekst niet essentieel. Opdrachten (studieopdrachten, 
waarneemoefeningen, denkoefeningen) zijn ook in de tekst opgenomen (dubbel-lijns 
kaders). Zij dienen ter zelfstudie en verdieping. 

 
 

 

 

 

 

4.1 HET VERKLEINGLAS ALS WAARNEMINGSINSTRUMENT 

 
Goethe legde er in zijn wetenschappelijk werk sterk de nadruk op dat 'zaken altijd in 
hun samenhang beschouwd moeten worden'. Dat geldt in het bijzonder voor polariteiten. 
Men kan immers pas een polariteit onderkennen, wanneer men het geheel beschouwd 
waarin de tegenstellingen tot uiting komen (zie citaat pag. 2). 
In § 3.1.1 is aangetoond dat men veel aan de weet kan komen via de waarneming van 
een geïsoleerde bestanddeel (b.v. van het gebit), van het detail op zich beschouwd. 
Dat is aldaar aangeduid als de ontleedkundige benadering. De vergelijkende benadering 
brengt het geïsoleerde element in een 'hogere' samenhang met andere elementen en 
biedt de mogelijkheid om van het wezen van een element méér te (over)zien, 
hetgeen de waarnemer bij een waarneming aan het geïsoleerde fenomeen ontgaat. 
Met andere woorden; men krijgt 'oog' voor het beeldgeheel waarbinnen detailvariaties 
zich moeten bewegen. De derde stap in de drieslag zoals die in hoofdstuk 3 is 
uiteengezet, is de stap van het waarnemen van de dynamiek, die geleid heeft tot de 
uiteindelijke vormverhoudingen in het beeldgeheel. Deze dynamische benadering brengt 
als meerwaarde de beleving van een vormende gebaar (Gestalt of gestiek) binnen de 

waarneming. Op dat moment is men achter, maar ook via, de stoffelijke fenomenen 
doorgestoten tot het niet-stoffelijke niveau van het proces of gebaar. 

 
Om een en ander methodologisch toe te lichten geldt hier als voorbeeld de 
vraag Hoe 'maakt' men een hoofd rond? Die vraag komt voort uit het gegeven dat 
wij allen ons een hoofd als rond voorstellen. Deze direct in het dagelijks leven 
en waarnemen ervaarbare werkelijkheid houdt echter geen stand bij een 
ontleedkundige benadering van het hoofd. De moderne natuurwetenschappelijk 
georiënteerde morfoloog ziet de 'rondheid' van het hoofd niet (meer). Ook in de 
huidige artsopleiding wordt de medische student (nog steeds) bekend gemaakt 
met een heel scala van uitsteeksels, kammen, richels, hoekige structuren aan 
menselijke schedel en hoofd. In die benadering valt niets van 'rondheid' te 
herkennen. Integendeel, hoe meer men de blik fixeert en concentreert op de 
menselijke schedel, hoe meer details men binnen het gezichtsveld brengt, des te 

 
We moeten het duister hanteren 
om het licht zichtbaar te maken 

J.W. Goethe 
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minder wordt de naïeve waarneming van het 'ronde' hoofd onderbouwd. De vraag 
Hoe 'maakt' men een hoofd rond? is dan ook bedoeld om het dilemma uit te 
drukken dat ontstaat als het om het werkelijkheidsgehalte van het 'ronde 
hoofd' gaat versus het werkelijkheidsgehalte van het 'anatomische hoofd'. 

 
Veel mensen hebben de neiging om het hierboven geschetste 'dilemma' op te lossen 
met verwijzing naar (varianten van) het 'globaal kijken'. Men doet dan de ogen enigszins 
toe om aan te geven dat, als men maar 'ongeveer' of 'in grote lijnen' kijkt, de stelling 'Het 
hoofd is rond' (toch) wel klopt. Of men verwijst naar kindertekeningen om aan te geven 
hoe raak het kinderlijk waarnemen de karakteristiek van het ronde hoofd weet te treffen. 
Goethe zou op zijn minst geprotesteerd hebben tegen het methodologisch advies om het 
menselijk hoofd dan maar globaal te beschouwen. Hij was een zeer exact waarnemer 
en beschrijver en schuwde in zijn wetenschappelijk werk het detail zeker niet. Integendeel, 
hij bediende zich in zijn biologische werk van zéér gedetailleerde fenomenen om een 
gebaar, dat hij in een bepaalde organische vorm (b.v. een orgaan of organisme) tot 
uitdrukking meende te zien komen, te onderbouwen. In termen van de Goetheanistische 
benadering van de werkelijkheid van de levende natuur, zou zijn antwoord op het 
hierboven gestelde methodische dilemma ongeveer zó geluid hebben: 

 
'Door de blik op schedel en/of hoofd te fixeren, komt het ronde hoofd niet in 
beeld. De samenhang waarbinnen achter schedel resp. hoofd zijn geplaatst, zijn 
het menselijk skelet resp. het menselijk lichaam. Ik ga hierbij uit van de eenheden 
zoals die in de gegeven natuur zich aan mij voordoen. Hoofd en schedel zijn 
ontleedkundige eenheden, product van een reductie, een isolatie uit het geheel 
van het organisme, waarom het hier handelt. Neem ik evenwel menselijk skelet 
of lichaam als uitgangsniveau en laat mijn blik gaan van hoofd naar armen en 
weer terug naar hoofd en weer naar benen, kortom beschouw ik hoofd in zijn 
(polaire) verhouding ten opzichte van extremiteiten, dan wordt ik aan de 
extremiteiten gewaar hoe rond een hoofd, een schedel eigenlijk is.' 

 
Het is duidelijk dat de 'dynamische blik' van hoofdstuk 3 hier uitkomst biedt. Let erop dat 
de uitdrukking 'beweeglijk' hier in bijna nog letterlijker zin gehanteerd wordt dan bij in § 
3.1.3 (dynamische benadering). Het binnen een samenhang vergelijkend, heen en weer 
gaande beschouwen, is hier bedoeld in contrast met de fixerende blik. Hoezeer men ook 
de botten van een extremiteit bestudeert, zolang men dat geïsoleerd doet, komt 
nimmer het karakter van 'rechtheid' aan het licht, dat de extremiteiten zo essentieel 
kenmerkt als men ze vergelijkt met hoofd of schedel. Steeds meer knobbels, richels, 
rondingen zullen zich aan de ontleedkundige waarnemer van een extremiteitenskelet 
openbaren, de 'rechtheid' van een arm en/of been komt pas bij de vergelijkende 
waarneming in de zin als hierboven bedoeld tot stand. Beide benaderingen vormen een 
contrast. In het ene geval nadert men het object, hanteert het vergrootglas en wordt 
immer meer details gewaar, in het andere geval neemt men zodanig afstand dat het 
element of detail verschijnt in de samenhang van het geheel waarin het thuis hoort. De 
'Zusammenschau', die men dan kan voltrekken, is mogelijk omdat men het advies van 
de Nederlandse anatoom Louis Bolk in de praktijk brengt namelijk dat het wenselijk zou 
zijn 'het leven met verkleinglazen te bestuderen'. De 'rondheid' van een hoofd is niet het 
product van een 'globaal' of 'ongeveer' of 'met half toegeloken ogen' kijken, maar van een 
helder, exact, maar dynamisch d.i. beweeglijk- vergelijkend kijken. 

 
In zo'n benadering is het detail niet storend of overbodig, nee, zelfs een noodzakelijke 
voorwaarde. Heeft men eenmaal de polariteit recht (extremiteit) en rond (hoofd) gevonden 
dan kan men vervolgens in Goetheanistisch fenomenologische zin bezien, of (ook) 
andere fenomenen zich in deze polariteit voegen, ja haar ondersteunen. Het in eerste 
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instantie (langs inductieve weg, voor wie wil) gevonden gebaar (gestiek) kan 
vervolgens (langs deductieve weg) onderbouwd worden met detailwaarnemingen. Aldus 
wordt een belangrijke consequentie van de keuze voor het standpunt van de 
dynamische kijker (en daarmee van de participerende beschouwer) duidelijk: 

 
de ontleedkundige benadering, met geïsoleerde waarneming-sinhouden als 
resultaat, past wél in de vergelijkende (en dynamische) benadering, maar 
omgekeerd niet. Een ontleedkundige benadering, evenzeer als de 
waarnemingsinhoud waarin zij resulteert, sluit waarnemingsinhouden die 
met een beweeglijke benadering aan het licht komen, in principe uit. 

 
Het moge duidelijk zijn dat het begrip polariteiten wel eens een belangrijke sleutel zou 
kunnen zijn tot een dynamische morfologie, in de zin van een morfologie van het 
gebaar. Het onderkennen van polariteiten vereist immers al een 'hoger' niveau van 
waarnemen: in een reductionistisch, geïsoleerd kader kan een polariteit zich namelijk 
nooit uitspreken, want het zien van het tegendeel heeft als conditio sine qua non dat 
men het niveau van het element verlaat en de (beweeglijke) blik op een ander element 
richt om vervolgens vergelijkend de polariteit te onderkennen. Tevens is dit het moment 
in deze verhandeling om te memoreren dat niet zonder reden hier gesproken worden 
over morfologie. De term anatomie wordt in dit kader gereserveerd voor de beschrijving in 
termen van de ontleedkundige benadering. In die zin is het ronde hoofd anatomisch 
misschien niet juist, maar morfologisch exact. 
 

 

4.2 VAN TWEEËN ÉÉN – POLARITEITEN BIJ DE CONCEPTIE 
 
Als eerste oefengebied voor het waarnemen van polariteiten wordt hier de menselijke 
conceptie genomen. Aan de fenomenen van eicel en zaadcel laat zich uitstekend 
oefenen hoe men vergelijkend en dynamisch waarneemt en hoe de participerende 
grondhouding (zie § 3.2.2) vormgebaren (gestiek) aan het licht brengt. Tevens kan 
aan dit voorbeeld geleerd worden dat polariteiten in de zin van een Goetheanistische 
fenomenologie meer zijn dan tegenstellingen, maar eerder omstulpingen van elkaar zijn 
en daarmee verwijzen naar een gemeenschappelijk wezenlijk element (niveau) áchter de 
bestudeerde polariteiten. Dat laatste element zal dan in § 4.3. nog verder uitgewerkt 
worden. 

 
4.2.1 POLARITEIT EN TEGENSTELLING 

 
In het kader van het 'gangbare' denken is het niet meer zo gebruikelijk – eerder 

 
Wij zijn gewoon het leven na te sporen door vergrootglazen en daardoor het 
anders onzichtbare stoffelijke binnen onze gezichtskring te brengen. Hoe 
geheel anders, hoe ruimer zeker zou onze opvatting van het leven zijn, 
indien het ons gegeven ware, dit eens te bestuderen met verkleinglazen, 
waardoor wij het voor het ongewapende oog onoverzichtbare binnen onze 
gezichtskring konden bren- gen, om dan in plaats van zoals thans de 
stoffelijke verbindingen, de samenhang der verschijnselen meer tot 
studiedoel te nemen. 

 
Louis Bolk, Hersenen en Cultuur (p. 25), 1917 
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ongewenst – om de verschillen tussen eicel en zaadcel te accentueren. Een kenmerk van 
het gangbare denken is immers de levende natuur te reduceren tot dezelfde 
eenheden van opbouw (men denke aan cellen, DNA, moleculen). Sheldrake betitelt deze 
grondhouding wat schamper als het 'nothing butterism': fenomenen worden bijvoorbeeld 
beschreven in termen van 'eigenschappen zijn niets anders dan een basenvolgorde op 
een DNA-molecule'. Zo wordt in de gangbare beschrijvingen van het bevruchtingsproces 
gesproken over twee geslachtscellen die 'moeten versmelten teneinde elk hun 
erfelijkheidssubstantie door te geven aan de tot stand te brengen vrucht'. De twee 
cellen hebben hun betekenis vooral als vectoren van DNA – 'daar drááit het allemaal om' 
–. Dat de morfologie van de twee cellen er (dus) eigenlijk niet veel toe doet, lijkt 
moeiteloos bevestigd te worden in allerlei moderne manipulatieve technieken, waarbij 

men op geheel andere wijze het gedachte 'doel' van de conceptie te weten het 
samenbrengen van twee eenheden DNA – ook weet te bereiken. 

 
Laten we echter, onder meer Goethe en Bolk indachtig, de zaken nemen zoals ze 
verschijnen en de menselijke zaadcel en eicel beschouwen in de samenhang waarin ze 
zich voordoen. Enerzijds is dat de context van anatomie en fysiologie van de beide 
geslachtscellen zelf en van de bijbehorende geslachtsorganen. Anderzijds is dat de 
context van het preconceptioneel attractiecomplex. Zo duidt men tegenwoordig het 
biologisch complex aan, dat beide gameten onder normale omstandigheden gedurende 
enige tijd met elkaar vormen, voordat het tot penetratie van een zaadcel kan komen.  
(* Zie noot pag. 6) 

 
 

 

 

   

OEFENING 

 
Probeer aan de hand van de tabel op de volgende pagina zoveel mogelijk 
tegenstellingen tussen zaadcel en eicel te vinden. Als geheugensteuntje is hier 
een afbeelding van beide gameten (geslachtscellen) gegeven. 
Zoek   de   tegenstellingen   echter   niet   alleen   op   het   niveau   van   de 
individuele cellen en hun morfologie en fysiologie, maar 'kijk verder'. Denk hierbij  
aan  de  verschillende  rol  van  beide  gemeten  bij  het  proces  van bevruchting   
en  ook  aan  de  fysiologie  en  morfologie  van  de  beide bijbehorende 
geslachtsorganen (gonaden). 

Spermatozoo Rijpe eicel met corona radiata 

Midden: zaadcel op gelijke schaal als de eicel getekend 
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POLARITEITEN TUSSEN EICEL EN ZAADCEL 

 

 EICEL ZAADCEL 

 

PARAMETER 
  

Grootte/omvang van de 

gameet 

  

Vorm van de gameet 
  

Beweeglijkheid 
  

Metabole verhouding tot 

de omgeving 

  

Toestand van de kern en 

van het DNA i.h.b. 

  

Verhouding kern/cytoplas- 

ma 

  

Aantal van de gameten 
  

Vitaliteit c.q. biologische 

kwetsbaarheid 

  

Leeftijd 

Levensduur 

  

Karakter (verloop) van de 

reductiedelingen 

  

Relatie tot (lichaams-)- 

temperatuur 

  

Relatie tot het kiem- of 

geslachtsorgaan 

  

? 
  

? 
  

 
 

 
 

(*)Noot 

Hier wordt voorlopig in het midden gelaten wat nu eigenlijk het daadwerkelijke conceptiemoment is. Het zou wel eens 
kunnen blijken dat de gangbare opvatting – conceptie is het moment waarop de mannelijke en vrouwelijke pronuclei met elkaar   
versmelten– in het licht van de volgende gedachtegangen ingeruild kan worden voor een geheel andere conclusie. 
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4.2.1   VERVOLG 

 
Het gegeven dat een eicel groot is en een zaadcel klein is, is alleen zichtbaar bij een 
vergelijkende benadering. De kwantitatieve beschrijving (spermatozoo-kop 4 á 5 μ; 
eiceldiameter ongeveer 150 – 200 μ) laat dit niet zien. Op een glijdende schaal van 
getallen en maten komt de kwaliteit groot en klein niet tot uitdrukking. In het geval van 
eicel en zaadcel geeft de dynamische benadering hier extra dimensie. Als men namelijk 
in de beschouwing betrekt, hóe groot en hóe klein beide cellen wel zijn en vooral, hoe 
ze dat 'groot' respectievelijk 'klein' tot stand brengen, komt direct een enorme polariteit in 
zicht. 
Naar maten van de humane biologie is de eicel reusachtig groot. Gemeten naar haar 
diameter (0.2 mm) en vooral naar haar volume cytoplasma (0.004 mgr in gewicht) is 
het zonder twijfel de meest volumineuze cytoplasmabol die de mens kan realiseren. 
Zeker, neuronen kunnen enorme lengten bereiken (tot vele duizenden malen van de 
gemiddelde celgrootte, die ongeveer 10 μ bedraagt), maar qua volume is de eicel een 
kampioen. In haar rijpingsdynamiek komt dat tot uitdrukking. De eicel rijpt in een proces 
van volumetoename en volumebehoud: het relatief grote cytoplasmavolume dat de 
oergeslachtscel in de embryonale fase kenmerkt, blijft tenminste behouden. Tijdens 
de eerste reductiedeling, die de eicel op het moment van ovulatie voltooit, wordt die 
indruk van 'streven naar behoud van cytoplasmavolume' bevestigd door het verschijnsel, 
dat de primaire oöcyt in twee qua volume volkomen onevenredige zustercellen deelt. De 
ene 'cel' – het poollichaampje – bevat het hoog noodzakelijke DNAsubstraat, de andere 
cel (secundaire oöcyt) behoudt het cytoplasma. 

 
METHODOLOGISCHE NOTITIE 

Tot zover zijn bovengenoemde waarnemingen en feiten, sec beschouwd, nog te 
relativeren. Ze zijn dan ook niet het resultaat van een geïsoleerd beschouwen 
van de eicel en haar grootte, maar tot stand gekomen door de blik heen en 
weer te laten gaan tussen de eicel en de zaadcel. Juist door dat te doen, krijgen 
aanduidingen als 'groot', 'volumebehoud', 'uitdijen' hun reliëf. 

 
Aan de polaire zijde vertoont de zaadcel zijn 'kleinheid'. Eerst weer het kwantitatieve – en 
dus te relativeren! – gegeven dat de diameter van een spermatozoönkop ongeveer 4 á 5 
μ bedraagt en de lengte van kop tot staart ongeveer 60 μ. Een paar μ is 
kwantitatief voor een cel al erg klein, maar de dimensie 'klein' krijgt nog meer kwaliteit, 
wanneer men bedenkt dat aan het klein worden van een eukaryote cel domweg de 
grens zit aan het pakket erfelijkheidssubstantie (DNA) dat toch minimaal – wil het hier om 
een menselijke cel blijven gaan – 'meegenomen' c.q. behouden moet worden. Wanneer 
men het zo beschouwt, verricht de zaadcel een topprestatie. Gedurende de laatste fase 
van de spermatogenese wordt dermate veel cytoplasma afgestoten, afgesnoerd, dat in 
de eindfase van de zaadcelrijping zeer weinig cytoplasma en (in verhouding) enorm veel 
kernmateriaal resteert. Dat laatste ondergaat bovendien een enorme concentratie. Het 
DNA dehydreert in belangrijke mate, zodat een bijna puur, strak gestructureerd DNA 
overblijft. De zaadcel vertoont de kenmerken die karakteristiek zijn voor een cel, die een 
zogenaamde 'geprogrammeerde celdood' aangaat (apoptose). Eén daarvan is dat het 
DNA zich sterk concentreert, en de cel pyknotisch wordt. Op submicroscopisch niveau 
maakt het DNA in de zaadcelkop een bijna kristallijne indruk. Dat enorme indikken of 
inkrimpen biedt de zaadcel als geheel de mogelijkheid zijn geringe omvang te bereiken. 

 
METHODOLOGISCHE PAS OP DE PLAATS 
De ontleedkundige benadering geeft ons maten (4μ, 60μ. 200μ) en intracellulaire 
verhoudingen (kern/cytoplasma ratio). De vergelijkende benadering toont de sterke 
tegenstelling die hier in het spel is, ook in bijbehorende, achterliggende processen 
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(o.a. uitstoten poollichaampje versus afsnoeren cytoplasma) die hier in het 
geding zijn. De dynamische benadering met een bijbehorende participerende 
grondhouding doet ons het proces van 'groot worden' respectievelijk 'klein 
worden' in dit geval kennen (dus: het proces achter de vorm, zie § 3.2.2) en een 
méébeleven van wat hier zich voltrekt doet ons het gebaar dat hier speelt (de 
gestiek) ervaren. Deze drie stappen makend, komen we als het ware steeds 
losser van de stoffelijke feitelijkheid; dat is ook noodzakelijk! Als men 
bijvoorbeeld concludeert dat de eicel door een gebaar van uitdijen wordt 
gekenmerkt en de zaadcel door een dynamiek van inkrimpen en/of concentreren, 
dan is het materiële gegeven dat de 'zaadcel toch een staart heeft van 60 μ (en 
dus 'best nog groot') niet meer ter zake. 

 
Bovenstaande methodologische opmerking rond zoiets eenvoudigs als 'groot' en 'klein' 
brengt nóg iets essentieels over polariteiten aan het licht. Om dat beter uit de verf te 
doen komen, eerst terug naar het waarnemingsobject. 
Een eicel is, als zij uit het ovarium vrijkomt en haar eerste reductiedeling heeft voltooid, 
een metabool actieve cel. Zij communiceert zogezegd met de omgeving. Dat is gekoppeld 
aan haar fysiologische kwetsbaarheid: een eicel is een precair organisme, dat niet 
straffeloos met fysiologische geweld gemanipuleerd kan worden. Denk hierbij aan de 
gevoeligheid voor chemische shock, osmotische shock en temperatuurshock. Betrekken 
we de corona radiata bij het geheel – en dat kunnen we doen als het ons om het 
eicelorganisme te doen is – dan hebben we te maken met een biologische eenheid die, 
ook al is het in zeer geringe hoeveelheden, substanties kan uitscheiden die de directe 
omgeving kunnen beïnvloeden (denk aan EPF: Early Pregnancy Factor). Eerst (weer) het 
reliëf: de zaadcel trekt zich van de omgeving hoegenaamd niets aan. Daarmee is niet 
gezegd dat de zaadcel niet reageert op zijn omgeving – denk maar eens aan het 'tegen 
de stroom in zwemmen' dat de zaadcel automatische vertoont of aan chemotactische 
substanties waarop een zaadcel reageert, maar het in metabole zin communiceren mét 
de omgeving, dat de eicel zo kenmerkt, is de zaadcel vreemd. Het tot -60 C invriezen van 
spermatozoën doet aan de levendigheid van deze cellen weinig af. Maanden daarna 
ontdooid, 'gaan ze even zo vrolijk verder'. Het relatief onberoerd blijven door 
omgevingsinvloeden past bij de cellulaire structuur van de zaadcel. Kan men de eicel zien 
als een reusachtig cytoplasma-reservoir, dezaadcel is gereduceerd tot een relatief a-
vitaal, zeer gestructureerd kern-pakket (DNA-pakket). 

  
Welke morfodynamische begrippen zouden gehanteerd kunnen worden om bovenstaande 
polariteit te karakteriseren, samen te vatten? De zaadcel is 'gesloten', de eicel is een 
'open' cel. De eicel opent zich tot, naar de omgeving, de zaadcel schermt zich 
daarvan af. Als men zich nu eens in deze dynamiek daadwerkelijk inleeft, is het mogelijk 
als het ware contact te leggen met de eerder genoemde dynamiek van groot en klein. 
Immers: uitdijen, streven naar periferie, gaat samen met 'open zijn', concentreren, op het 
(eigen) middelpunt gericht zijn, gaat daarentegen samen met 'gesloten zijn'. 

 
METHODOLOGISCHE PAS OP DE PLAATS 
Zijn er nog omvattende noemers van gestiek mogelijk om één en ander te 
karakteriseren? De lezer/cursist zelf kan het proberen. Hier geven we slechts de 
begrippen centrifugaal (periferie) en centripetaal (middelpunt) aan. Men kan ook 

proberen de vraag te proeven; 'Welk van beide gemeten vertoont de dynamiek 
van 'bevruchtbaar zijn' en welke die van 'bevruchten kunnen'? Dat lijkt een 
trivialiteit – zeker als men de vraag beantwoordt vanuit de basaal-biologische 
voorkennis die bijna iedere moderne mens gegeven is –. Maar kan men zich daar 
een gebaar bij voorstellen? 
Later in dit hoofdstuk zal nog nader ingegaan worden op een verschijnsel dat 
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inherent is aan de hier gevolgde methode, namelijk dat, aangekomen op het 
niveau van de dynamiek, van de gestiek (dus voorbij aan het niveau van vorm 
en het niveau van het proces), het steeds moeilijker wordt om de daar werkzame 
gebaren te verwoorden. Is men op het onderste niveau bezig kenmerken van 
zaadcel en eicel te beschrijven, gaat men op procesniveau al meer in de richting 
van 'het zaadcellige' respectievelijk 'het eicellige' denken en beschrijven, op een 
nog hoger niveau (waar inleving en ervaring gaan spelen) komt men al tot een 
soort abstracte terminologie als 'centrum' en 'periferie', als 'open' en 'gesloten', 
terwijl men tegelijkertijd de essentie van de dynamiek nadert. 

 
 

4.2.2 POLARITEITEN EN OMSTULPING 
 
Bovenstaande fenomenen lieten zich nog wel beschrijven in termen van tegen- stellingen. 
Toch zal de lezer/cursist niet aan de indruk ontkomen zijn dat er meer in het spel is dan 
alleen de tegenstelling. Tegenstelling althans in de zin van polariseren, van afstoten, van 
niet-gelijk-zijn. Bij de tot nu toe besproken processen en dynamiek van de eicel en 
zaadcel, komt iets anders mee. Zo werd aangetoond dat de eicel in haar dynamiek van 
'cytoplasma-behoudendheid' een sterk onevenredige reductiedeling voltooit, de zaadcel 
daarentegen juist genoodzaakt is cytoplasma af te stoten. Beschouwt men één en ander 
in termen van 'zaadcellige' respectievelijk 'eicellige dynamiek', dan kan men stellen dat de 
eicel bij haar eerste reductiedeling het 'zaadcellige' principe afstoot en de zaadcel op zijn 
beurt 'het eicellige' buiten sluit. 

 
METHODOLOGISCHE KAPSTOK: DE PATHOLOGIE ALS HULPMIDDEL. 
 

Vaak komt kennis van de pathologie te hulp voor een beter inzicht. De 
zaadcel die er niet in slaagt zich voldoende van overtollig cytoplasma te 
ontdoen, wordt in zijn functie gestoord. Letterlijk te zwaar geworden vertoont 
hij een sterk vertraagde voortbeweging, gehinderd door de vaak ter hoogte 
van de nek vast zittende cytoplasmazak. Pathologie vertoont in het kader 
van het zoeken naar polariteiten min of meer de volgende wetmatigheid: 
wat passend, functioneel, 'goed' is voor de éne pool, is storend, 
disfunctioneel voor de andere pool. 

 
De eicel kan men beschrijven als een cel met een binnen(kant), een inhoud. De 
zaadcel heeft zijn binnen(kant), zijn inhoud, opgeofferd, prijs gegeven. In die 
(dynamische) zin ontbreekt het de zaadcel aan 'binnen'. De eicel zal licht absorberen – zij 
heeft de massa daartoe –, de zaadcel kaatst licht terug, wat direct onder de 
microscoop waarneembaar is. In die zin is het passend dat ook het afgesnoerde 
poollichaampje sterk lichtrefracterend is. Bovendien wordt het poollichaampje niet (meer) 
gekenmerkt door de (optimale) bevruchtbaarheid die haar zustercel (de secundaire oöcyt) 
zo kenmerkt. Het wordt bij de mens ten zeerste betwijfeld of een poollichaampje (nog) 
substraat kan leveren voor een menselijke ontwikkeling. Als het al voorkomt, is het zéér 
sporadisch en zou het een zeer zeldzame vorm van twee-eiig tweelingschap betreffen. 

 
Nog boeiender in dit verband is het fenomeen beweeglijkheid. Hier wordt dan nu 
gedoeld op de letterlijke, stoffelijke beweeglijkheid. Inderdaad, het valt niet te ontkennen 
dat de zaadcel een beweeglijk cel is. De pathologie toont dit: een zaadcel die niet kan 
'zwemmen', functioneert niet. Ook de eigenschap van zaadcellen om tegen de stroom 
in te gaan en op die manier richting te vinden, is eicellen vreemd. De eicel kan zich niet 
ten opzichte van de omgeving verplaatsen. Passief wordt zij op de stroom van 
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eileidervocht meegevoerd. Weer openbaart zich een tegenstelling, maar is het ook een 
polariteit? Tot nu toe beschouwden we hier uiterlijke beweging, maar hoe zit het 'binnen'? 
Daar, zo kan men vaststellen, heerst in de zaadcel bijna absolute rust, de rust van de 
structuur (in de vorm van de DNA-formule), er is maar mondjesmaat sprake van 
intracellulaire metabole dynamiek. Geheel tegenovergesteld is de situatie van – of liever: 
ín – de eicel. Hier heerst volop cytoplasmatische dynamiek van celorganellen en metabole 
activiteit.Men zou kunnen stellen: de zaadcel vertoont uiterlijk de beweeglijkheid, die bij de 
eicel naar binnen geslagen is. De interactie met de omgeving is bij beide cellen polair 
en past geheel in de hier al eerder uiteengezette gestiek van 'open' versus 'gesloten'! De 
zaadcel beweegt meer aan de omgeving, zet zich tegen die omgeving af ('gesloten'); de 
eicel communiceert met haar omgeving, staat er open voor, men kan stellen beweegt met 
de omgeving. 

 
Deze laatste fenomenen maken ons opmerkzaam op het fenomeen van de 
omstulping. De tegenstelling is ten diepste een gemeenschappelijkheid. Bij zaad- en 

eicel laat zich dat in biologische termen ook makkelijk denken. Beide cellen zijn afgeleid 
van primordiale geslachtscellen die in een menselijk embryo van zes weken oud, 
weliswaar toegerust met een verschillend genoom (XY dan wel XX), op cellulaire niveau 
gezien gelijkvormig zijn. Vanuit dit gemeenschappelijk principe vereenzijdigen zaadcel 
respectievelijk eicel zich. In termen van morfologische dynamiek zou men kunnen 
stellen dat de zaadcel zich specialiseert in 'kern', de eicel zich in 'cytoplasma'. 
Geheel hiermee in harmonie is het biologische gegeven dat een zaadcel (net als een 
poollichaampje) niet in staat is een cel, een organisme voort te brengen. Een eicel kan dat 
(in principe) wel, men denke aan parthenogenese. 
 

METHODOLOGISCHE PAS OP DE PLAATS 
Het is duidelijk dat we hier tot een breekpunt komen met de gangbare 
reductionistische en daarmee ontleedkundige benadering. Voor de gangbare 
bioloog betreden we nu ongewenste, zelfs 'onjuiste' paden. Een zaadcel duiden 
als een 'kernkop' en een eicel als een 'cytoplasmabol' is alleen geldig binnen de 
kaders van de hier gevolgde fenomenologische benadering. Immers: 'de zaadcel 
heeft toch ook cytoplasma (al is het niet veel), een eicel heeft toch ook een kern. 
Het zijn allebei gewoon cellen 'met alles d'r op en d'r aan'. Zo zou het 
commentaar kunnen luiden. 
Inderdaad. Op dát niveau, het niveau van de details, kan men ook niet 'zien' wat 
men 'ziet', met de hier gevolgde benadering. Op dát niveau, en dan ook alleen 
maar binnen die paradigmatische kaders, is het ook niet 'waar'. Op dát niveau kan 
zich de dynamiek van de zaadcel als 'kern' en de dynamiek van een eicel als 
'cytoplasma' ook niet openbaren. 
Hier kan van breekpunt gesproken worden, omdat de ontleedkundige benadering 
hier het inzicht dat gewonnen wordt met de dynamische benadering zou 
uitsluiten, terwijl het omgekeerde níet het geval is! Men vergelijke 
bovenstaande met hetgeen geconcludeerd wordt op pag. 4 van dit hoofdstuk. Het 
is een krachtig voorbeeld van de stelling dat feiten niet waardevrij zijn, maar 
altijd een combinatie van een waarnemingsinhoud met een interpretatie 
(voorstelling). 

 
Om verder te onderbouwen dat we hier te maken hebben met de polaire gebaren 
'kern' en 'cytoplasma' het volgende. Natuurlijk heeft de eicel een kern, maar in een 
totaal ander proces als bij de zaadcel. Het DNA in de eicel is metabool actief, het is 
voor zover nodig, 'ontrold' en betrokken bij de bekende processen van transcriptie, 
translatie etc. Men kan stellen: de eicel vertoont de processen van een cel in de 
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interfase. De zaadcel daarentegen vertoont in celbiologische dynamiek de signatuur van 
een cel in de mitotische fase. Het DNA is geordend, gestructureerd, de kern 
overeenkomstig pyknotisch en metabool in rust. In de gangbare ontleedkundige 
vergrootglasbenadering hebben zaadcel en eicel beide een kern én cytoplasma, in de 
vergelijkende verkleinglasbenadering is een zaadcel 'kern' en een eicel 'cytoplasma'. Zo 
bezien heeft een interfase de signatuur van het cytoplasma, van perifeer, centrifugaal en 
open, kortom: is 'eicellig' en heeft een mitose de signatuur van de kern, van centrum, 
centripetaal en gesloten, kortom: is 'zaadcellig'. In die zin kan men stellen dat, wanneer 
zich in een levende mens elke seconde, dag in dag uit, een heel leven lang 
voortdurend celdelingen voltrekken, er sprake is van een grote ademhaling, een groot 
ritmisch gebeuren van 'zaadcelgeste' – de cellen sluiten zich af voor de omgeving en 
richten zich op de replicatie van 'het binnen' – en 'eicelgeste' – de cellen gaan open voor 

de periferie, enzovoort. 
 

METHODOLOGISCHE NOTITIE 

Men moet natuurlijk al erg 'dynamisch kijken' om deze gestiek in het 
celdelingsproces te (h)erkennen. Cellen als ademend tussen openstaan voor 
omgevingsinvloeden (periferie) en zich concentreren op de reproductie, waarbij 
omgevingsinvloeden op het innerlijk van de cel kunnen worden afgedrukt (het 
proces van celspecialisatie en differentiatie). In de dynamiek van de beide bij 
conceptie betrokken gemeten openbaart zich het grondakkoord van het levende 
organisme! 

 
 

4.2.3 VOORLOPIGE CONCLUSIE – POLARITEIT EN EENHEID 
 
De eicel en de zaadcel zijn dus te beschouwen als de polaire vereenzijdigingen van 
een oorspronkelijke eenheid. In het geval van de twee gemeten is die oorspronkelijke 
eenheid waarvan zij weg-polariseren nog concreet voorstelbaar ook, namelijk in de 
hoedanigheid van de oergeslachtscel. De eicel en de zaadcel zijn in elkaar om te denken 
d.w.z. de polariteit existeert in feite binnen een eenheid. In termen van het 
onderhavige voorbeeld: 'het eicellige' manifesteert zich door de afstoting van 'het 
zaadcellige' en omgekeerd! Een stapje verder: eicel en zaadcel danken hun hoedanigheid 
áán elkaar. Zij horen bij elkaar. Als men het zó verstaat is het niet verwonderlijk dat 
zaad- en eicel elkaar treffen. Beide cellen zijn elkaars vervulling! Hoe ze dat (in de vorm 
van een pre-conceptioneel attractiecomplex) daadwerkelijk doen, komt later ter sprake. 
Dat we in de celdelingsdynamiek met zijn afwisseling van mitose en interfase een ritmisch 
'herhalen' van het eicelgebaar en het zaadcelgebaar kunnen zien, geeft aan dat we in 
de zin van gestiek zicht krijgen op een hoger niveau dat vormend werkt op de eicel en 
de zaadcel zelf. 

 

4.2.4 NOG ENKELE POLARITEITEN IN DE CONCEPTIE 
 
Hoe 'maakt' men een zaadcel recht? Terugdenkend aan de overeenkomstige vraag 
eerder gesteld ten aanzien van de naïeve werkelijkheid van het ronde hoofd, is deze 
vraag gerechtvaardigd. Want dat kronkelende 'diertje' is natuurlijk 'recht' in de zin van 
straalvormig. De zaadcel is een straal, heeft een begin en een einde. De eicel is een 
bol. In haar geval helpen de anatomische feiten ons zeer: een meer volmaakt bolvormige 
cel bestaat er bijna niet. Bolvormige cellen zijn uitzondering. Heeft dat wellicht te maken 
met het gegeven dat cellen nooit 'alleen' zijn, maar altijd met vele, zéér vele andere 
cellen zijn samengevoegd tot weefsels. De eicel is een solitaire cel. Er bestaat geen 
eicelweefsel. Een bol is de vorm van het in-zich-zelf-zijn, heeft geen begin en einde. 
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Doe nu oefening I en oefening II 

 
Mocht de ontleedkundige blik nog moeite hebben met het straalkarakter van de zaadcel, 
een vergelijkende dynamische blik ziet het zonneklaar. Meer nog: de omstulping die hier 
manifest is, is indrukwekkend. In de bol die de eicel is, zijn (in meetkundige zin) oneindig 
veel stralen aanwezig, alleen de straal is hier als vorm niet zichtbaar geworden. De 
zaadcel maakt de straal zichtbaar. Eicel en zaadcel zijn in die zin weer polariteit en 
omstulping van elkaar. De één maakt zichtbaar, wat de ander onzichtbaar heeft, en 
omgekeerd. Hoe sprekend is dan een pre-conceptioneel attractiecomplex, die biologische 
eenheid die honderden zaadcellen en een enkele eicel een aantal uren lang moeten 
vormen alvorens het tot penetratie van een zaadcel kan komen? (zie tekening). Maken 
in dit complex zaadcellen niet zichtbaar wat de eicel 'on-zichtbaar' bij zich heeft? 
Zaadcellen stralen letterlijk die dimensie aan de eicel terug. Vormen de zaadcellen daar 
niet één grote bol, bestaande uit stralen? 

 

 

 

 

OEFENING II 

 
Ook (vorm)tekenen kan het herkennen van de gestiek door de zelfbeleving 
ondersteunen. Men tekene eens een cirkel (groot formaat) door met het potlood een 
cirkelvormige rondgaande beweging te maken gedurende enige tijd. Men kan de 
beweging versnellen en verlangzamen. Ga na hoe je beleven, je bewustzijn is. 
Realiseer je dat er bij het tekenen van een 'perfecte' cirkel – en op deze manier lukt dat 
best redelijk! – sprake van is, dat men het middelpunt van de figuur weliswaar niet 
tekent, maar wel zichtbaar maakt. Immers: alles drááit om dat punt. Is de cirkel niet 
een verzameling punten op gelijke afstand (stralen) van een gekozen (middel)punt? 
Een ‘on-zichtbaar’ punt. Plaats dan in een volgende tekening dat centrum eens in het 
middelpunt van je bewustzijn en probeer vanuit allerlei richtingen met het potlood 
'aanvliegend' op het papier te landen, dóór het gekozen middelpunt te gaan en 
vervolgens in één beweging weer van het papier ‘op te stijgen'. Herhaal dit enkele 
malen en merk de stemming, je bewustzijn, je zelfbeleven op. Is dat niet heel 
anders? Hoe makkelijk of moeilijk is het dit keer om exact een punt te tekenen? Dit 
keer maken de stralen een bolvorm zichtbaar, die er ook weer 'niet is'. 

Twee manieren van omgaan met het (middel-)punt? Bol en straal als omstulping? 

OEFENING I 

 
Het biedt vaak hulp als men zich daadwerkelijk in de geproefde gestiek inlééft door 
middel van lichamelijk nabootsen, méébeleven. Men kan de zaadcel ‘nadoen’ in een 
uiterst gestrekt rechtop staan en ervaren hoe dat is. Vervolgens kan men zichzelf 
terugtrekken in een opgerolde ‘bolvormige’ houding en het bijbehorende zelfbeleven 
bewust ervaren. Doet men dit, dan is er niet alleen de ervaring van bol en straal, maar 
ook van licht en duister. Men kan dan iets ervaren van de bol als vorm van het 'in-
zich-zelf-zijn'. De bol heeft geen richting, geen begin en einde. 
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Nog meer polariteit. Voor een conceptie in de gangbare definitie (versmelting van 
twee pronuclei) is één zaadcel en één eicel genoeg. Wie echter de blik richt op de 
gegeven werkelijkheid ziet in het pre-conceptioneel attractiecomplex honderden, 
duizenden zaadcellen noodzakelijkerwijze aanwezig. Het kán niet met minder. De 
getallen van de bevruchtingsfysiologie spreken dezelfde taal. Wanneer een man 
niet in staat is om per ejaculatie tenminste 20 tot 40 miljoen spermatozoën te 
produceren, is hij fysiologisch infertiel. De dagelijkse productie aan zaadcellen 
bedraagt enkele tientallen miljoenen per dag! Dat betekent honderden per 
seconde! Bij 'het zaadcellige' hoort het 'veel'. Er is voor een conceptie maar één 
eicel nodig. Van de 10 a 20 primaire oöcyten die voor een ovulatie aan de laatste 
rijpingsfase beginnen, gaan de meeste te gronde. Eén eicel komt vrij, hooguit 
soms twee. 
EEN en VEEL, is dat een polariteit? Hier speelt hetzelfde als bij 'klein' en 'groot'. 
Ook dat zijn in het gangbare denken kwantiteiten, maten geworden en in de 
reeks 1, 2, 3, 4, ... veel is 1 een getal en 'veel' een groot getal. Dat kan ook 
anders. Eén is een dimensie, een kwaliteit. In de Middeleeuwen beschouwde 
men het getal EEN als het grootste getal. Iets (of iemand!) waarvan (van wie) 
er maar één is, dat is véél. In stoffelijke zin is één mens niet veel, maar gaat 
men uit van EEN als van de dimensie van de uniciteit, dan is één mens heel veel. 
Men zou kunnen stellen: iets dat uniek en enig is, 'vult de kosmos'. Je kunt de 
kosmos ook gevuld denken met miljarden stoffelijke zaken als melkwegen, 
zonnestelsels, sterren en planeten. Dát wordt doorgaans als 'VEEL' ervaren. Zo 
bezien zijn EEN en VEEL een polariteit. De ene vorm van VEEL is de materiële 
vorm: stoffelijk aanwezig VEEL. De 'zaadcellige' manier van VEEL? 
Daartegenover staat het andere VEEL: het immateriële veel van het unieke, het 
immanente veel. De 'eicellige' manier van VEEL? Als kwaliteiten zijn EEN en 
VEEL polen, omstulping van elkaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre-conceptioneel attractiecomplex 

Uit: Appenzeller, Genesis im Lichte der Embryologie, 

1976, Zbinden Druck und Verlag AG, Basel 
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METHODOLOGISCHE OPMERKING 

Het zal de goede verstaander inmiddels zijn opgevallen dat er nog iets is 
dat eicel en zaadcel – of liever: het 'eicellige' en het 'zaadcellige' – als 
polariteit onderscheidt van een eenvoudige tegenstelling. Hierboven is al 

het omstulpingsprincipe aangeduid: het gaat niet om een + en een -, maar 

om een +/- en een -/+. Gaandeweg blijkt ook dat men helder moet 

houden op welk niveau en met welke parameter men de vergelijking 
uitvoert. Zo was er qua metabole celdynamiek sprake van een 'open' eicel 
en een 'gesloten' zaadcel. Hanteert men de begrippen 'open' en 'gesloten' 
als begrippen die een vormdynamiek uitdrukken, dan is op het niveau van 
de vorm (bol-straal) de eicel de 'geslotene' en de zaadcel de 'opene'. 
Deze opmerking wordt hier gemaakt omdat hiermee nog eens des te 
sterker het 'hogere' Gestaltniveau wordt aangegeven waarop de polariteit 
zich voordoet. 

 
Richten we nu tenslotte als voorbeeld de blik op de dynamiek van het 'zaadcellige' 
en het 'eicellige' op het niveau van de geslachtsorganen, dan kan men gewaar 
worden dat richtingen en kwaliteiten van de gebaren weer omkeren. De dynamiek 
van ovarium versus die van de testis geeft een soort 'tegenbeeld' te zien. Is de 
zaadcel als cel, in zijn individuele gestiek de concentrerende en de eicel de 
uitdijende, de testis respectievelijk het ovarium tonen een tegenovergestelde 
dynamiek. De testis is een exploderend orgaan van een bruisende vitaliteit met 
een gigantische mitotische activi- teit. Zaadcellen zijn ook relatief 'jong'. Ze 
bestaan hooguit 65-70 dagen en worden dan geresorbeerd. In de eierstok heerst 
een veel rustiger dynamiek. Hier is géén sprake van productiviteit. Eicellen 
verliezen al tijdens het foetale leven van de vrouw hun mitotische vermogen 
en vanaf dat moment (6e foetale maand) is er eigenlijk alleen nog maar sprake 
van afname van het aantal. Het ovarium is een bewarend, behoedend orgaan, 
dat in een meer centripetaal gebaar langzaam 'sterft' tot uiteindelijk bij de 
menopauze het aantal eicellen tot nul is gereduceerd. De bruisende, 
exploderende, centrifugale (stralingsgevoelige) dynamiek van de testis versus de 
verstillende, imploderende, centripetale dynamiek van het ovarium. In het 
macroscopisch hard afgekapselde orgaan dat de testis is, ligt op microscopisch 
niveau een geweldig zich naar buiten openend oppervlak. Met 200 meter ductuli 
seminiferi en efferentes, met 12 meter epidydimis is de testis één en al oppervlak 
en openheid. Het ovarium is een week, maar massief orgaan – harde afkapseling 
is hier de pathologie: het Stein- Leventhalsyndroom  –, waarin de eicellen ingebed 
liggen. 

 
METHODOLOGISCHE AFSPRONG 

Men bemerkt wel dat het steeds moeilijker wordt de gestiek die men hier op 
het spoor komt te vatten in begrippen en termen. Steeds meer begrippen 
zijn nodig de hier zich manifesterende dynamiek uit te drukken en alle 
begrippen zijn niet synoniem met elkaar maar brengen elk weer een 
facet van de gestiek onder woorden. Als voorbeeld wordt hier de reeks 
genoemd: centrifugaal/centripetaal – open/gesloten – periferie/centrum – 
straal/bol – licht/donker – explosief/implosief. De onderzoeker kan hier 
gekweld worden door  het enigszins onbehaaglijke gevoel veel begrippen 
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OVERWEGING OVER VOELEN EN ZIEN 

 

Blaise Pascal onderscheidde in de werkelijkheid de 'esprit de geometrie' en 
de  'esprit  de  finesse’. Daar  waar  de  visuele  discernering  plaats vindt, 
heerst de esprit de geometrie. In de natuurwetenschappen is de esprit de 
geometrie de basis van elke methode. Kenmerk is zijn mededeelbaarheid. 
[....]  Ieder  is  duidelijk  te  maken  dat  een  vlinderbloemige bloem tien 
meeldraden heeft, één stamper en een ongescheiden kroon etc. [...] Maar 
dat bloemen, naar het woord van Goethe, 'hartstochten van de aarde' zijn, 
dat is alleen duidelijk te maken aan wie het reeds 'ziet'. 

Uit: J.H. van den Berg, Het menselijk lichaam II 

Bij  de  esprit  de  finesse  gaat  het  om  de  werkelijkheid  die  men 'ziet', 
aanvoelt. Die even evident is als de mededeelbare wereld. Pascal zegt het 
zó: 'On les sent plutôt qu'on les voit'. Vrij vertaald: 'Het is meer dat je het 
voelt dan dat je het ziet'. 

te gebruiken maar 'het' begrip, het alles omvattende gebaar niet of  
nauwelijks te kunnen benoemen, terwijl men het wel aanvoelt (zie 
onderstaande overweging). Op dat punt aangeland lijkt men vaste feitelijke 
begripsmatige grond onder de voeten te verliezen. Voor de orthodoxe 
materialist is het nu 'zweven' geblazen, voor de fenomenoloog is dit de 
ervaring die aangeeft, dat men tot de 'kern' van de zaak doordringt. Het 
onnoembare wordt evident. 
Met een metafoor zou men kunnen stellen dat de onderzoeker moet 
'watertrappelen' in de wereld van begrippen. Door in beweging te 
blijven, vindt men dan toch een vorm van houvast. Het feit dat we hier 
moeten 'watertrappen' kan men beschouwen als inherent aan het niveau 
van werkelijkheid waaraan men nu raakt. Het gaat niet meer om vorm, 
ook niet meer om proces, maar om Gestalt, gestiek, gebaar. Dan raakt 
men aan de wereld van de vormkrachten, die achter elke tot 
zichtbaarheid gekomen vorm werkzaam zijn. In geestes- 
wetenschappelijke termen: etherwereld. Slechts met een beeldend 
bewustzijn (imaginatie) kan men op dat niveau waarneming doen. 
Het hier geoefende 'watertrappelen' is daarvan een vooroefening. 
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4.2.5 TERUGBLIK EN OEFENINGEN 

 

 

 

 

 
 
 

OMDENKOEFENING OVER BOL EN STRAAL 

 
Straal  en  bol.  Recht  en  rond.  Was  dat  niet  de  dynamiek  van  een 
hoofd   versus   extremiteit?   De   extremiteit   als   in   de   vorm   en 
zichtbaarheid  getreden  straal.  Zijn  het  niet  juist  de  armen  en  de 
benen die een kegelmantel ('bol') kunnen beschrijven. Hierbij wordt 
de vorm bewogen, in de ruimte verplaatst, een uiterlijk bewegen. Is 
het hoofd niet een tot rust gekomen bol? Waar zijn in die zin dan de 
stralen van het hoofd? Zijn dat de 'niet-zichtbare' dimensies van het 
hoofd, zoals de 'bol', de kegelmantel het 'on-zichtbare' is dat bij de 
extremiteit hoort? Hoe is het gesteld met beweging bij het hoofd? Is 
die uiterlijk, ruimtelijk, zoals bij arm en been, of meer innerlijk, niet- 
materieel? 

 
Hieronder een deel van een zogenaamde 'meditatieve tekening' van 
Karl  Heinz  Flau.  Gevraagd  wordt  de  geometrische  principes  punt, 
kromme  en  rechte  lijn,  centrum  en  periferie  ná  te  beleven  als 
'wiskundige  gestiek'.  Het  gaat  erom  te  proberen  in  omstulping  te 
denken. 
NB In de tekening komt al het aspect 'Mischung' aan de orde. In het volgende hoofdstuk 

wordt dat nader uitgewerkt. 
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TEKENOEFENING OVER OMSTULPING 

 
Deze tekenoefening zou kunnen heten: 

'MAAK VAN HET ZAADCELLIGE HET EICELLIGE (en omgekeerd)' 

 
Zet op een tekenvel met drie punten een gelijkzijdige driehoek op met een 
basis en twee opstaande zijden. Teken de zijden niet als rechte lijnen, 
maar trek ze enigszins naar binnen gebogen. De idee is nu dat de driehoek 

onder invloed van een induwende, concentrerende werking staat. Men trekt nu 
steeds opnieuw van hoekpunt naar hoekpunt een lijn die steeds verder 
'instulpt'. Het door de zijden begrensde driehoekje wordt steeds kleiner, als het 
ware steeds 'zaadcelliger'. Heeft men eenmaal het ritme van lijn (beweging) – 
punt (rust) – lijn (beweging) – punt (rust) – enzovoort 'te pakken', dan gaat 
men hiermee door, totdat ....  ? Totdat men het gevoel krijgt, bijna in de 

cirkelbeweging te komen en het vormge- voel van een driehoek verliest. 
Als men dan het lijnenspel, dat ontstaan is, analyseert, dan blijkt men al 
tekenend door een nulpunt, een omstulppunt is gegaan. 'Aan de andere 

kant' manifesteert zich immers nu een polaire driehoek, namelijk met de basis 
naar boven en met 'uitbollende' zijden. 
Heeft men op die manier niet van een concentrerende 'zaadcellige' beweging 
omgestulpt naar een uitdijende 'eicellige' beweging? 

 
Hieronder het schema zoals Karl Heinz Flau dat geeft met een geheel andere 
terminologie. Hij spreekt van saugen en quellen en von aussen en von 

innen. 

 

 

 
TOEGIFT: 

 
Het is mogelijk de lijnen (zijden) zoals die aan het einde van de tekenoefening 
zichtbaar geworden zijn, aan één van de hoekpunten verder 'door te 
denken'. Men zal dan zien dat het voorstelbaar is dat de lijnen door een 
oneindige periferie voortgezet kunnen worden en ook dan weer een 

‘omklappunt’ gevonden wordt. Immers na enige tijd keert men dan terug bij de 
(instulpende, ‘saugende’) uitgangsdriehoek. Dit zijn principes uit de projectieve 
meetkunde. 
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4.3   ÉÉN EN ÉÉN IS DRIE – DE DIMENSIE VAN HET MIDDEN 

INLEIDING 

In het voorgaande is ondermeer de conclusie getrokken dat de polariteit in feite 
binnen een eenheid existeert. Dat polariteiten omstulpingen van elkaar zijn, doet 

vermoeden dat een ordenend principe van 'hoger' niveau beide verbindt of verenigt. In 
deze paragraaf zullen we op zoek gaan naar de kwaliteit van deze eenheid en hoe deze 
kenbaar kan worden. Daartoe wenden we eerst de blik naar het menselijk skelet. 

 

4.3.1 POLARITEITEN IN HET MENSELIJKE SKELET 
 
Stond in hoofdstuk 3 het gebit en de afzonderlijke elementen centraal, dit keer richt de 
blik zich op het geheel van het menselijke skelet (en de menselijke gestalte) als de 
samenhang waarbinnen naar polariteiten wordt gezocht. Als polariteit wordt hier de 
dimensie hoofd-schedel versus armen/benen-extremiteiten genomen. De dimensie 
waarbinnen nu gepolariseerd wordt is de dimensie centrum-periferie. 

 
 

 

 
WAARNEEMOEFENING 

 
Probeer eens in de dagelijkse praktijk naar 'zaadcelligen' en 'eicelligen' te 
zoeken. 
Het beste kan men dat doen aan de hand van paren individuen die men 

dan met de vergelijkende benadering naast elkaar dynamisch beschouwt. 
In het bijzonder bij kinderen kan men deze waarnemingen oefenen. 

 

Men kan eerst zich concentreren op gestalte, habitus en/of constitutie van 

de gekozen individuen. Maak een lijstje van punten waarop je beide 

individuen vergelijkt en wat volgens jou een zaadcellige of eicellige gestiek 

is. 

 

Een volgende stap kan dan zijn om b.v. de 'zieledynamiek' in termen van 

deze  gestiek  te  vergelijken.  Probeer daarbij ook ‘binnenste-buiten’ te 

denken. Bijvoorbeeld: Zijn er mensen met een dominerend afketsende 
buitenkant en hebben die misschien geen (zich direct manifesteerbaar) 

innerlijk? Of kunnen mensen uiterlijk sociaal (‘open’) gedrag soms paren 

aan een diepere psychodynamiek van afsluiten? 
Nog  moeilijker  is  wellicht  ook  te  zoeken  hoe  iemands  'zieledynamiek'  in 

verhouding staat tot zijn/haar uiterlijk verschijnen? Bijvoorbeeld: is de in 
zijn/haar gestalte zo 'open' persoon ook psychosociaal een open mens of 
horen uiterlijk en innerlijk bij elkaar? 
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De schedelbeenderen zijn bekend als platte beenderen, platen botweefsel, te 
beschouwen als in botweefsel zichtbaar geworden oppervlak van een bolvorm. Tezamen 
vormen deze platen dan ook een ronde (hersendoos) bekend als neurocranium. Deze 
vaststelling kan worden becommentarieerd door te wijzen op het viscerocranium. Al zal 
daar later in deze paragraaf op worden ingegaan, hier kan gesteld worden dat een 
dergelijk commentaar wordt ingegeven door een ontleedkundige benadering. De platheid 
van de schedelbeenderen en het doos- karakter van de schedel als geheel krijgt pas zijn 
échte reliëf als men zich richt op het extremiteitenskelet. Hier gaat het immers om 
lange pijpbeenderen. Zij vormen ook geen doos, maar een langgerekte keten van 
skeletelementen. 

 
Schedelbeenderen vormen hechte verbindingen. De schedelnaden (suturae) zijn bekend 
om hun strafheid. Ook al gaat het histologisch om bindweefselverbindingen 
(syndesmosen), door de ingewikkelde 'jig-saw'-structuur ervan ontstaan hechte nauwe- 
lijks te verbreken verbindingen. Bij het jonge kind kunnen de naden nog loslaten, bij de 
volwassenen zal bij trauma een schedel eerder fractureren of ruptureren dan dat de 
naadverbinding loslaat. Gesteld kan worden: hechtheid, vormvastheid is hier de normale 
functie, beweeglijkheid de pathologie. In het extremiteitenskelet is de situatie 
180 andersom. De verbindingen zijn hier overwegend van het karakter van synoviale 
verbindingen, die eerder gekenmerkt worden doordat het géén verbindingen zijn – er is 
immers sprake van een gewrichtsspleet –. Dit gegeven staat in het functionele kader van 
de beweeglijkheid en bewegingsvrijheid. De starheid die de fysiologie van de 
schedel karakteriseert, is hier het pathologische. Vergroeiingen in de verbindingen doen 
de extremiteit disfunctioneren. 

 
Hiermee samenhangend imponeert de schedel vooral als een exoskelet. De contour van 

de benige schedel is door de huid in vivo bijna direct inspectabel en palpabel. De 
individueel-typische bouw van het gelaat (fysiognomie) is in het benig skelet terug te 
vinden. De botstukken van een extremiteit hebben voor een groot deel een verhuld 
karakter. Zij zijn voor het merendeel omgeven door weke delen i.c. spieren en zijn 
daarmee endoskelet. De aanwezigheid van spieren in extremiteiten en de 'afwezigheid' 
daarvan in het hoofd hangt daarmee samen. De mimische spieren zijn niet bedoeld de 
botstukken van de schedel onderling te kunnen bewegen. De kauwspieren lijken een 
uitzondering. dat komt later ter sprake. De schedel imponeert als exoskelet: de weke 
delen bevinden zich bij het hoofd aan de binnenzijde van het skelet (hersenen). Bij de 
extremiteiten omhullen weke delen de harde kern, zij liggen aan de buitenkant. Zijn de 

benige elementen van de extremiteit opgenomen in (spier)weefsel dat onmiddellijk 
verbonden is met beweging, bij het hoofd is beweging toxisch als het gaat om de weke 
inhoud. De (tijdelijke) disfunctie van de hersenen bij de commotio cerebri illustreert dat. 

 

 

 
OPDRACHT 

 
Net als bij de polariteit van zaadcel en eicel kan men het eerst weer eens zélf 
proberen. Aan de hand van de checklist op de volgende pagina kan men zelf 
polariteiten langs de gekozen 'richting' formuleren, daarbij weer uitgaand van 
het principe van de omstulping (de ene pool om-denken in de andere pool). 
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De schedel, het hoofd heeft een 'binnen'. De schedel omsluit dat, sluit af. De dimensie 
bolvorm is daarmee verbonden, de schedel is gesloten. De extremiteit heeft 
straalkarakter, heeft een begin en een einde, is daarmee in zijn bouw 'open' van 
karakter. Het gaat hier (weer) om de polariteit bol versus straal. De pathologie van de 
(zeldzaam geworden) rachitis illustreert dit in een omkering: het ronde hoofd wordt een 
caput quadratum, de rechte extremiteiten ronden af tot o.a. O-benen. 
Een extremiteit divergeert, 'versplintert', waaiert uit. De reeks: 1 humerus, 2 
onderarmbeenderen, 3 proximale carpalia, 4 distale carpalia, 5 metacarpalia met 
bijbehorende phalangen toont dat. De dynamische termen om schedel en extremiteiten 
in gestiek te karakteriseren, zouden hier kunnen zijn: concentratie versus divergentie. 
De extremiteit verstrooit naar de periferie, is daarnaar toe 'geopend'. Extremiteiten zijn – 
elk weer op hun eigen manier – naar de omgeving toegewend, zijn geëigend in en 
aan die omgeving handelend te werken. De extremiteit vindt zijn centrum 'daarginds'. Het 
hoofd daarentegen sluit af, con-centreert, representeert een 'hier', een centrum. De 
extremiteiten bestaan en ontwikkelen zich in de zwaartekracht. Het hoofd vormt een 
zwaartekrachtvrije ruimte waarbinnen de hersenen zwevend in de liquor worden 
gedragen. 

 
 
(vervolg op pag. 22) 
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  POLARITEITEN TUSSEN HOOFD EN EXTREMITEITEN 
 
 

 HOOFD/SCHEDEL EXTREMITEITEN 

PARAMETER   

Vorm van de bot- 

stukken 

  

Aard van de bot- 

verbindingen 

  

Beweeglijkheid 

van de onderdelen 

  

Mate van herken- 

baarheid van de 

botten in vivo 

  

Relatie met koude 

resp. warmte 

  

Open of gesloten 
  

Verhouding inner- 

lijke / uiterlijke 

beweeglijkheid 

  

Vitaliteit 
  

Aard van de door- 

bloeding 

  

Relatie tot bewust- 

zijn 

  

Relatie tot de 

'wereld', tot de peri- 

ferie 

  

? 
  

? 
  

? 
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 METHODOLOGISCHE TUSSENSTAP 

Het is moeilijk de juiste samenvattende termen te vinden voor de gestiek die 
hier speelt. Is de schedel het beeld van het ab-stracte? Extremiteiten het gebaar 
van het toe-schieten? Hoe staat het in beide lichaamssferen met de relatie van 
mens-omgeving, mens-wereld? Is het hoofd niet de zetel van het denken over, 
het waarnemen van die wereld en de extremiteiten niet de geëigende organen 
voor het staan op, het handelen in of aan de wereld. Zijn scheiden c.q. 
verbinden soms ook de passende termen van gestiek? 

 
In dit kader een poging om te zoeken naar uiterlijk beweeglijk-zijn en innerlijk beweeglijk-
zijn. Iets dergelijks hielp om de polariteit in gestiek van zaadcel en eicel te begrijpen. 
Extremiteiten bewegen evident, zij bewegen in de ruimte, aan de zwaartekracht. In de 
extremiteiten beweegt de mens stoffelijk, materieel, zintuiglijk waarneembaar. In deze 
lichaamssfeer beweegt de mens mét zijn arm of been. Zoals hierboven al aangegeven 
is, in het hoofd de verhouding tot het beweeglijk-zijn een héél andere. Uiterlijk, 
materieel, zintuiglijk waarneembaar bewegen is hier tot een minimum beperkt, is zelfs 
functioneel storend. Wil men de auditieve of visuele waarneming zorgvuldig doen, dan 
dient men het hoofd stil te houden (beweging stoort). Ook alle andere processen in en 
functies van het hoofd worden door beweging verstoord. De beweeglijkheid van het hoofd 
is een stille, een immateriële. De hersenen (en ook de schedel) worden daarentegen 
gekenmerkt door een zeer sterke vormtendens. Men denke niet enkel aan de sterk 
gesiceleerde bouw van de schedel, maar ook aan de neuronen, die in een strikt neuro-
anatomische orde liggen. Zelfs de vermeende verplaatsing van prikkels langs neurieten en 
banen is maar schijn. In 'werkelijkheid' depolariseren ruimtelijke structuren, te weten 
neuronen. Bewegen wij in onze extremiteiten mét de materie, in het hoofd bewegen wij, 
zo lijkt het, meer áán de materie. De beweeglijkheid die ons denkleven en 

voorstellingsleven zo kenmerkt, is er een van zeer hoge orde. Eigenlijk is de 
beweeglijkheid in ons hoofd vele, vele malen subtieler en ijler dan die in ons handelen, 
onze motoriek. In de spreektaal is dat te herkennen in uitdrukkingen als 'van gedachten of 
standpunt veranderen, op een idee komen', etc. etc. Onze bewegingsvrijheid in het hoofd 
en het daarmee verbonden voor- stellingsleven is bijna (letterlijk) grenzeloos. 

 
De extremiteit is een zichtbaar geworden straal, het hoofd een zichtbaar geworden bol. 
Aan de extremiteit is echter de bol in 'on-zichtbare' vorm verbonden: juist door zijn 
stoffelijk straal-karakter is de extremiteit in staat een kegelmantel te beschrijven. Hetgeen 
nog weer eens bevestigt dat de extremiteiten zich principieel polair van het hoofd 
onderscheiden doordat het wiskundig centrum in de periferie ligt, terwijl het bolvormige 
hoofd daadwerkelijk het centrum bìnnen de eigen ruimte heeft. Extremiteiten hebben hun 
middelpunt 'daarginds', het hoofd heeft het middelpunt 'hier'. 
 

   

 

 

Het moge duidelijk zijn dat zich tussen hoofd enerzijds en extremiteiten anderzijds een 

 

 
OEFENING 

 
Dit  is  wellicht  het  moment  om  nog  eens  terug  te  grijpen  naar  de  teken- 
oefening zoals beschreven op pag. 14   (OEFENING II) en op pag. 19 of deze 

alsnog eens uit te voeren. 
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enorme polariteit ontplooit. Een polariteit die direct verbonden is met de kwaliteit van de 
relatie mens-en-wereld, die in beide sferen van ons lijf zo totaal verschillend is. De 
kwaliteit van het voorstellingsleven (de cognitieve mens) versus de kwaliteit van het 
handelen (de volitieve mens). Daaraan gekoppeld de kwaliteit van het bewustzijn. 
Ons voorstellingsleven, ons denken en waarnemen wordt gekenmerkt door bewustzijn. 
Men moet op zijn minst wakker kúnnen zijn in dit domein. Met de processen van het 
hoofd is bewustzijn verbonden. Er is sprake van pathologie wanneer dit niet het geval kan 
zijn. In het handelen, in het domein van de volitieve mens is natuurlijk ook een graad 
van bewustzijn mogelijk en aanwezig. Toch is het eerder hinderlijk om tot vloeiend 
bewegen en handelen te komen, wanneer men dit bewegen geheel met wakker 
bewustzijn wil doortrekken. Sterker nog: de best presterende is vaak degene die de 
betreffende handeling 'onder de knie' of 'in de vingers heeft'. Dit zijn uitspraken die 
eerder verwijzen naar een graad van on-bewustzijn als voorwaarde voor vloeiend en 
adequaat bewegen en handelen. De verhouding lichaam-geest zou in de beide hier 
onderscheiden sferen wel eens heel verschillend kunnen zijn. In § 4.3.6. wordt hierop 
nader ingegaan. 

 
Tot slot van deze paragraaf nog enige fysiologie. De bloedvoorziening in een extremiteit is 
er een met ruime grenzen. Dat wordt ondermeer geïllustreerd aan het gegeven, dat 
menig operatie aan een extremiteit langdurig onder condities van 'bloedleegte' kan 
worden uitgevoerd. Ook leidt langdurig afknellen van grote vaten in een extremiteit niet 
direct tot necrose. Geheel anders is de vascularisatie van het hoofd. Met een strak 
bepaalde precisie worden de onderscheiden regio's van bloed voorzien. Een onderbreking 
van enkele minuten kan al tot schade (necrose) leiden. Het hoofd hangt wat dat betreft 
méér aan een zijden draadje dan een extremiteit. Kennelijk zijn de buffers van vitaliteit 
daar groter dan in het hoofd. Verderop wordt erop teruggekomen in hoeverre de polariteit 
vitaliteit versus a-vitaliteit met bewustzijn verbonden is. 
Ook de verhouding tot de lichaamstemperatuur is in extremiteiten versus hoofd 
verschillend. De extremiteiten behoren tot onze 'uitgewanden'. Als zodanig hebben zij een 
ondertemperatuur, namelijk die van de 'schiltemperatuur' (34 – 35 C). Het hoofd vertoont 
met een groot deel van de romp de zogenaamde 'kerntemperatuur' (37 – 38 C). Een 
omkering hiervan is echter evident. Warmte is toxisch voor het hoofd. Is er in de 
spreektaal al de bekende uitdrukking 'het hoofd koel houden', iedereen weet hoezeer 
koorts het voorstellingsleven benevelt. Wakker bewustzijn gedijt niet best in een hete, 
koortsige setting. Extremiteiten disfunctioneren echter bij koude. Menig 
fysiotherapeutische applicatie is gebaseerd op het heilzame effect van warmte op spieren 
en gewrichten. 

 
Tot zover (een aanzet) tot de polariteit van hoofd versus extremiteiten. De doelstelling 
van dit hoofdstuk was echter de verbinding, de eenheid te vinden. Men kan wel 
bemerken dat men in het geval van hoofd en extremiteiten meer geconfronteerd wordt 
met de moeilijkheid van het 'verkleinglas'. Hiermee wordt bedoeld dat men nauwkeurig 
vast moet houden op welk niveau men de vergelijking steeds weer toepast. 

 
 

4.3.2 POLARITEITEN IN VERBINDING – DE LEMNISCAAT 
 
Alvorens nu naar de dimensie van het Midden over te gaan en de betekenis hiervan in 
het kader van polariteiten en driegeleding, volgt hier eerst een uiteenzetting over de 
lemniscaat als verbindende figuur. 
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De lemniscaat is, strikt genomen, geen 'vorm' maar een beweging. Als men de 
lemniscaat slechts in zijn vorm (zie de ononderbroken lijn in onderstaande figuur) 
beschouwt, wordt de polariteit die haar zo kenmerkt, nooit evident. Pas wanneer men de 
lijnen volgt en de richting van de beweging erin betrekt (de onderbroken - - - - lijn in 
onderstaande figuur), kan men het binnen- en buitenkarakter van de beide lussen 
onderscheiden. Duidelijk wordt dan ook dat het middelpunt van de figuur een 
omstulppunt is, waar men van de ene dimensie ('naar buiten') overgaat in de andere 

('naar binnen'). 
Het 'geheim' van de lemniscaat is dat zij een beweging is die polaire dimensies van bol (in 
dit platte vlak een cirkel!) en straal verbindt én overstijgt. Aan de periferie van de figuur 

(punt 1) is de beweging een cirkel. Het middelpunt (punt a) zélf wordt niet 
doorlopen, maar het feit dat men (zichtbaar) een cirkel beschrijft, is inherent aan de 
aanwezigheid van een ('onzichtbaar') middelpunt, zonder welk de cirkel immers 
onmogelijk was. Is de cirkel niet een verzameling punten die op gelijke afstand (straal) 
van een gegeven (middel-)punt liggen? Men denke aan de tekenoefening op pag. 10. De 
cirkel met middelpunt a wordt in de lemniscaat niet voltooid. Men zou het zo kunnen 
beschrijven: voordat men in de eenzijdigheid van deze cirkel zou volharden, neemt nu 
een ander punt de rol van richtinggevend middelpunt (punt b) over. Dit keer echter op de 
manier van de radiërende stralen uit de tekenoefening op pag. 10. Een rechte lijn naar 
het eigenlijke middelpunt (punt b) van de lemniscaat neemt als het ware over en 
straalsgewijze gaat men door dit (nu wél zichtbare) middelpunt heen. Op zijn beurt zou 
deze beweging eenzijdig voortgezet kunnen worden in een rechte lijn naar de periferie 
van de oneindigheid. Voor het nu zover komt, neemt weer een 'onzichtbaar' 
middelpunt (a') de richting over en buigt de beweging weer cirkelvormig af. Etcetera. Zo 
komt 'het' middelpunt van deze figuur steeds weer ergens anders te liggen en gaat 
wisselend van a naar b naar a' en weer naar b etc. 

 
 
 

 

 

TEKENOEFENING – STULPEN MET EEN LEMNISCAAT 

 
Eerst wordt nog eens de tekenoefening II over bol en straal van pag. 14 in 
herinnering gebracht. 
Teken een lemniscaat. Doe dat ook weer op groot formaat en doe dat als vormtekening 
d.w.z. blijf in een tekenende beweging. Concentreer je weer op het zelfbeleven en je 
bewustzijn. 
Vervolgens breng je geleidelijk aan een variatie aan door de ene lus van de figuur te 
doen uitdijen en de andere lus geleidelijk aan evenredig te verkleinen. 

Wat merk je op? 

Probeer ook een bandvormige lemniscaat te construeren. 
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Zo is de lemniscaat een soort 'ademende' figuur, die de polaire eenzijdigheid van straal en 
cirkel (bol) overstijgt in een beide polariteiten-verbindende-beweging. De lemniscaat is 
nóch cirkel nóch straal en tegelijkertijd cirkel én straal. Daarmee is zij de dimensie die 
beide verbindt en er toch ook weer 'boven' staat. 

 
De begrippen overstijgen en verbinden bieden een belangrijke ingang om de dimensie 
van de 'eenheid waarbinnen de polariteiten in feite existeren' (zie pag. 17) te begrijpen. 
Polariteiten kunnen we kennen áán elkaar. 'We moeten het duister hanteren om het licht 
zichtbaar te maken', zegt Goethe (pag. 2). 'En omgekeerd', zouden we daaraan kunnen 
toevoegen. De dynamische en de vergelijkende benadering van zaadcel en eicel, van 
hoofd en extremiteiten lieten dat zien. Als we ons in een gedachten-experiment een 
dimensie willen voorstellen die én licht én duister in zich verenigt, dan kan dat niet 
anders zijn dan een dimensie die licht én duister 'in zich' heeft, maar tevens licht noch 
duister is. Immers zou deze gezochte dimensie ook maar een van polariteiten 
daadwerkelijk zijn, dan zou ze aan ons verschijnen als licht dan wel duister. Goethe sprak 
van een sinnlich-übersinnliche dimensie: niet zichtbaar, wel kenbaar. Polariteiten zijn 
dan te zien als de manifeste uitersten van een middendimensie die weliswaar kenbaar is 
áán de polariteiten. Polariteiten als de zichtbare extremen van een het zichtbare 
overstijgende dimensie. 
Bij de zaadcel en de eicel is dat zelfs nog concreet denkbaar. Zijn zaadcel en eicel niet elk 
de op geheel eigen polaire manier vereenzijdigde uiteenzettingen van zoiets als de 
oergeslachtscel? Daaruit zijn ze als vereenzijdigde polariteit ontstaan. De eicel als 
'cytoplasma', de zaadcel als 'kern'. 
Een hulpvoorstelling ingeval van hoofd en extremiteiten wordt geleverd door de volgende 
tekening. 

 
 
 

b 

a a’ 
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4.3.3   HET MIDDEN ALS GEBIED VAN ONTMOETING EN INTERACTIE 

 

4.3.3.1 INLEIDING 

 
De oefening in 'lemniscaat-denken' heeft het omstulpingskarakter van polariteiten weer 
eens verduidelijkt. Bovendien leert de lemniscaat-dynamiek dat beide polen in feite 
verbonden zijn in één dimensie. Dat is een algemene wetmatigheid van polariteiten. De 
polen zijn te beschouwen als de vereenzijdigde (gespecialiseerde) verschijningen van een 
midden-dimensie, die dynamisch te denken is als een hoger niveau, dat beide polen 
overkoepelt en verbindt, maar zelf niet tot verschijning komt. Men zou kunnen stellen 

dat de polen in de 'vorm' zijn, en dat deze middendimensie in het 'proces' blijft. Dit 

 

 
DE MENSELIJKE GESTALTE 

 
Welke zijn dus de polen waarin een lemniscaat vereenzijdigen kan? Enerzijds de  
afgeslotenheid van de cirkel (met een middelpunt ‘hier’), anderzijds de perifeer 

uitstralende openheid van de straal (met het middelpunt 'daar'). 

Beschouw in dit verband bijgevoegde schets van de menselijke gestalte. 
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midden heeft dus enerzijds beide polen in potentie in zich (én-én- karakter), 
anderzijds staat het boven die polen en is geen van beide (nóch-nóch- karakter). 
Indachtig hetgeen besproken is in § 3.1.3. – alle vorm ontstaat uit beweging – kan men 
stellen dat beide polen de (vereenzijdigde) manifestaties ('vorm') zijn van een dimensie die 
zelf de 'beweging' (het proces) van beide in zich heeft en verbindt. 
Dit middengebied wordt gekarakteriseerd, zoals hieronder zal worden aangetoond, door 
het ritme. Het beeld van de ademhaling kan hier hulp bieden. Inspiratie en 
expiratie zijn op zich de uiterste polen van de adembeweging. Beide extremen zijn op zich 
'dodelijk'. Ademen, deze met leven verbonden kwaliteit, is het ritmisch heen en weer 
gaan, verbinden van deze uitersten. Het ademen zelf ligt niet vast, maar het in proces 
zijn en blijven is hier de clou. Goethe duidde het niveau van deze verbindende midden-
dimensie aan als sinnlich- übersinnlich. Het 'watertrappel-gevoel' waarvan hier al 

eerder sprake was, is een uiting van het gegeven dat deze dimensie wel kenbaar is, 
maar niet zintuiglijk waarneembaar is, hetgeen met de beide polariteiten wél het geval 
is. We gaan op zoek naar deze middendimensie en proberen aan de hand van het 
skelet daar een beeld van te krijgen. 

 
 

4.3.3.2 RIBBEN 
 
De individuele rib is in eerste instantie te classificeren als een 'extremiteit'. De rib is 
weliswaar gebogen, maar heeft begin en einde. In de anatomische nomenclatuur 
spreekt men net als bij een lang pijpbeen van caput, collum en corpus. Anders wordt het 
wanneer men de ribben beschouwt in de ruimtelijke compositie waarin ze zich in de 
menselijke gestalte voordoen, te weten: de thorax. Dan ontstaat het beeld, het gebaar 
van een 'hoofd'. De weke delen (ingewanden) bevinden zich binnen, het thoraxskelet, 
inspectabel en palpabel als het is, is onmiskenbaar een exoskelet. De beweeglijkheid van 
de verbindingen is niet van de strafheid die de schedelnaden zo kenmerkt, maar ook 
niet van de bewegingsvrijheid die extremiteiten behoeven. De ritmische beweging van 
de in- en uitademing is een beweging binnen grenzen, een menging van rust/vorm 
enerzijds en beweging anderzijds. Craniaal zijn de ribben bijna geheel omsluitend 
georganiseerd (net als het hoofd). Naar caudaal toe raken ze steeds meer los van 
het sternum om uiteindelijk in rib 11 en 12 te 'eindigen' in twee paar losse 
'extremiteiten'. Ook de bewegingsvrijheid van de ribben neemt naar caudaal toe. De 
thorax lijkt daarmee wel een soort midden te houden tussen hoofd en extremiteiten. 
Craniaal het afsluitende, bolvormige van het hoofd (schedel), caudaal het toeschieten, 
het straalsgewijze open staan van de extremiteiten. 
 
Het gaat echter om méér dan een mengsel, een gemiddelde. Het mengsel is ook niet het 
midden dat we hier zoeken in de zin van een dimensie van hoger niveau. Het 
mengsel is op zich ook weer zintuiglijk, in de vorm aanwezig. De thorax is echter ook te 
zien als een verrichting van de beide polaire kwaliteiten, een geheel dat meer is dan de 
samenstellende delen. Hiermee wordt bedoeld dat de ribben individueel de dimensie van 
straal, van extremiteit hebben, maar in samenhang van de thorax die kwaliteit 
overstijgen en tot hoofd worden. De schedeldoos is een anatomisch gegeven, zij blijft 
lang intact ook al is na de dood het levende organisme waarbinnen die doos bestond, 
verdwenen. Zo niet de ribben: direct na de dood en het vergaan van het lichaam 
'vervallen' zij tot wat zij (ook) zijn: een verzameling losse 'spaken'. Het 'thoraxhoofd' is 
evident zichtbaar, maar niet door de onderdelen maar áán de onderdelen. Het 
thoraxhoofd is een organisatieniveau hoger. 
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4.3.3.3 WERVELS 

 
Waar moet men een individuele wervel plaatsen binnen de polariteit schedel versus 
extremiteiten? Wanneer men het gegeven van de spina bifida in beschouwing neemt, 
wordt evident dat 'openheid' hier de pathologie is. Als een minischedel sluit de 
wervelboog zich af tot foramen vertebrale. In het wervelkanaal dat uit al deze foramina 
resulteert, ligt het ruggenmerg net zo besloten als de hersenen in het neurocranium. 
Op het hogere niveau van de samenhangende bouw van het menselijk skelet is daar de 
wervelkolom. Ruim dertig wervels vormen met elkaar een stevige maar eveneens 
beweeglijke zuil, door de fysiotherapeuten wel de 'vijfde extremiteit' genoemd. In de kolom, 
in de straal, die hiermee tot stand komt is een verrichting te zien, waardoor de individuele 
componenten hun individuele karakter overstijgen in het tegendeel, en net als bij de 
thorax: dertig 'hoofdjes' vormen in dit geval een 'extremiteit'. Daarmee 'klopt' dan weer dat 
de wervelkolom onmiskenbaar een endoskelet is. In vivo openbaren zich van de 
complexe wervelvorm enkel de processus spinosi. De rest is verhuld in de enorme 
spierzuilen van de m. erector spinae. 
De zuil die ontstaat, heeft echter niet de starheid van het lange pijpbeen, karakteristiek 
voor het extremiteitskelet. De straal is hier niet een vormgegeven maar een 
procesgegeven, een verrichting, een geheel. De bewegingsmogelijkheden gaan niet zo 
ver als in een extremiteit. Het angulair bewegen bijvoorbeeld is onmogelijk, de 
wervelkolom als geheel blijft meer in het 'kromme' of 'ronde'. Ook de ritmiek, zo 
karakteristiek voor de thorax, is hier evident. 
Hier hebben we dus het beeld van een extremiteit die evident zichtbaar is, niet door de 
delen maar áán de delen. De wervelkolom is een extremiteit op een hoger 
organisatieniveau. 
 
 

4.3.3.4   DE RIB-WERVEL-EENHEID 
 
Beschouwt men de eenheid van rib 
en wervel op zichzelf, dan is de 
overeen- komst met de lemniscaat 
evident. De wervel als 'hoofd', de 
ribben als 'extremiteiten'. Aan de 
hoofdzijde is de beweeglijkheid 
minimaal (eerder pathologisch), aan 
de extremiteitzijde is beweging 
mogelijk, zelfs obligaat. 
Deze eenheid op zich openbaart niet 
het wezenlijke karakter van de 
organisatie waarvan zij deel uitmaakt, 
te weten de romp. 
Stellen we ons de romp voor dan 
blijkt weer sprake van een hoofd- en 
een extremiteit-dimensie, maar nu 
omgestulpt. Wat hoofd is wordt 

extremiteit (wervelkolom), wat 
extremiteiten zijn, wordt hoofd 
(thorax). 

De romp is hoofd en extremiteit tegelijk, maar niet enkel als mengsel of gemiddelde. In 

de vormdynamiek van de romp komt het proces dat én hoofd én extremiteit tegelijk, maar 

evenzeer noch hoofd noch extremiteit is, tot anatomische verschijning. Dat tot-
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verschijning-komen gaat evenwel niet zover als bij de beide polen. De thorax wordt 

bijvoorbeeld nimmer een anatomi- sche 'doos'. 

 

4.3.3.5 HET BEGRIP STEIGERUNG 
 
Goethe hanteerde in zo'n geval het begrip Steigerung. In de ontmoeting van de 

kwaliteiten 'hoofd' en 'extremiteit' wordt een hoger organisatieniveau 'zichtbaar'. Men ziet 
hier een dimensie die beide polariteiten hééft, maar zelf toch ook niet ìs. Goethe 
ontleende dit begrip aan zijn kleurenleer. Uit talrijke onderzoekingen en experimenten trok 
hij de conclusie dat kleuren zich daar manifesteren waar een ontmoeting van licht en 
duister plaats vindt. Het grauw of grijs is het mengsel, het passieve bijeenkomen van 
licht en duister. Kleuren echter zijn het actieve midden, het actieve ontmoeten van die 
twee kwaliteiten. Zou men aan Goethe de vraag stellen 'wat ging er vooraf aan duister en 
licht? Waaruit komen die twee polaire dimensies voort?' dan zou hij wellicht ongeveer zo 
geantwoord hebben: 'Licht en duister komen voort als uiteen-zettingen uit een dimensie 
van niet-materiële orde die noch licht noch duister is en tegelijkertijd licht én duister is. De 
kleuren zijn het zichtbare beeld van de niet-materiële dimensie die hier wordt gezocht.' 
Zo zijn thorax en wervelkolom het beeld van de dimensie die in elke lemniscaat te 'zien' 
is maar niet zichtbaar wordt, want als proces 'achter' de zichtbare fenomenen werkt 
en alleen als zodanig kenbaar is. Dat is hier bedoeld met het Midden, een kwaliteit 

van niet-zintuiglijke maar wel ervaarbare – en dus kenbare – orde. 
In de figuur hieronder zijn in een driehoek de verhoudingen tussen de polen, het 
midden en ritme in schema gebracht. 

 
 
 

 

 

 

4.3.4 RITME ALS MIDDENKWALITEIT – RITME EN LEVEN 

 
Naast de polariteit gesloten en open, bol en straal leerden we in hoofd en extremiteiten (* 
zie noot 2) de polariteit rust (of: vorm) en beweging kennen. In het ritme zijn deze beide 
kwaliteiten verenigd. In het proces van het ritme is enerzijds de begrenzing van de vorm, 

                                                           
2 (*) Noot Hier kan men de vraag stellen waarom er één hoofd is en meerdere extremiteiten. Deze vraag 

kan o.a. worden aangegaan met hetgeen eerder gezegd is over de dimensies 'één' en 'veel' in het kader  
van  de polariteit tussen zaadcel en eicel. 

 

MIDDEN 

sinnlich-übersinnlich 

'proces' 

POOL 

vorm 

ruimte 

zintuiglijk 

zichtbaar 

POOL 

bewegen 

tijd 

verbinding 

RITME 
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anders het perifere van het bewegen aanwezig in een voortdurend middelen. 
Polen hebben we leren kennen als eenzijdigheden. In het ritme van het Midden worden 
deze eenzijdigheden overstegen. Het Middengebied drukt in beeld uit de kwaliteit van het 
niet in een eenzijdigheid gaan. Daarmee is het Midden bemiddelende dimensie: het 
verbindt én het schept de ruimte tussen de twee polariteiten. Dat is in de vorm van het 
skelet al herkenbaar (zie boven), maar wordt  nog pregnanter als men zich de ritmische 
processen van inspiratie-expiratie, van systole-diastole, van contractie-relaxatie, etc. voor 
de geest haalt. Ademhaling is het proces van leven in dit voorbeeld. De inspiratie in zijn 
eenzijdigheid volgehouden leidt tot de dood. Dat geldt evenzeer voor de expiratie. De 
eenzijdigheden zijn de vormpolen waarin het leven vastloopt. Dit voorbeeld laat ook zien 
dat het gemiddelde iets heel anders is dan het Midden. In het Midden is het proces dat 
beide polen overkoepelt en van hoger orde is. Een soort middenstand tussen inspiratie 
en expiratie heeft die kwaliteit absoluut niet. 
 
Leven is een proces, een 'ademen' tussen polen. Leven is ritme. Daarmee is veel 
gezegd. Ritme is dus altijd driegeleed. De twee geledingen (polen) verschijnen in het 
zichtbare, maar het Midden ligt (blijf) qualitate qua in het onzichtbare. Alle zichtbaarheid is 
daarmee pool. 
 
  

4.3.5   MIDDEN ALS ZICHTBAAR-ONZICHTBARE DIMENSIE 

 
In het kader van dit hoofdstuk speelt door alles heen de vraag 'Welke mogelijkheid 
biedt de dynamische participerende benadering als men wil komen tot een waarnemen 
van het niet-materile?'. Op het punt aangeland van het Middengebied, moge het duidelijk 
zijn dat men met deze kwaliteit nog verder doorstoot in het gebied van de gestiek. In 
de polen was het zoeken naar de Gestalt 'in' de zichtbare fenomenen. De dynamische 
blik dóórziet het stoffelijke vormgegeven en komt tot het niveau van gestiek. Met het 
beleven van de kwaliteit van het Middengebied stoot men onmiskenbaar door tot de 
'sinnlich-übersinnliche' dimensie en betreedt men het niveau van het oorsprongsproces 
áchter de zichtbare fenomenen. Is het menselijk skelet nog een in de verkalkte vorm 
vastgelegd vormgebaar, het gebaar van de Gestalt die zich in de drieheid hoofd-romp-
extremiteiten uitdrukt, is alleen te (h)erkennen  als men van een hoger systeemniveau 
uitgaat. Een analyse van de onderdelen op zich kan nooit tot het ervaren van deze 
Gestalt, dit proces leiden. Goethe is weer degene die het kernachtig samenvat: 

 
 

Hat man die Teile in der Hand, 
fehlt ja leider der geistige Band. 

 

 
Ongemerkt (maar niet onbedoeld) is hier de blik van de driegeleding geïntroduceerd. 
Was voor het 'zien' van de polariteiten de dynamische blik een conditio sine qua non, de 
'polariserende blik' voert logischerwijze tot een 'driegeleed waarnemen'. In de nu 
volgende paragraaf zal deze benadering exemplarisch worden toegepast op de 
menskunde. 
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INTERMEZZO 
 

CONCEPTIE ALS ONT-MOETING IN HET MIDDEN 

 
Voordat het tot de eigenlijke conceptie (d.i. de versmelting van de pronucleus van 
eicel met die van de zaadcel) komt, vormen één enkele eicel en enkele 
honderden (tot duizenden) zaadcellen gedurende enkele uren de biologische 
eenheid van het preconceptioneel attractiecomplex (PCAC). Dit complex is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de eigenlijke conceptie, die met de penetratie van 
een zaadcel zal aanvangen. In deze uren wordt 'gewikt en gewogen'. Er moet 
zowel van de kant van de eicel als van de zijde van de zaadcellen aan zeer 
specifieke voorwaarden worden voldaan, wil het voor een bepaalde zaadcel tot 
penetratie komen. Het gaat om een tijdelijk uiterst labiel even-wicht. Zijn de 
wederzijdse condities op een bepaalde plaats optimaal, dan 'slaat de vlam in de 
pan' en komt de hele 'machinerie' van penetratie, versmelting etc. op gang. Het is 
een situatie van 'doet-ie-het-wel-of-doet-ie- het-niet?'. Een ónt-moeten: niets 
hoeft, maar alles kan. Een precair, labiel evenwicht van wederzijds condities 
scheppen en aftasten. 

 
Gelet op de biologische verhoudingen is hier sprake van een omstulping. De 
gameten zijn beide afgeleid te denken van een oer(geslachts-)cel. De ene 
gameet vereenzijdigde tot 'kernkop', de andere tot 'cytoplasmabol' (zie § 4.2.2). In dit 
in de tijd bestaande complex zijn de normale verhoudingen van 'de cel' zoals we die 
kennen van de eerste bladzijde van het biologieboek, volkomen omgekeerd, 
omgestulpt. In 'de' cel is de kern het structurerende en gestructureerde centrum, in 
een dynamische, actieve en veranderlijke cytoplasma-periferie. Nu echter is 
bijvoorbeeld cytoplasma het rustende centrum en vormen kernen de beweeglijke 
periferie. Het is als volgt voor te stellen. Stulpt men in de voorstelling 'de cel' 
binnenste-buiten (zoals men een handschoen omstulpen kan), en denkt men dat 
consequent door, dan ontstaat als vanzelf de dimensie van het preconceptioneel 
attractiecomplex. (Zie ook de omstulpoefening in § 4.2.5). Het is alsof beide 
gameten in dit subtiele, labiele spel van ontmoeten, op hoger niveau 'de cel' tot 
stand brengen. Het PCAC is een verrichting van deze beide: de polaire 
componenten 'steigeren' tot 'de cel'. In deze toestand wordt 'de cel' (opnieuw) tot 
stand gebracht. In tegenstelling tot een cel zoals we die normaliter kennen een 'cel' 
van een hogere orde. In deze ontmoetingssituatie is het voorstelbaar dat er de 
mogelijkheid is voor een 'verticale' inslag bij de conceptie. Hiermee is bedoeld dat 
de materie als het ware uit de normale biologische verhou- dingen wordt getild ('dé-
biologisatie', dé-materialisatie?) en daarmee toegankelijk is voor een andere, een 
niet-materiële dimensie, die zich met die materie verbinden kan (incarnatie). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jaap van der Wal, bewerkt 2002 

32  

4.3.6   DRIEGELEED KIJKEN 

 

4.3.6.1 INLEIDING 

 
De aanduiding 'driegeleed kijken' is methodologisch misschien niet geheel correct. Tot nu 
toe is in dit hoofdstuk vooral de dynamische benadering gepraktiseerd. Een dynamische 
benadering en het onderkennen van polariteiten bleken onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De drieslag van de dynamische benadering (zie § 3.1.3) sluit het beschrijven 
van details (1) in, maar omvat evenzeer het beeldgeheel waarbinnen de detailvariaties 
zich moeten bewegen (2). De dynamische benadering voert daarmee tot inzicht in de 
dynamiek die tot de uiteindelijke vormverhoudingen in het beeldgeheel geleid hebben 
(3). Voor het zien en onderkennen van polariteiten is de vergelijkende benadering 
conditio sine qua non. In combinatie met de dynamische benadering leverde dat inzicht in 
de gestiek achter de polariteiten op. Dóórvoeren van de polariteiten naar een verbindend 
én overkoepelende middendimensie voert de beschouwing bijna vanzelf tot het 'sinnlich-
übersinnliche'. De twee geledingen (polen) verschijnen in het zichtbare, maar het Midden 
ligt (blijf) qualitate qua in het onzichtbare. Alle zichtbaarheid is daarmee pool, alle midden 
ritmisch proces. 

 
Met 'driegeleed kijken' wordt hier bedoeld die benadering van de natuur en mens 
waarbij men uitgaat van het gegeven dat de werkelijkheid van de schepping een 
manifestatie is van de polariteit van geestelijke principes en materie. In het 
antroposofisch mens- en wereldbeeld wordt uitgegaan van deze geestelijke 
werkelijkheid, die zich weliswaar niet bewijzen laat in de gangbare betekenis van 'hard 
maken', maar zich wel laat toetsen in het driegelede karakter van de fenomenen in natuur 
en mens. De hier gegeven dynamische benadering en het denken en waarnemen in 
polariteiten is de minimumvoorwaarde om deze drieledigheid te 'zien'. In de nu volgende 
paragraaf wordt eerst nog een voorbeeld gegeven van de te volgen blik- en denkrichting, 
waarna summier zal worden aangegeven welke de consequenties zijn van deze 
beschouwingswijze. 

 

4.3.6.2 BOVENPOOL EN ONDERPOOL 
 
Eerst wordt de polariteit craniaal – caudaal gesteld in de menselijke gestalte. In dat 

kader vergelijkt men de dynamiek van hoofd/schedel met die van buik/bekken. Vele 
van de polariteiten die ontdekt werden bij de 'as' hoofd – extremiteiten zijn ook hier 
herkenbaar. Daarnaast worden andere polariteiten manifest. Ook hier wordt eerst weer 
een beroep gedaan op de eigen werkzaamheid. In onderstaande tabel (volgende pagina) 
worden een aantal criteria genoemd, waaraan men de polariteit kan onderken- nen. Het 
zal duidelijk zijn dat ook langs deze as het hoofd een polariteit vormt met de 'anti-
hoofd'pool van het bekken/buikgebied en dat ook hier het omstulpprincipe weer te 
herkennen is. 

 
In de tabel is de term 'anti-hoofd' gebruikt omdat deze as van bovenpool en onderpool in 
samenhang gezien dient te worden met de eerder besproken 'as' hoofd – extremiteiten. 
Daar ging  het om  centrum  (hoofd) versus  periferie, hier gaat het om boven (hoofd) 
versus onder. Dan laat zich ook begrijpen dat in de antroposofische terminologie de 
begrippen bovenpool en onderpool vaak worden gehanteerd als aanduidingen voor of 
synoniemen van zintuig-zenuwstelselpool en stofwisselings- ledematenpool. Met een 
dergelijk begrippenkader breekt men voorgoed met de ontleedkundige benadering. In de 
gangbare  boeken van  anatomie en fysiologie  zijn b.v. ledematen en 
stofwisselingsingewanden in volkomen uiteenlopende chapiters ondergebracht. Met de 
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hier nu gehanteerde blik en beschouwingswijze overziet men samenhangen tussen 
domeinen die op basis van de gangbare anatomische benadering tot totaal verschillende 
disciplines zijn gaan behoren. Driegeleding in de mens is geen anatomisch kader, op zijn 
best een morfologisch kader: het gaat om de ruimtelijke verhouding van processen. 
Eerder gaat hier het begrip 'sferen' op. Deze sferen (of polen) hebben wel een 
ruimtelijkheid maar niet die van de cartesiaanse anatomie. Als vanzelf leidt driegeleed 
beschouwen tot psychosomatiek en een verbinding tussen verschillende disciplines. Later 
zal ter sprake komen dat de polariteit van de driegeleding in nog meer 'assen' en 
richtingen gezien kan worden. Men denke aan het voorbeeld van de rib-wervel-eenheid 
met het 'bovenpolige' dorsaal en het 'onderpolige' ventraal. Eveneens zal blijken dat 
binnen elke lichaamsregio en in elk orgaan, op elk niveau van macroscopisch of 
microscopische zichtbaarheid de driegeleding weer zichtbaar is. Men denke aan het 
zenuwstelsel dat in het neurocranium (boven) en ruggemerg (achter) zijn 'bovenpool' 
heeft en in het perifere zenuwstelsel (in de as centrum-periferie) en de vegetatief-
autonome ingewandplexus (in de as centrum – ingewanden) zijn 'onderpool' heeft. 

 
 

CRITERIUM HOOFDPOOL ANTIHOOFDPOOL 

Vorm (sferisch of staakvormig) 
  

Concentrisch – centrifugaal 
  

Beweging(ingsvrijheid) – rust 
  

Temperatuur 
  

Exo-/endoskelet 
  

Geleedheid (één – veel) 
  

Hardheid/consistentie 
  

Afgesloten-/openheid 
  

Kleurrijkdom 
  

Geur 
  

Geluid 
  

Vochtrijkdom (relatie met wa- 

ter) 

  

Mate van bewustzijn 
  

Mate van vitaliteit 
  

   

In hoe meer richtingen en dimensies de driegeledingspolariteit gezien blijkt te kunnen 
worden, des te meer de zekerheid van de topografische ruimte ons ontvalt en des te 
meer we 'watertrappelend' moeten steunen op een procestopografie. Deze topografie 
staat 'boven' de stoffelijke anatomie en is er 'doorheen' verweven. Daarmee betreden we 
weer het gebied van het 'sinnlich-übersinnliche'. 
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4.3.7.3  DRIE NIVEAUS VAN BEWUSTZIJN 

 
Twee van de bovengenoemde criteria worden hier nader uitgewerkt omdat ze kunnen 
helpen de polaire verhouding van het geestelijke en het lichamelijke, die in beide sferen 
speelt, te begrijpen. De polariteit vitaal – avitaal is er een die, zoals te verwachten, de 
gehele menselijke morfologie doortrekt. Het zenuwstelsel met zijn avitaliteit staat in de 
boven-onder-as tegenover de vitaliteit die in het buik- bekkengebied zo overheerst. Het 
veel geringere regeneratievermogen van zenuwweefsel is daar maar één uiting van. Als 
men het criterium stralingsgevoeligheid in beschouwing neemt, verwijdt de scoop van 
deze polariteit enorm. Naast zenuwweefsel zijn vetweefsel, spierweefsel, collageen 
bindweefsel markante voorbeelden van weefsel die geheel of bijna geheel ongevoelig zijn 
voor de mutagene werking van radioactieve straling. Beenmerg, testisweefsel, bijna alle 
epithelia (o.a. huid en darmslijmvlies) zijn daarentegen zeer stralingsgevoelig. Het 
verband met het al dan niet voorkomen van mitotische celdelingsactiviteit is evident. De 
ene kwaliteit weefsel is bovenpolig in de zin van dat hier celdeling, groei en regeneratie 
(kenmerken van vitaliteit) verloren zijn gegaan. De betreffende organen zijn uitgevormd. 
Vorm, structuur overheerst hier als karakteristiek (bovenpool)tendens. In de polaire 
weefsels daarentegen is de tijd nog volop in het biologisch gebeuren betrokken: de 
anatomische vorm is hier een gestalte in de tijd. De stoffelijke representant van deze 
organen en weefsel is een passagére. Hier overheerst (nog) de (onderpool)tendens van 
het proces. Het woordje 'nog' wordt gehanteerd omdat vanuit de embryonale voorgeschie- 
denis van álle organen en weefsels gesteld kan worden dat in eerste instantie alle weefsel 
en organen de processen van groei, omvorming en regeneratie hebben gekend. In 
bovenpoolsferen komt het proces tot rust, tot vorm. Hersenen zijn, extreem gesteld, 'op 
sterven na dood'. In de onderpoolsfeer blijft het proces in beweging, vitaliteit overheerst. 
Het is te denken dat onderpoolsorganen en -weefsels in zekere zin 'embryonaal' blijven. 
Tevens doet dit weer begrijpen waarom het menselijk lichaam in de embryonale fase in 
zijn geheel stralingsgevoelig is. In deze fase is de héle mens kennelijk 'onderpolig'. 

 
De polariteit vitaliteit-avitaliteit heeft relatie met de polariteit bewust-onbewust. Daar waar 

vitaliteit heerst, is het bewustzijn dat mogelijk is hooguit dat van de slapende mens. 
Sterker nog: onbewustheid is een dermate aan deze sfeer gekoppelde 
bewustzijnskwaliteit dat het eerder pathologisch is wanneer deze organen en weefsels in 
hun bestaan en functioneren tot het bewustzijn doordringen (men denke aan buikpijn). 
Omgekeerd is avitaliteit kennelijk een noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid van 
wakker bewustzijn. Daar waar de vitale kenmerken terugtreden, licht het bewustzijn op. 
Vitaliteit en bewustzijn zijn strijdig aan elkaar. Bewustzijn ontstaat, is mogelijk aan 

de voorwaarden van afbraak en vorm. In deze polariteit waken-slapen is het 
middengebied denkbaar van het dromende bewustzijn dat enerzijds de wakkerheid van 
het zintuiglijk waarnemen heeft, anderzijds het slapende van het onbewust ondergaan. 

 
Dit alles stelt de drieledigheid van de mens in een heel ander perspectief. Is – hetgeen het 
paradigma van de antroposofie is – de mens inderdaad een wezen naar lichaam en 
geest, dan is kennelijk de relatie tussen geest en materie niet overal in het lichaam 
hetzelfde. 'Elke vorm komt uit beweging voort' luidde het adagium van hoofdstuk 2. De 
dynamiek van bovenpool versus onderpool bevestigt dit. Het bovenpolige – vorm, 
structuur, avitaliteit maar daarmee ook wakker bewustzijn – is secundair. Primair is de 
procespool, het onderpolige. Dat zet niet alleen de gangbare dogma's volledig op hun 
kop – zo is dus niet dood primair, maar komt het dode uit het levende voort – maar dat 
werpt ook licht op de twee manieren waarop de relatie geest-lichaam zich kan 
voordoen. In het onderpolige is de relatie vormer-vormsel d.i de relatie geest-materie 
(lichaam) die van verknochtheid, van verbondenheid, zoals handen boetserend áán de 
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klei werken. In die sferen waar de vormgevende processen zich van het stoffelijke 
losmaken – zoals de handen het boetseerwerk loslaten als de gewenste eindvorm is 
bereikt – komt het proces tot stilstand en 'verschijnt' de vorm en komt geest vrij. 
Bewustzijn is in die optiek een kwestie van ont-waken. Daar waar geest 'lichaamsvrij' 
wordt (en dat lichaam dus in een vorm 'achterblijft') licht het bewustzijn op, daar waar de 
onderpolige verhouding van verknochtheid blijft bestaan, duikt geest in het onbewuste 
'onder'. 

 
Deze opvatting heeft geweldige consequenties voor het mensbeeld. Ten eerst is geest 
niet beperkt tot het zintuigzenuwstelsel (tot bovenpool). Ook in de onderpool is de 
mens als geestelijk wezen aanwezig en werkzaam. Het zintuigzenuwstelsel is als sfeer 
met een bovenpolige verhouding tussen geest en materie wel te begrijpen als 'drager', als 
voorwaarde voor waakbewustzijn. In deze visie is geest overal in het lichamelijke 
aanwezig. Alleen de verhouding verschilt. Is geest in het onderpolige werkzaam mét de 
materie (proces, omvorming, stofwisseling) en komt bewustzijn niet vrij en houdt daar de 
slapende kwaliteit van het embryonale, in de bovenpool kan geest lichaamsvrij worden en 
is het waakbewustzijn ondermeer de manifestatie daarvan. Hier is geest werkzaam 
áán de materie. Deze gedachtengang volgend is de driegeleding dus een 
psychosomatische driegeleding in de werkelijke betekenis, namelijk drie niveaus van de 

relatie geest en lichaam. In zeer ruwe formulering komt dat neer op een driegeleding van 
het bewustzijn van de mens naar WAKEN – DROMEN – SLAPEN, in respectievelijk 
BOVENPOOL – MIDDENGEBIED – ONDERPOOL, waarin de zielefuncties DENKEN- 
VOELEN- WILLEN zich in drie onderscheiden niveau's van bewustzijn voordoen. 

 
Een en ander zal later in de cursus worden uitgewerkt. Hier ging het er slechts om te 
laten zien dat alleen de hier beoefende dynamische benadering vanuit een participerende 
grondhouding de sleutel kan zijn om de zichtbare stoffelijke feiten zodanig te zien, dat 
dezelfde feiten waarop men doorgaans het materialistische mensbeeld meent te moeten 

funderen, evenzeer tot het erkennen van de mens als geestelijk wezen kunnen leiden. 
Niet de feiten maken uit of men tot de werkelijkheid van de geest komt, het is het stand-
punt dat men kiest, de mentaliteit waarmee men te werk wenst te gaan. 
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STUDIEOPDRACHT 

 
Lees het artikel in de reader van G.H. van der Bie, getiteld: Hart 

en 'Zeitenwende' 

Dit  kan  men  zien  als  een  zelfevaluatie.  Het  artikel  gaat  in  wezen  over  de 
driegeleding van de mens. Heeft men het voorgaande verwerkt, dan moet het 
mogelijk   zijn   het   artikel   inhoudelijk   te   volgen,   waar   het   gaat   om   de 

beschrijving van de échte werking van het hart als midden-orgaan. 

OVERWEGING 

 
Rudolf Steiner heeft eens in een spreuk het driegelede mensbeeld kernachtig 
samengevat.  Het  tot  nu  toe  beschrevene  in  beschouwing  nemend  kunnen 
elementen uit deze spreuk zeker verstaan worden. Probeer de 'richtingen' die in de 
werkwoorden meeklinken, in te voelen en merk met name op dat de spreuk, die 
de mens wil samenvatten, met het middengebied begint. 

ECCE HOMO 

In dem Herzen webet Fühlen 
In dem Haupte leuchtet Denken 
In den Gliedern kraftet Wollen 

In het hart daar weeft het voelen 

In het hoofd daar straalt het denken 

In de leden werkt het willen 

Webendes Leuchten 
Kraftendes Weben 
Leuchtendes Kraften 
Das ist der Mensch 

Wevend stralen 

Werkend weven 

Stralend werken 

Dát is de mens 

Rudolf Steiner 
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  4.5      VIER FASEN VAN MENSWORDING 
 
INLEIDING 

 
Dit hoofdstuk gaat in op de voorgeboortelijke menswording, ofwel het vakgebied van de 
humane embryologie. Aan de hand van dit thema worden twee doelstellingen 
nagestreefd: 

- ten eerste een voorbeeld te geven van de fenomenologische dynamische 
benadering in de menskunde. De centrale vraag die hier behandeld wordt is: 
'Wat verricht de mens tijdens de embryonale fase?' 

- ten tweede aan de hand van de embryonale ontwikkeling de dynamiek van de vier 
wezensdelen van de mens te illustreren. 

 
Voorwaarde hiervoor is dat de lezer enigszins vertrouwd is met de dynamische 
vergelijkende benadering van biologische fenomenen zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 en 
in § 4.0 tot § 4.3.2 van dit hoofdstuk van dit werkboek. 

 
Het kader is de somatogenese van de embryonale fase. Hiermee wordt het proces 
aangeduid van de wording en ontwikkeling van de uiterlijke lichaamsvorm van het 
menselijk embryo als geheel. Het betreft hier dus maar een beperkt aspect van de 
humane embryologie; de vormingsprocessen van de diverse organen en orgaan- 
systemen (organogenese) worden om redenen van beperking (nu) niet in de beschou- 

wing betrokken. 
 
 
4.5.1 DE GESTIEK VAN DE NATUURRIJKEN 

 
Als inleiding wordt hier een summiere schets gegeven van de gestiek van de vier 
natuurrijken. Op zichzelf is dit een geheel eigen studiedomein dat ook veel diep- gaander 
benaderd zou kunnen worden dan hier nu gedaan wordt. Dit hoofdstuk beschrijft ook de 
dynamiek van de vier wezensdelen. Die dynamiek is namelijk te herkennen in de 
dynamiek van de vier grote fasen van (individuele) mensontwikkeling (ontogenese). Die 
fasen zijn, op hun beurt, weer te zien als een afspiegeling van de vier grote fasen van 
mensheidsontwikkeling (fylogenese). Daarom is het gewenst om eerst een summiere 
schets te geven van de vier fasen van mensheidsontwikkeling, zoals die in het 
antroposofisch mens- en natuurbeeld onderscheiden worden 

 
De ingang om die vierfasigheid te herkennen wordt gevormd door de dynamiek van de 
vier natuurrijken. De vier natuurrijken zoals wij die nu om ons heen kunnen waarnemen, 
worden (in het antroposofisch mensbeeld) beschouwd als 'neerslagen' van een 
evolutionair proces dat zich in de loop der tijden heeft voltrokken. Zoals al eerder in dit 
werkboek uiteengezet is, is elke vorm een eindpunt van een proces en is achter elke 
vorm een proces van wording 'leesbaar' aan de hand van een invoelend meebeleven 
van de vormprocessen. Aan de gestiek van de vier natuurrijken is dus het gebaar van het 
achterliggende wordingsproces (evolutie) te herkennen. Dáár, in de gestiek van het 
evolutieproces, ligt ook de relatie met (de gestiek van) het embryonale wordingsproces. In 
de loop van dit hoofdstuk zal dan ook blijken dat hetgeen aan dynamiek ontdekt kan 
worden in de embryonale ontwikkeling, op zich weer een verdieping geeft van het inzicht 
in de gestiek van de vier grote evolutionaire wordingsgebaren en omgekeerd. 

 
In het antroposofisch mens- en natuurbeeld wordt ervan uitgegaan dat in de evolutie 
van aarde, natuur en mens(heid) sprake is van een toenemende geleding van 
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wezensdelen. Zo wordt het mineraalrijk gekenmerkt door de aanwezigheid van enkel 
(dode) materie. De hogere rijken (plant, dier en mens) zijn mede gekenmerkt door de 
aanwezigheid van leven. Het dier onderscheidt zich weer van de plant door aanwezigheid 
van wat aangeduid zou kunnen worden als ziel. In de mens tenslotte is naast 
stoffelijkheid, leven en ziel ook geest aanwezig. 

 
Het uiterst ruwe schema: 

 
 

 
fysiek 

lichaam 
ether- 

lichaam 
astraal- 
lichaam 

Ik 

geest 
   

MENS 

ziel 
  

DIER 
 

leven 
 

PLANT 
  

materie MINERAAL 
   

 

zal hieronder nader worden uitgewerkt. 

 
De zichtbare natuurrijken zijn het resultaat van de werking van vormende krachten. 

 
HET MINERAALRIJK 

 
Zoals gezegd wordt het mineraalrijk gekenmerkt door enkel de aanwezigheid van een 
stoffelijk of materieel lichaam. Hier hebben de geestelijke niveaus die tot de vorming 
van het mineraal hebben geleid, hun 'produkt' als het ware 'los' gelaten. Het geestelijk 
wezen dat het mineraal gevormd heeft is wel een bestaande geestelijke realiteit, maar is 
niet ìn het mineraal aan-wezig. Aan de fysieke eigenschappen van het mineraal is 
natuurlijk wel (her)kenbaar welk geestelijk wezen deze materie ge-vormd heeft. Het 
minerale wordt gekenmerkt door pure vorm, ruimte. Het gaat om een eindpunt, een 
vorm. Men kan dit het beste beschrijven als een tot het einde toe doorgevoerd 'boven- 
pool-proces' (zie pag. 35, § 4.3.6.2). Materie is in die zin te vergelijken met een 
gestorven organisme: de vormende wezensdelen hebben de materie 'losgelaten', het 
minerale rijk is het ge-vormde. Enkel nog de wetten van fysica en mechanica, van de 
materie, beheersen de verschijningsvorm. In antroposofische terminologie: het mineraal 
beschikt 'slechts' over een fysiek lichaam. Hierbij moet goed in ogenschouw worden 
genomen dat het begrip 'fysiek lichaam' niet helemaal synoniem is met het begrip 
‘stoffelijk lichaam'. Onder fysiek lichaam wordt dat lichaam verstaan dat enkel aan de 
wetmatig- heden van de niet-levende natuur is onderworpen. In de huidige fase van 

aarde- ontwikkeling zijn dat de wetmatigheden van de materie. 
 
HET PLANTENRIJK 

 
Een plant wordt beschouwd als een levend wezen. In antroposofische termen betekent 
dat de aanwezigheid van een etherlichaam. De materie is hier niet enkel onderhevig 
aan de fysische en mechanische wetmatigheden van de materie, maar opgenomen in 
een hoger niveau, dat van het levende organisme. Onderscheid met een mineraal is 
dat in het levende planten-organisme de tijd meespeelt en de plant met de omgeving 
interacteert in de zin van stofwisseling. Het etherlichaam (lijf) wordt ook wel als tijdlichaam 
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of vormkrachtenlichaam aangeduid. Natuurlijk is de plant met haar fysieke lichaam 
evenzeer onderhevig aan bijvoorbeeld de wetten van de zwaartekracht, maar in haar 
wezen weerstreeft zij deze wetmatigheden. Dat de appel uit de boom valt is een 
gevolg van haar materiële karakter; dat ze aan een boom groeit en rijpt, is resultaat van 
levenskrachten. 

 
HET DIERENRIJK 

 
Wordt het plantaardige organisme gekenschetst door leven, bij het dierlijk organisme komt 
er een dimensie of niveau bij. De levende materie wordt be-zield. Het dier wordt in 
tegenstelling tot de plant gekenmerkt door de aanwezigheid van een 'binnen' dat zich ten 
opzichte van de omgeving kan gedragen. De plant vertoont zeker ook 'gedrag' maar doet 
dat in haar uiterlijke morfologische gestalte. Bij het dier ontstaat de mogelijkheid van 
gedrag door middel van het bewegen ván (of: met) die gestalte. Er wordt bij het dier 
sprake van waarnemen en bewustzijn. In antroposofische termen: de aanwezigheid van 
een astraallichaam is datgene, waarin het dier zich van de plant onderscheidt. Het 
hele complex van instincten, gedragingen, handelingen doet de aanwezigheid van deze 
nieuwe dimensie kenbaar zijn. Men spreekt ook wel over gewaarwordings- of ziele-
lichaam. De stofwisseling van het dierlijk organisme gaat overheerst worden door het 
katabolisme, uitdrukking van het feit dat ziele-, waarnemings- en bewustzijnsprocessen 
energie kósten en tot afbraak van 'leven' leiden. Het etherlichaam is daarentegen 
doortrokken van opbouwende, vitaliserende krachten (anabolisme). 

 
DE MENS 

 
Bij de mens tenslotte, zo is het antroposofische uitgangspunt, incarneert de individualiteit 
in de zin van een zelfbewustzijn, dat zich tegenover de binnenwereld van instincten, 
gewaarwordingen, belevingen kan opstellen en zich dáárvan (zelf-)bewust kan worden. 
Men spreekt van het Ik. 

 
Met bovenstaande beknopte kenschets van de vier natuurrijken volgens het 
antroposofisch mensbeeld wordt onrecht gedaan aan de complexiteit van de ermee 
verbonden dynamiek. Het is een introductie in de dynamiek van de vier   wezensdelen. 

Er zijn meerdere manieren om de gestiek van de vier natuurrijken zichtbaar te maken. 
Eén daarvan is de benadering vanuit de vier elementen (zie hoofdstuk 7). In dat verband 
wordt het minerale rijk verbonden met het aarde-element, het plantenrijk met het water-
element, het dierenrijk met het lucht-element en de mens met het warmte- element. Dit 
kan onderwerp van eigen studie zijn. 
In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de benadering van O.J. Hartmann (zie literatuur). Hij 
beschrijft de verhouding van het 'organisme' (voor zover men bij de minerale, dode natuur 
van een organisme kan spreken) tot zijn omgeving en drukt dat uit in de 
verhouding centrum (punt) en periferie. 
Om dit te oefenen wordt hier een afbeelding weergegeven uit Die Gestaltstufen der 
Naturreiche van O.J. Hartmann (afb. 9, pag 86). Men kan eerst eens meer meditatief 
proberen de dynamiek van de vier rijken, zoals die hier wordt voorgesteld,  na te voelen. 
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Het schema in OEFENING 1 betreft een beknopte kenschets van de 'richtingen' van de 

vier natuurrijken: hoe is de verhouding omgeving-centrum. Het is de opzet van dit 
hoofdstuk om deze vier 'richtingen' verder zichtbaar te maken en uit te werken. Het 
gaat om de procesbewegingen, dynamische principes die de vier natuurrijken kenmerken 
en van elkaar onderscheiden. In het onderkennen van die dynamiek ligt een mogelijkheid 
om de gestiek van de vier wezensdelen te leren kennen. 

 
Belangrijk voor de onderhavige beschouwing is dat men ziet dat de vier wezensdelen in 
de loop van de evolutie en in de reeks mineraal-plant-dier-mens niet als het ware 'op 
elkaar gestapeld' worden, maar dat de dynamiek – in Hartmann's termen: 'richting' – van 
een 'lager' niveau of wezensdeel in oppositie verkeert met de dynamiek van het 

'daarboven' liggende niveau, en omgekeerd. De plant komt qua dynamiek niet uit het 
minerale voort, is daar geen voortzetting van, dus 'niet meer van hetzelfde'. In de plant 
manifesteert zich een nieuw principe dat in oppositie is ten opzichte van het minerale. 
Men denke aan entropie (streven van de dode materie naar het laagste energie- 
nieveau) en het 'anti-entropisch' streven van de plant naar hoger energieniveau. Het 
etherlichaam is niet een produkt van de onderliggende hiërarchie (het fysieke lichaam) 
maar is daarvan in zeker zin de oppositie. Dat drukt Hartmann uit in zijn schema van de 
dynamiek van 'richtingen'. Bij het mineraal is het punt het fysieke centrum. Groei, 
uitbreiding vindt plaats door herhalen van dat punt. De ruimte wordt opgevuld met steeds 
meer deeltjes (punten) als evenzovele fysiek herhalingen van hetzelfde. L.F.C. Mees 
karakteriseerde het mineraal in zijn wijze van 'groeien' met aan-groeien. 'De plant 
daarentegen vertoont uitgroeien', zo stelde hij. De plant heeft ook een uitgangspunt 
(zaad) waarvanuit zij uitgroeit. De plant verschijnt niet in de ruimte door fysieke herhaling 
van het uitgangspunt, maar verschijnt door een metamorfoserende herhaling in de tijd 

van het uitgangspunt. Een eenvormig, herhaalbaar plantedeeltje bestaat niet in de 
ruimte. 
 

OEFENING 1 

Basis richtingen van de vier natuurrijken in relatie tot de ruimte. Achtereenvolgens: Centrum en 

periferie, Buiten- en binnenruimte, Richting van-zich-uit en Richting naar-zichzelf-toe. a. Kristal, b. 

Plant, c. Dier, d. Mens. Let op de omslag in bewegingsrichting en de polariteit tussen plant en dier. 

Ontleend aan O.J. Hartmann 
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OEFENING 2 

Onder  elkaar  zijn  opgesomd  enkele  trefwoorden  ten  aanzien  van  de  vier 
niveaus waarvan hier steeds sprake is. Een deel is ontleend aan deze tekst, 
een  deel  aan  O.J.  Hartmann  en  een  deel aan  L.F.C.  Mees  (zie  literatuur). 
Probeer  van  elk  trefwoord  de  dynamiek  te  begrijpen  en  de  verschillende 
aanduidingen    van    hetzelfde    niveau    (fysiek    lichaam,    etherlichaam, 
astraallichaam, Ik) met elkaar qua gestiek in verband te brengen. 

houden 

Dan wordt ook duidelijk dat het dier niet de voortzetting van het plantaardige is. Ook 

hier is er weer sprake van een oppositie. 
 
Zoals hierboven opgemerkt kenmerkt het dier zich door de aanwezigheid van een 
'binnen'. Dat moeten we niet alleen letterlijk anatomische nemen (de binnenwereld van de 
organen) maar ook in de psychologische betekenis: een dier heeft een 'binnen' dat zich 
tegenover 'buiten' kan opstellen en zich daarvan kan emanciperen. In plaats van (of nog 
beter: er tegen in) uit-groeien, komt het in-groeien. In het embryo gebeurt dat ook letterlijk 
('gastrulatie') en dat onderscheid een embryo wezenlijk van zaad. Plant en dier, ether en 
astraal vormen een polariteit, "tegengesteld in richting" zou Hartmann stellen. 

 
In de mens tenslotte krijgt het 'binnen' een centrum, een punt waarop zich dat binnen 
betrekt. Dát punt is in tegenstelling tot het (uitgangs)punt van het kristal (mineraal) niet 
stoffelijk-ruimtelijk, maar geestelijk-ideëel. Daarmee niet on-kenbaar: ieder is vertrouwd 
met de 'punt'ervaring van het Ik in de mens. Dus ook hier een oppositie. Tegenover 
het 'ongerichte' binnen van het dier stelt zich het centrum, waarop zich dat binnen betrekt. 
Ook hier geldt: de mens is niet een verder doorgevoerd dierlijk principe. Er verschijnt 
iets ánders. Zelfbewustzijn veronderstelt de mogelijkheid van een oppositie ten opzichte 

van het bewustzijn, het is er niet het 'product' van. 
 
Tot zover de eerste globale karakteristieken van de vier natuurrijken en hun dynamiek 
('richtingen'). In de volgende paragrafen zal dit worden uitgebouwd aan de hand van de 
dynamiek van het menselijke embryonale ontwikkelingsproces. Daar ook zullen 
bovenstaande summiere karakteristieken verdere onderbouwing en verdieping krijgen. 
Eerst volgt hier nog een oefening ter overweging (oefening 2) 
. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINERAAL 

 
dood (lichaam) 

PLANT 

 
leven 

DIER 

 
ziel 

MENS 

 
geest 

aangroeien uitgroeien ingroeien ontgroeien 

....... 

 

uithoud inhoud ...... 

zich in stand 

 

 

zich vormen zich voelen zich kennen 
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METHODOLOGISCH INTERMEZZO 

 
Net als in § 4.2.4 (pag. 16/17) stuit men hier op het probleem van het be- 
noemen. Er zijn vele manieren om de dynamiek of de gestiek van bijvoorbeeld 'de 
plant' of 'het etherische' aan te geven. Elke manier geeft weer een andere 
karakteristiek van die dynamiek weer. Om echter 'hét minerale' of 'hét plantaardige' 
met een soort universeel begrip in zijn gebaar te beschrijven is welhaast 
onmogelijk. De grond onder de voeten wordt wankel en het op pag. 17 (§ 4.2.4) 
beschreven 'watertrappelgevoel' dringt zich op. Dat gevoel is echter inherent 
aan het begripsniveau waarop men dan terechtkomt, te weten het niveau van 
de gestiek. 
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4.5.2.   DE 'MINERAALMENS' 

 
In afbeelding 1 zijn schematisch de gebeurtenissen weergegeven die tijdens de eerste 
week van de menselijke embryonale ontwikkeling plaats vinden. De figuur rechtsboven 
vertegenwoordigt het morulastadium dat onder normale omstandigheden rond de derde 
dag na de conceptie wordt bereikt. De laatste figuur (rechtsonder) geeft de situatie weer 
zoals die net voor of tijdens de nidatie of implan- tatie wordt bereikt. Dit is de 
zogenaamde adplantatie-fase, ook wel blastula genoemd. Het geheel representeert de 
gebeurtenissen van de eerste week van de menselijke ontwikkeling. 

 

 

 

 

Het is van groot belang zich te realiseren dat de laatste twee figuren vergroot zijn 
afgebeeld. In werkelijkheid vindt er tijdens de gehele eerste week geen groei plaats in de 

zin van volume- of massatoename. Kenmerkend voor deze eerste fase is, dat alle 
celdelingen zich voltrekken binnen de cytoplasmatische massa die met de zygote 
(bevruchte eicel) gegeven is. Dat wordt ondermeer uitgedrukt in de aanduiding 
'klievingsdelingen'. Van groei – deze zo kenmerkende karakteristiek van een lévend 
organisme –, is nog geen sprake. De zona pellucida die de eicel omgeeft, lost pas in de 
laatste fase van de eerste week op. Pas dan zal het embryo ook gaan groeien. In de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1 

Stadia van de eerste week van de menselijke embryonale ontwikkeling. Van zygote (linksboven) tot 

nidatiestadium (rechtsonder). E = Embryoblast. T = Trofoblast 
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eerste week vinden, zoals gezegd, alle celdelingen plaats binnen de bevruchte ei- cel. Na 
ongeveer drie dagen is het 16-cellig stadium bereikt (morula), na vijf á zes dagen is het 
embryo in ongeveer 100 tot 120 (kleinere) cellen verdeeld (blastula). Het geheel draagt 
dus het kenmerk van onderverdeling. Anders gesteld: het geheel (de zygote) valt in 
(kleinere) delen uiteen. 

Nemen we in herinnering hetgeen eerder in dit werkboek is gezegd over conceptie (§ 
4.2), dan kan men stellen dat na de conceptie in de eicel kenmerken verschijnen die 
zouden kunnen worden gekenschetst als 'zaadcellig'. Een voorbeeld. Direct na de 
bevruchting maakt de zona pellucida een verandering door, die het 'open' 
communicerende karakter van de eicel omkeert in een afgesloten, niet meer toegankelijk 
zijn. De karakteristieke stofwisselingsdimensie van de eicel verdwijnt en de eicel wordt, 
net als een zaadcel, een afgezonderde ruimte. Het 'open staan' voor de omgeving gaat 
verloren. Celdelingen, onderverdelingen, zijn het 'gevolg'. Nog meer 'zaadcelligheid' wordt 
zichtbaar, want elke nieuwe cel betekent een 'nieuwe' kern, meer DNA, ook meer 
celwand. Het geheel verliest de innerlijke beweeglijkheid, die de eicel ten opzichte van de 
zaadcel zo kenmerkte en wordt meer en meer gestructureerd. Om dat te 'bewijzen' het 
volgende. Was de eicel kwetsbaar en moeilijk manipu- leerbaar, een morulastadium kan 
in het kader van de moderne bevruchtingstechnieken moeiteloos worden ingevroren, 
althans veel makkelijker dan een eicel. Was dat niet een typisch kenmerk van de 
zaadcel? De hele kern-cytoplasma-verhouding van het complex verandert langzaam in 
de richting van dat wat kenmerkend voor het zaadcellige was. Men kan stellen dat wat 
vóór de conceptie nog buiten de eicel was – en zijn stoffelijke representant had in de 
zaadcellen – nu als proces binnen de bevruchte eicel verschijnt. Het geheel maakt de 
indruk van een eiland, een 'ruimteschip' dat in eileider en baarmoeder zweeft zonder 
noemenswaardig metabole uitwisseling met de omgeving. In zekere zin kan men stellen, 
dat de bevruchte eicel langzamerhand sterft, kenmerken van dood, van de vormpool gaat 
vertonen. In het centrum gaan zelfs enkele cellen dood (lysis) en ontstaat een 
vochtruimte (blastulastadium). 

 
Het is invoelbaar dat dit proces, indien voortgezet en geëxtrapoleerd, uiteindelijk eindig is. 
De ontwikkeling zal hier vastlopen: nog meer onderverdelingen en de vrucht is in één 
klomp DNA veranderd (een zaadcel gelijk!). Wanneer niet een nieuw principe 
werkzaam wordt, zal de ontwikkeling hier eindigen. In veel gevallen – moderne 
schattingen spreken van 30 - 50 % van de bevruchte eicellen – eindigt de ontwikkeling hier 
ook. Het komt niet tot nidatie of de nidatie slaagt onvoldoende en met de volgende 
menstruatie worden resten van het embryo 'afgevoerd'. Verderop zal besproken worden 
welke nieuwe inslag dan bij een geslaagde nidatie in het embryo zichtbaar wordt. 
Belangrijk is het om hier vast te stellen dat er sprake is van een soort breekpunt. De 
ontwikkeling nadert een kritiek punt: nog meer van hetzelfde uit de eerste week en de 
ontwikkeling stagneert, loopt vast. 

 
Welke dynamiek spreekt nu uit deze eerste fase van de embryonale ontwikkeling? Het 
gaat natuurlijk om een levend geheel, dat wel. De bevruchte eicel is geen cel, maar 
een ééncellig organisme. De morula, de blastula zijn de volgende verschijningsvormen 
van het levende organisme dat het menselijk embryo is. Een levend organisme met 
echter meer en meer signatuur van het dode. Van het minerale? Een gegeven, dat dit 
vermoeden verder ondersteunt, is het feit dat van alle zoogdieren en van de mens (van 
alle zoogwezens dus) deze 'eerste' fase (dus tot de implantatie) altijd een week duurt 3 

                                                           

3 2 
Wel moeten we ons realiseren dat het hier om biologie gaat en dus de aanduiding 'een week' met spreiding 

geïnterpreteerd dient te worden - het is bijvoorbeeld bij de mens bekend dat een nidatie al na vijf dagen maar soms ook 

pas na acht of negen dagen kan optreden -. 
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Nogmaals: de fase tot dit implantatiestadium ('blastulastadium') duurt altijd 'een  week' 
ongeacht hoe lang de totale zwangerschap duurt! Of dat nu 21 dagen (muis), 21 
maanden (olifant) of 9 maanden (mens) is. Er zijn zelfs diersoorten (reeën bijvoor- 
beeld) waarbij direct na de bevruchting de ontwikkeling begint, het blastulastadium 
wordt bereikt, maar dan in een soort overwintering (van bronstseizoen tot werpseizoen) de 
ontwikkeling stokt en pas in het voorjaar met een implantatie wordt voortgezet! Dit alles 
ter illustratie van de uitspraak, dat in dit eerste-week-stadium 'de tijd er nog niet is !' Is 
het niet juist een kenmerk van leven dat het in de tijd verschijnt? Alsof dit stadium, 
dit 'ruimte'schip nog als een mineraal verstoken is van leven? Let wel, dat laatste is 
natuurlijk niet correct als feit (ook de blastula is een levend organisme), maar als 
signatuur, als gestiek is het juist. Een 'mineraal-mens'? Is, verwijzend naar wat O.J. 
Hartmann zegt over de kenmerken van het minerale, het hele gebeuren als proces (in 
aanvang) niet te beschrijven als een uiteen vallen in steeds meer van hetzelfde? Dát is 
toch 'mineraal', het opgebouwd zijn uit (of liever: onderverdeeld zijn in) herhaalbare 
gelijke deeltjes? Het 'zich in stand houden' wordt evenzeer manifest: het geheel blijft 
tegen het uiteen vallen behouden. 

 
Terugkomend op het schema van Hartmann bij OEFENING 1 kan gesteld worden dat de 
morula de gestiek van het 'kristal', van het minerale vertoont. Het in de ruimte aanwezige 
'punt' of deeltje dat zich herhaalt. Het eerder gememoreerde 'aangroeien' is het in de 
ruimte herhalen van hetzelfde. Het uiteenvallen van de zygote in gelijke (onder)delen 
is dezelfde dynamiek, maar dan, zou men kunnen zeggen, in omgekeerde zin. 

 
Als dit beeld, dit gebaar klopt, dan is aannemelijk dat het 'nidatiemoment' een soort 
breekpunt is. Er moet immers iets nieuws gebeuren, wil het verder gaan. Dat breekpunt is 
dan te vergelijken met de kloof die tussen dode natuur en levende natuur (mineraal en 
plant) bestaat, zoals uiteen gezet in § 5.2.1. Daar werd gesteld dat het levende niet uit 
het dode voortkomt en dat de plant géén voortzetting is van het minerale. Zo zou 
ook hier een soort breekpunt de overgang markeren naar een nieuw principe in de 
embryonale ontwikkeling. Het vervolg van het embryonale verhaal kan niet lineair uit 
deze eerste week voortkomen.  
   

Voordat een en ander nu aan de verdere ontwikkeling van de mens verduidelijkt wordt, 
eerst een intermezzo over het begrip differentiatie. 

 
INTERMEZZO 

 
Zoals in de laatste figuur van afbeelding 1 is te zien, is er toch aan het einde 
van de eerste week meer gebeurd dan enkel het uiteen vallen in gelijke 
onderdelen. Bestaat met grote waarschijnlijkheid het 16-cellig stadium nog uit 
gelijke cellen, in het pre-implantatiestadium heeft zich in de populatie van 
ongeveer 100 - 120 cellen een 'binnen' en een 'buiten' gedifferentiëerd, een 
centrum en een periferie. Het geheel van de vrucht is uiteen gevallen in een 
embryoblast (centraal gelegen, ± 10 cellen) en een soort mantel, de trofoblast 
(perifeer gelegen, ± 100 cellen). In de ruimte daartussen heeft zich celvocht 
opgehoopt, deels van buitenaf osmotisch aangezogen, deels restant van ge- 
storven cellen. 
Hier wordt bij uitstek het proces zichtbaar dat de (embryonale) ontwikkeling van 
élk organisme kenmerkt, namelijk dat van de differentiatie. Het is  diep verankerd 
in ons reguliere denken, dat organismen zouden zijn opgebouwd uit onderdelen 
en dat dus het geheel de optelsom is van de (eigenschappen van de) delen In 
elke embryonale ontwikkeling is, bij wijze van spreken, de 'onwaar- heid' van dit 
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model te zien. Het is altijd weer het geheel dat in delen uiteen valt. In een 

eindeloze reeks van in de tijd elkaar opvolgende differentiaties ontstaan de 
organen, de lichaamsdelen, en nooit andersom! 
Elke anatoom begint weliswaar met de delen, de onderdelen, en stelt de mens 
voor als een bouwpakket van onderdelen. Maar ook 'de anatoom' is ooit aan het 
'ander uiteinde' begonnen en heeft het geheel in delen uiteengelegd: ana- 
temnoo = uit elkaar snijden (denk aan het begrip ana-lyse). Vervolgens denken 
wij die mens als 'opgebouwd uit zijn onderdelen'. Dat is echter, het zij nog eens 
benadrukt, een voorstelling en géén actualiteit. In de actualiteit van de menselijke 
wording, van elk levend worden is niet het op-gedeelde lichaam primair, maar het 
on-gedeelde lichaam. De embryoloog Blechschmidt  brengt dat zo treffend onder 
woorden als hij stelt dat "in het embryo de wet van behoud van individualiteit 
geldt". Men kan wat afdoen aan de term 'individualiteit', de strekking is duidelijk. 
"Wat verandert", zei hij, "is de verschijning niet het wezen". Juist het embryo 
roept in de woestijn van het gangbare denken, dat in de levende natuur de 
heelheid primair is. 

 
 

4.5.3. DE 'PLANTMENS' 
 
Aan het einde van de fase van de eerste week is er uit de eenheid van de zygote een 
'tweeheid' ontstaan: de embryoblast en de trofoblast als een 'binnen' en een 'buiten'. 
Beter is het te spreken van een centrum en een periferie, embryoblast en trofoblast. 
We gaan nu in op de volgende fase en doen dat aan de hand van afbeelding 2 en 3. 

 
In de volgende dagen van de embryonale ontwikkeling verandert het karakter, de 
dynamiek van het embryo (de 'richting' in de terminologie volgens Hartmann) volledig en 
ingrijpend. Het is met name de 'periferie' die een volledig andere ontwikkeling  gaat 
vertonen. Daar manifesteert zich een enorme groei- en stofwisselingsactiviteit. De 
trofoblast expandeert geweldig. De celdelingsactiviteit is zo heftig dat aan de buitenzijde 
cellen zelfs hun structuur verliezen en tot een soort cel-syncytium samen vloeien (de 
syncytiotrofoblast). Het geheel maakt bijna een maligne indruk, want de trofoblast 
groeit grensoverschrijdend het moederlijk weefsel binnen. Met vele enzymen wordt het 
moederlijk endometriumweefsel 'verteerd' en nestelt het embryo zich steeds verder in het 
baarmoederslijmvlies in. Het grensoverschrijdend karakter wordt nog eens benadrukt 
door het feit dat van de zijde van het moederlijk organisme geen enkele 
(afweer)grens getrokken wordt: na enkele dagen 'vreet' het embryo zelfs maternale 
bloedvaten 'aan'. Het embryo reikt echter nog verder naar perifeer dan enkel de 
anatomische begrenzing van de syncytiotrofoblast! In weliswaar nietige hoeveelheden 
worden hormonen door de trofoblast uitgescheiden (het meest bekend is het HCG, het 
'zwangerschapshormoon') met enorme gevolgen in de verre periferie. Heel het moederlijk 
organisme wordt beïnvloed en in een toestand gebracht, die leidt tot het accepteren van 
dit in feite wezensvreemde organisme. Het lijkt erop dat het grondgebaar van 
zwangerschap hierin bestaat dat het moederlijk organisme haar grenzen van identiteit en 
immuniteit terugneemt en zo het embryo de ruimte biedt om zich hier expanderend te 
nestelen. 

 
Het gaat dus bij de trofoblast om méér, veel meer dan enkel een anatomische 
buitenkant. De dynamiek, het gebaar is het gebaar van 'streven naar perifeer' van 
'grenzeloos zijn', van 'daarginds', van uitgroeien, van ‘vervloeien’, van verstrooien, maar 
ook van wortelen, van aanhaken aan. De trofoblast is met recht het buitenlijf van het 
embryo. Daar interacteert het met de omgeving, daar is stof-wisseling, daar is groei, daar 
is het op buiten gericht. In het buitenlijf groeit het embryo, leeft het embryo, reikt het 
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vanuit een centrum naar de periferie. De omslag ten opzichte van de eerste week is 
evident. Toen was er sprake van een afgesloten 'ruimte-schip', nu van een groeiend, 
uitdijend en interacterend organisme. Klinken hier niet die begrippen door, die in § 4.2.1 
werden gebruikt om de eicel te karakteriseren? Is hier weer niet een 'hemel-pool' aan het 
werk? Benoemen is ook hier weer moeiljk: op vele manieren kan men het gebaar dat 
men hier kan ervaren, beschrijven. Een gebaar dat reliëf krijgt als men het centrum van 
het embryo erbij betrekt. De embryoblast vertoont ook wel veranderingen, maar de 
dynamiek is een totaal andere, Er treedt de differentiatie op van (pre-)ectoderm en 
(pre-)entoderm – een polariteit waarop hier nu niet verder wordt ingegaan – maar de 
groei, de verhouding tot 'het buiten' is totaal anders dan bij de trofoblast. Hier 
langzame groei met enige differentiatie, maar niet het vormverlies en de expansie van de 
trofoblast. De dynamiek is niet gericht op buiten, eerder daar van losrakend, zich ervan 
terug trekkend: de amnionholte ontstaat, waarmee de tweebladige kiemschijf los komt van 
de trofoblast. 
 
In het embryo ontstaat nu een enorme spanning. Enerzijds een naar buiten streven 
van de periferie (trofoblast), anderzijds een op zichzelf gericht centrum (embryoblast). 
Hoewel in de tweede week de onderdelen veranderen en nieuwe differentiaties het 
detailbeeld wijzigen, is ook aan het einde van de tweede week deze tendens nog steeds 
duidelijk te zien (afbeelding 3). Nu is het 'binnen' en het 'buiten' van embryoblast en 
trofoblast inmiddels manifest geworden als entocyst ('binnenei') en ectocyst ('buitenei'). 
Entocyst is de aanduiding voor het complex van amnionholte- dooierzak-tweebladige 
kiemschijf, ectocyst is de aanduiding voor de inmiddels verder gedifferentiëerde 
trofoblast. Al zijn de onderdelen veranderd, de dynamiek is onmiskenbaar hetzelfde. Dit 
embryo van de tweede week fase streeft naar buiten, groeit voortdurend uit. Het 
eigenlijke centrum van het embryo – de tweebladige kiemschijf van ectoderm en 
entoderm – is het centrum waar alles om draait. In dit embryo overheerst de 
periferie, het heeft voornamelijk een 'uithoud' zogezegd. Het streven naar buiten, het 
reiken naar wortels in die buitenwereld is zo sterk dat het centrum in groei sterk achter 
blijft. Er ontstaat zelfs een geheel nieuwe ruimte tussen de expanderende ectocyst en de 
terugblijvende entocyst. Zo onstaat een soort bemiddelende en ruimtescheppend holte, 
de chorionholte. Het mesoderm dat deze holte bekleedt (zie afbeelding 3) vormt een 

hechtsteel, die nog voor de verbinding zorgt tussen 'buiten' en 'binnen'. 
 
Als men dit gebaar verder extrapoleert, dan zou een wezen met enkel maar buitenkant 
ontstaan. Alvorens erop in te gaan dat dergelijke wezens ook écht bestaan, eerst terug 
naar de gestiek van deze tweede week. De hier nu manifeste dynamiek is totaal polair 
aan die van de eerste week! Toen overheerste het ruimtelijke, het niet-groeien, het 
onderverdelen, het uiteen vallen en het in zich zelf gekeerd zijn. Nu is de richting totaal 
anders! Dit embryo streeft naar buiten, streeft naar 'daarginds'. Het verliest de 
compactheid van de morula. Het begint ook te groeien in de zin die we normaliter 
toekennen aan levende wezens: toename van volume, stof-wisseling. Er is in dit embryo 
wel een centrum, maar meer dan een 'startpunt' voor de perifere richtingen is het niet. 
Alles lijkt om het centrum (de kiemschijf) te draaien als het wiel rond een as. 
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Fig. A  

Fig. B 

Fig. C  

Afbeelding 2 

Menselijke embryonale stadia. A. Direct na de nidatie, B. 7e/8e dag, C. 9e/10e dag. De tekeningen zijn 

in dezelfde verhouding ten opzichte van de werkelijke grootte getekend. 
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Inmiddels is de tijd volop in de ontwikkeling aanwezig. Metamorfose, differentiatie, 
groei, het embryo staat nu volop 'in de tijd', het vertoont nu de dynamiek van 'het 
leven'. Als men terug grijpt op het schema van Hartmann uit OEFENING 1, dan is de 
dynamiek wellicht duidelijk: dit embryo vertoont 'plantaardige' gestiek. Dit is de 
'uithoudmens', zoals de plant een wezen met meer 'uithoud' dan inhoud is. Die laatste 
conclusie is alleen voor de fenomenologische beschouwer weggelegd. De plant een 
'uithoudwezen'? De plant staat voor de levensvorm die zich volledig aan de omgeving 
aanbiedt, zich open stelt, zich (daarom) weinig ten opzichte van de 'Umwelt' emanciperen 
kan. Allereerst morfologisch. De plant opent zich in haar wortelstelsel geheel en al 
naar de aarde, met haar blad- en bloemstelsel naar de atmosfeer van lucht, licht en 
warmte. Zij is zo open voor die omgeving dat ze in wezen weerloos aan de 
omgevingsinvloeden is overgeleverd. Zo kunnen we de plant verkassen: in een 
kunstmatige omgeving gaat ze doen, wat door die nagebootste omgevingsinvloeden wordt 
losgemaakt, opgeroepen. Het gebaar van zich openen is niet alleen morfologisch – het 
zich vertakken, het naar perifeer ontplooien – maar ook fysiologisch de plant opent zich 
geheel en al naar de omgeving en kan zich daarmee niet of nauwelijks voor die 
omgevingsinvloeden afsluiten –. De plant is uitdrukkelijk (vaak) ook een 
seizoensgebonden verschijning, zij wordt door het jaarritme geleefd. Ook van de plant kan 
men zeggen dat ze meer 'daar' is, dan 'hier' bij zich-zelf. De plant is een zich open 
stellend wezen. 
 

M 

C 

M 

D 

K 

H 
A 

Afbeelding 3 

Menselijk embryo van ± twee weken oud. NB. Kleinere schaal dan die van de figuren in afbeelding 2. 

A=Amnionholte, D=Dooierzak, K=Kiemschijf, C=chorionholte, H=Hechtsteel, M=Mesoderm 
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Wie de tweede figuur uit OEFENING 1 nabeleeft en invoelt en vervolgens de participe- 
rende invoelende blik op het embryo gedurende de tweede week richt, kan de gestiek 
gewaar worden van een 'uithoudwezen', een 'nog-niet-helemaal-hier-aanwezig-wezen'. 
Nog indringender wordt dat wanneer men bedenkt dat de tweebladige kiemschijf van de 
tweede week niet alleen het centrum is 'waaromheen alles draait', maar in zijn 
verschijning het platte, het tweedimensionale vertoont. Het 'eigenlijke' embryo is niet 
meer dan twee grensvlakken (twee epithelia), er is daar nog geen in-houd. Voor de 
kenners: het mesoderm, de weefseldimensie van in-houd en vulling is er nog niet. De 
tweebladige kiem heeft in zijn platte dimensie alleen maar buitenkant, periferie, 
omgeving. De 'richting' is vanuit dit centrum naar de periferie. De uithoudmens van de 
tweede week is te duiden als een 'vlakkenmens', een 'plantmens'. 

 
Als men zich inleeft in dit gebaar dat zich in de tweede week van de menselijke 
ontwikkeling manifesteert, dan kan men bevroeden dat bij een verder dóórzetten van 
deze tendens de ontwikkeling wederom eindigt, vastloopt. Iets dergelijks speelde bij de 
nidatie. De tendens van de eerste week die de gestiek van het minerale (b)leek te 
weerspiegelen,  kon  zich  niet  voortzetten,  wilde  de ontwikkeling niet vastlopen. De 
nidatie markeert een 'ommekeer' in ontwikkelingsbeweging en groeigebaar. Voor het 
menselijk embryo is de nidatie dus een soort crisismoment, dat ook door menig embryo 
niet wordt 'gehaald'. Kent het embryo van de tweede week ook zo'n trema, zo'n 
crisismoment? Wie de dynamiek van het buitenlijf-expansieproces nog eens na- beleeft, 
kan aanvoelen welk 'gevaar' dit embryo bedreigt. Meer en meer dreigt de spanning tussen 
binnenlijf (entocyst) en buitenlijf (ectocyst) tot een kloof te worden. Biologisch laat zich dat 
duidelijk begrijpen. Het 'buiten' verkeert in voor groei en expansie optimale 
(voedings)condities – namelijk het moederlijk slijmvlies –, het 'binnen' raakt in groei 
steeds verder achter, en raakt van die voedingsbron meer en meer verstoken. Aan 
het einde van de tweede week, begin derde week is er een (chorion)holte ontstaan 
met een weefsel van bemiddelende, verbindende maar tegelijkertijd ook ruimte 
scheppende kwaliteit, dat beide dimensies nog met elkaar verbindt via een hechststeel, 
namelijk het mesoderm. Hoe zou het eruit zien als deze tendens zich zou voortzetten? 
Dat wordt duidelijk getoond door het zogenaamde windei. Dan is er sprake van een 
zwangerschap – we zagen dat het 'het buitenlijf' is dat deze toestand via hormonen 
bewerkstelligt –, er is op de echoscopie inderdaad een vruchtzak te zien (de latere 
manifestatie van de het buitenlijf), maar er is geen hart, er is geen embryo, er is geen 
binnenlijf. 'De draad is gebroken' het embryo heeft enkel buitenkant, er is geen mens 
'hier'. Zoals de plant geen 'zelf' heeft, (nog) niet be-zield is, maar alleen een fysiek 
lichaam en een etherlijf hier tot verschijning brengt, zo is een windei-vrucht kennelijk niet 
'hier', maar blijft in een 'daar' bestaan. 
 
Het wezenlijke gebaar van de tweede week krijgt steeds meer contour. Het begrip 
'plantmens' is maar een gebrekkige aanduiding. Men zou ook kunnen stellen dat het 
embryo in zijn verschijningsvorm de signatuur, de gestiek vertoont van het etherische. Het 
principe dat leven is, dat groei en stofwisseling is, dat 'formauslösend' werkt, dat 
leviteert, naar perifeer opent en de materie uitnodigt (of dwingt?) mee te veranderen in de 
richting van een hoger niveau, namelijk dat van het organisme, van het leven zelf. Werd 
het embryo in de eerste week gekenmerkt door de gestiek van het fysieke, van het 
minerale – met verdichting, verharding en een centripetale 'richting' – nu is het onderhevig 
aan de tegenovergestelde tendens – met openen, centrifugaliteit en periferisatie –. 

 
Dit wordt nog eens verduidelijkt door een ander verschijnsel. Gedurende de fase die we 
nu beschrijven wordt het menselijk embryo gekenmerkt door een bijzondere 'eigenschap', 
die het hierna zal verliezen. Dat is de eigenschap van het nog-deelbaar- zijn. Zeker tot en 
met de tweede week kunnen er nog één-eiige tweelingen ontstaan. Daarna is het embryo 
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niet meer deelbaar (met een korte fase waarin de Siamese tweeling ontstaat als 
tussenfase). Niet meer deelbaar? Is dat niet letterlijk in- dividueel? Het embryo van de 
plantfase is nog niet in-dividueel. Zou er bij de één- eiige tweeling sprake zijn van twee 
menselijke individuen in één lichamelijkheid. In de korte kenschets van de vier 
natuurrijken (pag. 44) is aangeduid dat pas in het dierenrijk van bezieling sprake is. Het 
zou dus kunnen dat er nog iets 'bij moet komen', wil de embryonale ontwikkeling verder 
gaan. 
 
Rudolf Steiner geeft aan dat in deze vroeg embryonale fase de mens "noch nicht da" is, 
maar zich nog meer om de fysieke kiem heen beweegt en zich vanuit de periferie op 
het centrum richt. Hij beschrijft dit vanuit een bovenzintuiglijke beschouwing. Het tweede 
weeks embryo heeft inderdaad alle schijn van zo'n 'noch nicht hier' bestaan. Het zou 
zelfs betekenen dat Rudolf Steiner zoiets aangeeft als het bestaan van een 'pre-
embryo', en dat decennia voordat reguliere embryologen hetzelfde opperen (overigens op 
basis van heel wat discutabeler criteria). Het grote verschil is dat volgens de reguliere 
biologen de mens er 'dus nog niet is' – met alle ethische consequenties van zo'n 
conclusie! – en Steiner spreekt van een mens die er al wel is, maar vanuit een andere 
dimensie aangrijpt aan zijn fysieke kern, hij is alleen nog niet 'hier'. 
Wanneer is een mens dan wel 'hier'? Om die vraag aan te gaan, moeten we ons 
richten op de volgende fase. 

 
Om die overstap te maken eerst het volgende, weer aan de hand van het schema van 
Hartmann in OEFENING 1. Het dierlijke is polair aan het plantaardige. Het dier heeft wél 
de inhoud die de plant niet heeft. 'Uithoudwezen' tegenover 'inhoudwezen'. Wat is het 
fundamentele verschil tussen een zaad – het begin van de plante-ontwikkeling – en 
het embryo – begin van een dierlijke ontwikkeling-? Het zaad groeit uit – uit het zaad een 

blad en een wortelbeginsel, zich vervolgens in de periferie ontplooiend –, het embryo 
groeit in ('gastrulatie') en ontvouwt naar binnen toe de wereld van de organen. De plant 
ontbeert het binnen, dat het dier zich ingroeiend eigen maakt. Wortelstelsel 'wordt' 
darmoppervlak, bladerkruin 'wordt' longboom, het wortelen in de aarde (de Umwelt) 'wordt' 
een bewegen ten opzichte van de omgeving. Een verder emanciperen begint, een eigen 
milieu interieur dat (binnen zekere grenzen) onafhankelijk van omgevingsinvloeden kan 
zijn, een eigen temperatuur, een leefritme bevrijd van het jaarritme. Deze tendens wordt in 
de dierlijke evolutie steeds verder ontwikkeld en vervolmaakt. Hierover later meer. Het 
moge duidelijk zijn in het dier een nieuwe, een andere richting gekozen wordt. Het dier is 
géén doorgevoerde plant, het dier is de oppositie van de plant. Daarmee begint in het 
dier de tendens van de emancipatie en van de individuatie. 

 
 

4.5.4. DE 'DIERMENS' 
 
De embryonale ontwikkeling nadert (dus) weer een kritiek moment. Wanneer de 
ontwikkelingsdynamiek die het embryo gedurende de tweede week zo kenmerkt, zou 
worden voortgezet, komt het tot een 'windei', bijna letterlijk een 'uithoudmens'. Dan zou de 
band tussen 'buiten' en 'binnen' verbreken; het binnenlijf, het centrale punt – de 
kiemschijf – zou los raken van buiten en afsterven. Uit de hierboven beschreven en 
geoefende polariteit tussen plant en dier is bijna voorspelbaar welke ommekeer in de 
embryonale dynamiek en gestiek zal gaan optreden. Men hoeft maar vooruit te 'spieken' 
in de tijd en men ziet het aan de kiemschijf aan het einde van de derde week. Die is dan 
geheel anders van verschijning dan in de tweede week. Het is nog steeds een platte 
schijf, maar met een cruciaal verschil. Tussen het ectoderm en het entoderm – zoals 
gezegd twee epithelia, door Blechschmidt onder de gemeenschappelijke noemer 
'Grenzgewebe' gebracht – is een tussenlaag verschenen, het intra-embryonale mesoderm. 
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Blechschmidt karakteriseert dit weefsel met de term 'Innengewebe'. Het mesoderm is 
geen grenslaag, geen epitheel, maar een weefsel met zogezegd een 'derde dimensie'. 
Het schept ruimte én het verbindt. Men zou dus kunnen stellen dat in de driebladige 
kiemschijf, in tegenstelling tot de  

tweebladige kiemschijf, er nu ook 
sprake is van een 'inhoud'. De 
tweebladige kiemschijf heeft alleen 
maar oppervlakte en omgeving, Het 
driebladige embryo heeft bovendien 
'inhoud', heeft een 'binnen' 4. Dit 
mesoderm is in de kiemschijf 
gekomen door ingroei vanuit de 

primitiefstreep, een proces dat 
halverwege de derde week van de 
embryonale ontwikkeling begint (zie 
afbeelding 4). Kennelijk is er in het 
embryo sprake van een ommekeer 
in groeirichting en dynamiek. Waar 
komt deze vandaan? 

 
Wanneer aan het einde van de 
tweede week de chorionholte (zie 
afbeelding 3) zich gevormd heeft, 
bekleedt zogenaamd extra-em- 
bryonaal mesoderm de binnenzijde 
van de ectocyst (parietaal 
mesoderm) en de buitenzijde van de 
entocyst  
(visceraal mesoderm). De hechtsteel verbindt 'binnenlijf' (entocyst) met 'buitenlijf' 
(ectocyst). Dan ontstaan aan het begin van de derde week in dit extra-embryonale 
mesoderm de eerste bloedeilandjes en bloedvaten (capillairen). Vorming van bloed- 
vaten en bloed is de allereerste functionele differentiatie van het mesoderm. In dit zeer 
primitieve bloedvaatstelsel komt een aarzelende stroming op gang. Deze vindt zijn 
'oorzaak' in de stofwisselings-processen aan de periferie van het embryo, de trofoblast 
(ectocyst). Net zoals in het volwassen lichaam in de capillairen ook vloeistof-verplaatsing 
wordt geïnitieerd door de levensprocessen in de weefsels zelf, zo komt in dit derde 
weeks embryo een bloedbeweging op gang van perifeer naar centraal. Immers in de 
periferie is er de activiteit van stofwisseling. Het bloed stroomt door de capillairen van het 
parietale mesoderm richting hechtsteel. Deze hechtsteel is inmiddels door allerlei 
groeibewegingen die hier nu niet ter zake doen, verplaatst naar het caudale 5 
uiteinde van de kiemschijf (zie afbeelding 3 en 4). Langs de 'flanken' van het kiem- 
schijfje, langs de amnionholte (dorsaal) en dooierzak (ventraal) stroomt dit primordiale 
bloed naar het craniale uiteinde van het embryo. Daar kan het niet verder en bereikt het 

meest centrale deel van het embryonale lichaam (zie afbeelding 3 en 4). 
 

                                                           
4 Het moge duidelijk zijn hoe weerbarstig hier de begrippen worden. In deze verhandeling is tot nu toe gesproken van een 

'binnen(lijf)' en een 'buiten(lijf)'. Retrospectief kan nu het commentaar gegeven worden dat deze begrippen eigenlijk voor 
het embryo tot nu toe niet passend zijn. Vanuit de kiemschijf, vanuit de fysieke eigenlijke aanleg van het (latere) menselijke lijf 
gezien, is er tot nu toe nog steeds geen sprake geweest van een 'binnen'. Met de term 'inhoud' poogt de auteur deze 
begripsarmoede en mogelijke begripsverwarring te omzeilen 

5 Pas nu ook komt in het embryo de polariteit craniaal-caudaal tevoorschijn. Aan de caudale zijde de hechtsteel met 
aan- en afstromend bloed, aan de craniale zijde de eerste aanleg van het hart. 

 

 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 4 

Kiemschijf 3e week – dorsaal aanzicht. De pijlen 

duiden de groeirichting van het intra-embryonale 

mesoderm aan. De hechtsteel (caudale uiteinde) is 

bijgetekend. H = hartaanleg. 
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Zo ontstaat in het embryo (weer) een omkering van richting. Werd de dynamiek tot nu toe 
beheerst door centrifugale groei, nu keert in een eerste aanduiding van de 'bloedsomloop' 
de richting om: vanuit de stofwisselingsperiferie van de trofoblast stroomt bloed naar een 
centraal punt en komt daar tot stilstand. De bloedstroom keert, aangekomen in dit centrale 
punt dat craniaal in de kiemschijf ligt om, en stroomt langs andere capillairen terug naar 
de periferie van de trofoblast om daar als weefselvocht weer in de stofwisseling 
opgenomen te worden. Dit centrale omkeerpunt, waar de bloedstroom verstilt, omkeert en 
al snel een ritmisch karakter krijgt, is de eerste aanduiding van de hartaanleg. Zo 

ontstaat in het embryo voor het eerst een 'echt' centrum. Niet het bijna virtuele, 
puntvormige centrum van de tweede week, waaromheen 'alles draaide', maar een reëel 
anatomisch aanwezig centrum, dat zich tegenover de periferie van het buitenlijf 
opstelt. Dit is het hart. Het hart komt uit de bloedsomloop voort! Zoals zo vaak komen 
de zaken in de hier gevolgde beschouwingswijze in een totaal andere samenhang te 
staan dan in gangbare beschouwingen.  Beweging  is primair,  het hart, vorm  en stilstand, 
is secundair!  Het hart is met goed recht te beschouwen als 'de bovenpool' van de 

bloedsomloop 6, de capillairen als het 'onderpolig' aspect daarvan. Dat accordeert met 
de verhoudingen van het embryo in deze fase als geheel: de periferie, de trofoblast is 
onderpool, hart met daarbij kiemschijf als binnenlijf is bovenpool. 

 
Met de aanleg van het hart treedt in het embryo in alle opzichten een omkering van de 
dynamiek op. Zoals hierboven 'voorspeld' keert de ontwikkelingsdynamiek om naar die 
van het dierlijke: van buiten naar binnen, van perifeer naar centraal, er ontstaat een 
'binnen' ten opzichte van buiten – merk op wat hierover gezegd wordt in voetnoot 2 –. 
Biologisch kan men het zo stellen: het voortbestaan van het binnenlijf – dat anders van de 
periferie zou zijn losgeraakt – is nu gewaarborgd. Voeding stroomt uit de periferie terug 
naar het binnenlijf. In het kielzog van het ontstaan van het hart zien we dan ook een groot 
aantal ontwikkelingsprocessen optreden die vanaf nu hun aangrijpingspunt in de 
kiemschijf hebben. De meest essentiële gebeurtenis in deze is, dat nu vanuit het caudale 
uiteinde van het embryo ingroei gaat optreden. Via de primitiefstreep groeit vanaf 

dorsaal ectoderm het embryo binnen en metamorfoseert in mesoderm. Het embryo 
beeindigt zijn bestaan als 'inhoudsloze' platte tweelagige schijf, maar wordt 
'driedimensionaal' omdat nu een echt binnen ontstaat in de vorm van het intra- 
embryonale mesoderm. Uit dit mesoderm komen alle impulsen tot de aanleg van de 
orgaanwereld voort. Morfodynamisch kan men stellen dat de gestiek waarmee het hart 
zich in het embryo manifesteert, voorbeeld is voor alle orgaanvorming: vanuit perifeer 
komt de impuls naar centraal en uiteindelijk komt deze in een orgaan tot stilstand, tot 
vorm, tot verschijning. De ontwikkelingsdynamiek is nu van perifeer naar centraal. 

 
Gesteld mag worden dat halverwege de derde week opnieuw een soort breekpunt in de 
ontwikkeling wordt gepasseerd. Klinisch is dit bekend en de laatste jaren nog meer met 
nieuwe  gegevens  onderbouwd. Uit recent  onderzoek  is gebleken,  dat rond  de derde 
week spontane afbreking van de zwangerschap vaker voorkomt dan tot nu toe was 
aangenomen. De 'missed abortion' is de klinische manifestatie van het trema dat het 
embryo hier in zijn ontwikkeling dóór moet. Komt het niet tot de aanleg van een hart 
met alle orgaanvorming in het kielzog daarvan, dan overleeft het embryo deze crisis 
niet. In het onderhavige kader is dat betekenisvol. De processen ná de derde week 
komen niet lineair uit die van de tweede week voort. Nog markanter wordt dit wanneer 

                                                           

6 Merk op dat het begrip 'bloedsomloop' hier bij gebrek aan beter wordt gehanteerd. Er is nog geen sprake van een 

gesloten circulatie. Bloed wordt 'aangemaakt' in de periferie, stroomt naar centraal, keert om en wordt in de periferie weer 
als weefselwater opgenomen. Een gesloten capillairsysteem existeert nog niet. Pas in de vierde week is er sprake van 
een eerste placentaire circulatie. 
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men terug grijpt op beschrijvingen van Rudolf Steiner, die hij heeft gegeven aan het 
begin van deze eeuw vanuit geesteswetenschappelijke beschouwingen, dus toen in de 
officiële wetenschap nog niets van deze processen bij de mens bekend was! Hij geeft 
op meerdere plaatsen aan dat 'rond de 17e dag' in de menselijke embryonale 
ontwikkeling een ommekeer plaats vindt. "Is tot dat moment de incarnerende ziele-geest-
entiteit nog meer om de fysieke kiem heen aanwezig, op dat tijdstip incarneert de 'astrale 
individualiteit' van de mens in de fysieke kiem zelf" (citaat). Met andere woorden: de 
menselijke ziel komt een stap verder 'op aarde', met het hart als incarnatie-orgaan! 
Tenslotte krijgt het geheel nog meer samenhang als we ons realiseren dat de dynamiek 
die 'vanaf de 17e dag' in het embryo ontstaat een dierlijke, of wel een astrale is. Pas 
nu ontstaat een binnen dat zich ten opzichte van het buiten kan opstellen en 
verzelfstandigen. Was dat niet (zie boven) precies de dynamiek die de kloof markeert 
tussen het plantwezen en het dierwezen? Zie het schema in OEFENING 1 
. 

 

4.5.5. GEBARENTAAL IN EVOLUTIE EN EMBRYONALE ONTWIKKELING 
 
Dit is wellicht het goede moment om nog eens te resumeren. Drie fasen, drie gebaren, 
drie 'richtingen' zijn nu de revue gepasseerd. Uitgangspunt waren de kenmerken van de 
drie natuurrijken en dat weer gerelateerd aan de dynamiek van het fysieke, het etherische 
en het astrale. In de beschrijving van de embryonale ontwikkeling van de mens hebben 
we nu drie fasen beschreven, de derde fase zal nog verder worden uitgewerkt. Het gaat 
er dus om of het fenomenologisch 'vertalen' van de processen die karakteristiek zijn voor 
elk van deze drie embryonale fasen behulpzaam is bij het begrijpen van de dynamiek van 
de drie kwaliteiten waarom het hier gaat en die onder andere ook in de natuurrijken te 
'lezen' zijn. 
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HET FYSIEKE LICHAAM 

Het compacte met enkel ruimtekwaliteit, het dode, het 
minerale, in hoeverre maakt de 'morulamens' dat 
herkenbaar? Een poging. Stel u een ronde bol klei voor en 
neem die in beide handen. Een in zich zelf rusten. 
Coherentie, massa, gravitatie. 
In hoeverre geeft nevenstaand schema van Hartmann 
uitdrukking aan die kwaliteit? Het fysieke is 'in zichzelf in 
rust'. 

 
 

HET ETHERLICHAAM 

Stel u materie voor die je kunt uitpluizen, naar de periferie 
trekken, openen. Het plantwezen gaat open voor de 
omgeving, het minerale in de plant wordt opgenomen in 
krachten van een hoger niveau. Leven weerstreeft de 
minerale fysieke wetmatigheden: levitatie (anti- 
zwaartekracht), communiceren met omgeving 
(stofwisseling). Zoals het embryo zich opent en streeft 
naar de periferie, zich daarin 'verliest', zo staat de plant 
'Selbstlos' in de omgeving. 

 
 

HET ASTRAALLICHAAM 

Het leven wordt afgebroken, er verschijnt een katabole 
tendens. Een binnen wordt gecreëerd dat zich ten 
opzichte van buiten kan emanciperen. Er ontstaat een 
ander bewustzijn. Het dier ten opzichte van de omgeving, 
maakt zich met zijn milieu interieur zelfstandig ten 
opzichte van buiten. Het kan vanzelf bewegen en een 
verhouding met de buitenwereld hebben. 

 
Wat de blik op de dynamiek van de drie embryonale fasen 
echter ook leert, is dat er geen gelijkmatige overgang is 
van de ene in de andere fase. Integendeel, de dynamiek 
van de volgende fase komt niet uit de vorige voort, is er 
eerder mee in oppositie. Er verschijnt in de lijn van de 
ontwikkeling een breekpunt, een trema. Het gaat er nu 
om of dergelijke breekpunten ook te herkennen zijn in de 
dynamiek van de drie natuurrijken. Natuurlijk worden er in 
de gangbare biologie overgangsvormen aangegeven 
tussen het dode en het levende (denk aan virussen) en 
tussen plant en dier, maar als men de natuurrijken 
vergelijkend benadert, wordt duidelijk dat de plant niet 
verder te denken is in het dier, het mineraal niet in een 
plant. Het etherische is niet een soort verdunde materie, 
het is een totaal ander principe. Het astrale is niet 'nog 
meer etherisch', het is een nieuwe kwaliteit. Men wordt dat 
het beste gewaar als men de polariteiten in een en ander 
ziet. Vandaar als voorlopige afsluiting OEFENING 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 5 
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4.5.6. NOG MEER 'DIERMENS' – EMANCIPATIE EN INDIVIDUATIE 

 
In termen van verzelfstandiging, van emancipatie en van individuatie is het 'eigenlijke' 
embryo – de driebladige kiemschijf – echter nog niet aan het einde. Het heeft nog 
steeds de platte dimensie en is nog steeds heel 'open'. Aan de flanken bijvoorbeeld 
gaan de drie lagen vloeiend in de weefsellagen van buiten-embryonale holten over (zie 
figuur 1 in afbeelding 6). Dit binnenlijf is nog verre van de toestand die bij de geboorte 
kennelijk bereikt is, wanneer het binnenlijf voldoende ten opzichte van het buitenlijf 
verzelfstandigd is om zich daarvan los te maken en als zelfstandige eenheid te existeren. 
Aan de stuit is het embryo via de hechtsteel nog open met de periferie verbonden. 
Steiner noemde deze fase in de menselijke ontwikkeling de "Paradijsmens". Hij wilde 
daarmee aangeven dat de mens weliswaar de eerste schreden had gezet in een 
dynamiek van verzelfstandiging ten opzichte van de wereld, ten opzichte van 'het buiten', 
ten opzichte van de herkomst, maar daar nog geheel vanzelfsprekend en natuurlijk – 
en dus 'open' – mee verbonden was. Is dat namelijk niet wat het oeroude 
paradijsverhaal in beelden vertelt? De mens was geëmancipeerd van zijn kosmisch-
goddelijke herkomst, maar 'leefde nog in verbondenheid met God'. 

 
In de derde week, maar vooral in de vierde week van de menselijke embryonale 
ontwikkeling treedt het proces van delaminatie op, beter bekend onder de term 
'embryonale krommingen'. In de krommingen die dit delaminatieproces kenmerken, wordt 
een nog verder ingrijpend emanciperen herkenbaar. Zowel in ventrolaterale richting als in 
cranio- caudale richting ondergaat het ectoderm – en daarmee de aanvankelijk dorsaal 
gelegen amnionholte – een enorme uitbreiding ten opzichte van de ventraal gelegen 
dooierzak met het bijbehorend entoderm (zie afbeelding 5). Zo verheft het embryo zich uit 
het platte vlak (dé-laminatie betekent 'uit het vlak komen') en ontstaat nu dus ook in 
anatomisch-topografische zin een echt buiten en binnen. Eigenlijk komt de naamgeving 
'ectoderm' ook nu pas echt tot zijn recht: wat achter (dorsaal) was in het platte vlak 
wordt nu buiten. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor het entoderm: wat ventraal was, 
wordt binnen. Nu ook wordt duidelijk dat de terminologie van 'binnen' en 'buiten'  zoals  
die  hiervoor  werd  gehanteerd  meer  op  de  kwaliteit,  op  de richting (Hartmann) sloeg 
en nu pas zijn anatomische betekenis krijgt. Men kan het gebaar eenvoudig nabeleven. 
Men kan het tekenen, maar vooral nabootsen met het eigen lichaam (OEFENING 4 
EN 5). 

 

OEFENING 3 

Noem  zoveel  mogelijk  polariteiten  tussen  plant  en  dier.  En  tussen  dode 
materie en levende wezens. 
Beschouw vervolgens of de gevonden polariteiten ook van toepassing zijn op 
'mineraalfase', 'plantfase' en dierfase' van het menselijk embryo. 
Vergelijk  ook  met  elkaar:  een  dode  mens,  een  slapende  mens  en  een 
wakkere mens. 
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De beweging die het embryo hier voltrekt is een verder voortzetten van het gebaar dat de 
omkering rond de 17e dag kenmerkte. Het animale, het astrale gebaar bereikt hier zijn 
verdere vervolmaking. Het embryo emancipeert zich nog verder van de periferie. Het is 
van belang ons te realiseren dat dit groeibewegingen zijn. Het zijn geen 
spierbewegingen, het gehele lichaams-vormingsproces is erbij betrokken. Het is 
somatogenese. Een groeigebaar als dit is een noodzakelijke voorwaarde om tot de 
vorming van ons menselijk lichaam te komen. Men kan zelfs de beweging voortgezet 
denken en dan meemaken dat het binnenlijf zich als het ware 'bij elkaar raapt', maar 
ook daadwerkelijk het gevaar van afsnoering loopt. Zou het proces zich aan alle 
kanten volledig voltrekken (van craniaal-caudaal, vanuit links-rechts), dan zou het embryo 
geheel worden omgeven door amnionholte en ectoderm en afsnoeren van de voedende 
periferie van de placenta (het buitenlijf). 

Zover komt het voorlopig niet! Want op één plaats sluit het binnenlijf niet volkomen af, 
maar blijft nog open tot de geboorte. Dat is de navel. En rond deze navel 'verzamelen' 
zich namelijk vanuit de stuit de hechtsteel en vanuit craniaal het hart. Wanneer men 
namelijk in craniocaudale richting het proces volgt (men raadplege een embryologie- 
boek), dan kan men vaststellen dat logischerwijze bij het proces een 'afdaling' van het 
hart hoort. Dat is de zogenaamde descensus cordis: hart en craniale hoofduiteinde van het 
embryo wisselen van plaats en het hart verplaatst richting navel. Anderzijds is er een 
'opstijgen' van caudaal naar ventraal van de hechtsteel, die dan ook nu pas met recht 

OEFENING 5 

Het embryo heeft in deze fase een niervorm. Zie bijvoorbeeld afbeelding 7 en 
9. 
 
Probeer   in   fenomenen   van   de   natuur,   van   de   atmosfeer, maar   ook 
bijvoorbeeld in de orgaanwereld naar zoveel mogelijk 'niervormen' te zoeken. In 
hoeverre is daar de relatie buiten-binnen hetzelfde als hier in het embryo of is  het  
gebaar  van  afsluiten  (buiten  –  ectoderm)  en  instromen  (binnen – entoderm) net 
als hier in het embryo als polariteit herkenbaar? 

OEFENING 4 

Ga rechtop staan met de beide armen gespreid. Buig nu voorover, waarbij je 
tevens de armen buigt en de handen naar elkaar toebrengt. Ga na of en hoe je 
bewustzijn van de omgeving en je eigen ruimte verandert. Van extrovert naar 
introvert? Van 'open' naar 'gesloten'? 
Beweeg weer terug naar de uitgangspositie. 
Herhaal dit enkele keren (langzaam). 
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als navelstreng kan worden aangeduid. En zo blijft de communicatie tussen buitenlijf 
en binnenlijf gewaarborgd. 

 
Voorlopig althans! Het gaat hier zoals gezegd om een groeigebaar. Men kan het gebaar 
van deze beweging proberen dóór te denken naar de geboorte toe. Bij de ge- boorte 

wordt de navelstreng fysiologisch en anatomisch definitief onderbroken (afgenaveld). Het 
binnenlijf emancipeert definitief-anatomisch/fysiologisch van het buiten! De Duitse taal – 
die het hier beschreven krommingsproces al zo mooi aanduidt met Abfaltung – noemt het 
geboortegebeuren Ent-bindung. Dat betekent ont-binding. - Wat verbonden was, wordt 
ont-bonden. Men zou met recht kunnen stellen dat het embryo al in de vierde, vijfde 
week morfologisch de dynamiek aanzet, die later in de fysiologie van het geboorteproces 
wordt 'herhaald'. Het geboorteproces als voltooiing van een morfodynamiek die door het 
embryo al lang tevoren is ingezet. 

 
De krommingen waarmee het embryo, net als het dierlijke, zich een binnenwereld, een 
orgaanwereld schept, kunnen gezien worden als de verdere uitwerking van de astrale 
(animale) impuls waaraan ook het embryo nu 'onderhevig' is. De 'diermens' in optima 
forma. 

 
(vervolg op pag. 61) 
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Afbeelding 6 

Dwarse doorsneden door het embryo gedurende de de-laminatie. Boven is dorsaal met amnionholte 

(2), onder is ventraal met dooierzak (1). 

 

TOELICHTING:  Fig.  1:  driebladige  kiemschijf  vóór  de  krommmingen.  Fig.  4:  volledig  gekromd  embryo  met  ectoderm 

buiten (omgeven door amnionholte, 2a) en entoderm binnen (als wand van de oerdarmbuis, 1a). 
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4.5.7. NOG EEN STAP VERDER? 

 
Nu komt het laatste gebaar aan de orde. Dat completeert de dynamiek van het 
embryonale proces tot een vierfasigheid. Het gaat om de overgang mens-dier. Of is 
ook hier, net als bij de voorgaande 'overgangen' ook weer sprake van een breekpunt, een 
trema? Met die vraag komen we midden in de eigentijdse polemiek terecht rond de 
vraag "Is de mens een dier of niet?" Teruggrijpend op het schema van Hartmann 
(OEFENING  1) kan verwacht worden dat 
tussen mens en dier weer sprake is 
van een oppositie in gestiek. Om dat 
te begrijpen, wordt hier de kwestie 
gesteld om zelf-bewustzijn te 
onderscheiden van omgevings-
bewustzijn. 

 
Zoals hierboven uiteen is gezet, 
treedt met het dierlijke (astrale, 
animale) emanciperen van een 
'binnen' ten opzichte van het 'buiten' 
de mogelijk- heid van bewustzijn op, 
van waarne- men en gewaarworden 
van het 'buiten', de omgeving. Dat laat 
zich makkelijk navoelen. De 
principiële voorwaarde voor 
waarnemen en bewustzijn van de 
omgeving is namelijk het daarvan- 
gescheiden-zijn. In de tot nu toe 
besproken dynamiek van de gestalte 
van het embryo is die tendens 
herken- baar. In zijn schema laat 
Hartmann zien dat bij de mens dan 
een principieel nieuwe richting wordt 
ingeslagen. Die richting of beweging 
zouden we kunnen beschrijven als het 
vinden van een stand-punt ten 
opzichte van het eigen binnen, ten 
opzichte van het eigen innerlijk ziele- 
en gewaarwordings- leven. 'Stand-
punt' is hier dus bijna letterlijk te 
nemen. In het schema van 
OEFENING 1 tekent Hartmann nu 
ook een punt. In onszelf kunnen wij 
een 'centrum' of 'kern' beleven die 
zich bewust is van het feit dat men 
een bewust wezen is. Teilhard de 
Chardin karakteriseerde dat met de 
uitspraak: "Het dier  weet,  maar de 
mens wéét  dat hij weet” 

Men zou die uitspraak eindeloos kunnen aanvullen met uitspraken als "Het dier denkt, 
maar de mens weet dat hij denkt; Het dier voelt, maar... etc.". In antroposofische 
begrippen wordt hiermee het Ik in de mens aangeduid. Dat is dan de instantie die het 
eigen zieleleven kan becommentariëren, met andere woorden: zich daar tegenover 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 7 

Embryonale krommingen – schema longitudinale 

doorsnede. Links craniale uiteinde met hartaanleg, 

rechts caudale uiteinde met hechtsteel 
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kan stellen. Is dat het 'punt' dat in het schema van OEFENING 1 wordt uitgebeeld, het 
stand-punt? 

 
Een nieuwe richting dus? Men beleve nogmaals het astrale kromminggebaar 
(OEFENING 4). Dan valt te ervaren dat ook dat eindig is. Het vindt zijn voltooiing in het in- 
zichzelf-afgesloten-zijn. De beweging van het de-lamineren, van het afsnoeren 'eindigt' in 
de afgesloten cirkel, in de eigen ruimte. Wat is nu de beweging die daarmee 
oppositioneel is, die daarvan bevrijdt? L.F.C. Mees kenschetste het dier met in-groeien 
en de mens met ont-groeien. Is er in de mens een beweging die aan het 'astrale' kan 
ontkomen? 

 
De morfodynamiek die 
hierbij past is die van het 
strekken of oprichten. Het 
rechtop gaan is een 

unieke menselijke kwaliteit. 
Het ontbreekt hier aan 
ruimte om deze uitspraak 
uitvoerig te  onderbouwen, 
maar ze is te staven in alle 
literatuur over evolutie. Met 
rechtop gaan wordt niet 
twee- voetigheid bedoeld. 
Dat is in het dierenrijk vaker 
'vertoond' bijvoorbeeld bij 
pinguins of kangeroes. 
Bedoeld is dat het hoofd 
balanceert op een romp die 
op zich weer via het bekken 
boven de onderste 
extremiteiten balanceert. 
Het zwaartepunt van de 
romp boven de 
heupgewricht en niet er net 
voor (apen) of ertussen 
(kangeroe). Om deze 
houding via  't houdings-  en 
bewegings 
stelsel te bereiken, is het noodzakelijk dat de lichaamsverhoudingen dit ook toestaan. In 
het embryonale proces van de somatogenese is het dus te verwachten dat het menselijk 
embryo groeienderwijze een strekking zal voltrekken. Net zoals het fysiologisch 
geboorteproces van het ont-binden als morfodynamisch proces, als somatogenese als 
het ware is 'voorgeoefend' in het krommen, zo is ook het fysio- logisch strekken en 
rechtop gaan dat de mens na de geboorte zo principieel onder- scheidt van het dier, 
al reeds in het embryonale als groeibeweging 'voorgeoefend'. Terwijl het afsnoeren 
zich nog tot in de derde maand voorzet – zich manifesterend in orgaanontwikkeling en in 
het verder emanciperen van amnionholte en navelstreng  – wordt in de vijfde week al 
begonnen met het voor de mens karakteristiek strekkings- of oprichtingsgebaar. 

 
Men bekijke afbeelding 8 en 9. Strekken komt ondermeer neer op het emanciperen 
van hoofd en bekken uit het rond-ovale geheel dat het embryo in de vierde week nog is. 
Gaandeweg ontstaan nek en taille (AFBEELDING 8). In een zijaanzicht (AFBEELDING 9) 
is dit nog duidelijker. Hoofd en bekken maken zich als het ware uit de samenhang 'los'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 8 

Menselijke embryo's van dorsaal gezien. Van rechts naar links 

van resp. 17, 30 en 43 mm lengte 
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Het hoofd groeit naar craniaal weg van de romp (de nek ontstaat), het bekken 'draait' 
naar caudaal 'weg' van de romp en komt onder deze te liggen (de taille wordt manifest). 
Dit is het uitwendig zichtbare strekken. Inwendig wordt de aanzet tot dit gebeuren gegeven 
door de strekking van de hersenen, waardoor de karakteristieke flexuren tussen de 
diverse onderdelen van de hersenen ontstaan. Dat is een typisch menselijke 
ontwikkeling. Daarmee komt de hersenontwikkeling  ruimtelijk ook 'vrij' en ligt niet langer in 
het verlengde van de romp-as. Men zou het hele proces kunnen beschrijven als een ont-
vouwen. Het in elkaar gerolde wordt geopend. Het proces begint eerst craniaal (hersenen, 
later het uitwendige hoofd), dan volgt nek en pas later is er sprake van taillevorming en 'e-
mancipeert' het bekken uit de romp. 

 
Is het niet opmerkelijk dat deze craniocaudale gradiënt (die overigens allerlei embryonale 
processen beheerst) ook in de postnatale motorische ontwikkeling wordt herhaald? Eerst 
oprichten van het hoofd en rijping van de grote zintuigen, dan gaan zitten en vervolgens 
het bekken onder de romp kantelen en gaan staan. Weer is het alsof na de geboorte 
fysiologisch en functioneel wordt 'herhaald' wat voorgeboortelijk morfologisch en 
groeienderwijze (somatogenese) is 'geoefend'. Hoofd en bekken worden uit de 
kromming gekanteld en juist dat zijn de anatomische voorwaarden en karakteristieken 
van de rechtop gaande houding van de mens. 

 
Er is echter meer aan de hand dan enkel strekken. Er ontplooit zich een polariteit 
tussen enerzijds het hoofd en anderzijds de extremiteiten. In het hoofd blijft de emanci- 
perende tendens van het animale (astrale) proces kennelijk behouden. Het is zelfs 
voorwaarde voor de functie van deze 'pool' in de mens (zie § 4.3.6). Tegenover deze 
hoofdpool komen de extremiteiten tot ontplooiing. Tot nu toe was die aanleg in het 
embryo zo goed als absent. Tegelijk met het strekken stromen aan de polaire zijde (polair 
ten opzichte van hoofd en bovenpool) de extremiteiten stralend de periferie in. Het is 
alsof de menselijke gestalte polariseert tussen een afgesloten-zijn ('hier'), i.c. het hoofd en 
een open-staan ('daar'), i.c. de extremiteiten. Men hoeft niet veel moeite te doen om in de 
gestiek van hoofd versus extremiteiten de polariteit van bovenpool en onderpool te  
herkennen (men raadplege § 4.3.6). Het strekken en rechtop gaan is evenzeer het beeld 
van een evenwicht tussen deze twee polaire tendensen: die van 'van de aarde 
afgewend' en die van 'naar de aarde toegeneigd'. Een zoveelste manifestatie van de 
polariteit straal versus bol (zie het hoofdstuk over conceptie). 
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De polariteit craniaal-caudaal (hoofd-bekken) doortrekt ook weer die van de beide 
extremiteiten (armen en benen). In de vierde, vijfde week liggen de handen met de 
handpalm naar binnen gedraaid op het (in die fase relatief zeer grote) hart, de voeten 
enigszins naar buiten gekanteld (met de voetzool naar binnen) tegen de navelstreng 
aan. Met andere woorden: de extremiteiten zijn – 'doe het maar na' – ook in het dan 
nog overheersende gebaar van kromming en afronding van het gehele lichaam 

OEFENING 6 

Neem 'het hoofd in de handen' en ervaar hoeveel 'binnen' daar is. 
Verplaats het bewustzijn naar armen en benen en ervaar hoe geheel anders het 
beleven hier is van de verhouding 'binnen-buiten', 'hier en ginds'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9 

Verschillende fasen van de menselijke embryonale ontwikkeling. Leeftijd in dagen vermeld. Serie A: 

krommingsfase. Serie B: strekkings- of oprichtingsfase 
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opgenomen. Vervolgens echter draaien (groeienderwijze!) de handen en armen naar 
buiten en de benen en voeten naar binnen. Handpalmen komen ventraal, de voetzolen 
dorsaal. Deze tegenstelling van de endorotatie van de armen en de exorotatie van de 
benen leidt tot de voor de mens karakteristieke (want bij het rechtop gaan horende) 
polariteit, die zo manifest is in de anatomische houding. Eigenlijk is de anatomische 
houding niet embryonaal correct (OEFENING 7). 

 

 

De bovenste extremiteiten draaien van de aarde weg, de onderste extremiteiten draaien 
naar de aarde toe. De laatste zijn met de aarde, de zwaartekracht verbonden. "Geen 
dier" legt Poppelbaum uit "bereikt in de 'onderste' extremiteiten die volmaakte harmonie 
met de zwaartekracht die de mens bereikt". Door dat volkomen dragende vermogen 
van bekken en benen, komen de armen vrij, vrij van voortbewegen en dat brengt de 
armen en handen geheel binnen het domein van het manipuleren. Goethe al stelde dat 
de polariteit tussen armen en benen bij de mens in bouw en functie een wezenlijke is, 
die bij geen dier voorkomt. 
Wat heeft dit alles nu met Ik-dynamiek, met 'mens versus dier' te maken? Het strekken, 
het ontplooien heeft in gebaar te maken met losmaken van het 'binnen'. Gezocht wordt 
naar een nieuwe trend die niet een voortzetting is van het animale, het astrale (dat zich 
zo treffend uitdrukt in het krommen en bijbehorende dynamiek), maar zich juist daar 
tegenover stelt, zich daarvan los maakt. In het strekken en de bijbehorende dynamiek 
wordt die beweging gevonden. Men kan stellen dat in de enorme polariteit van hoofd en 
extremiteiten zich een nieuw dynamisch centrum kan voordoen, dat noch de ene 
pool(hoofd-astraal-dierlijk-afgesloten), noch de andere pool daarvan (extremiteit-etherisch-
plantaardig-open) is. Het is juist het evenwicht dat de menselijke gestalte in zijn rechtop 

gaan zo kenmerkt. 
 
In de embryonale ontwikkeling van alle hogere dieren komt de hier beschreven strekking 
(of ontplooiings-)tendens ook enigszins naar voren. Het verschil is echter dat hij bij het 
dier niet tot voleinding wordt gebracht. Gaandeweg de lijn van lagere zoogdieren naar 
hogere zoogdieren via apen naar de mens, openbaart zich een steeds krachtiger 
tendens om het strekken ook door te zetten en vol te houden. Bij het viervoetige dier 
komt de wezenlijke polariteit van de beide extremiteiten (Goethe) niet tot verschijning! 
De mensapen komen er heel dicht bij, maar wat ze als jong dier nog aan menselijke 
kenmerken vertonen, gaat daarna al verloren. Met andere woorden: de morfogenese van 
de menselijke gestalte wordt gekenmerkt door het strekken en oprichten – ook door het 

OEFENING 7 

Ga  rechtop  staan  met  de  armen  gebogen  en  de  handen  vlak voor de hartstreek  
met  de  handpalmen  enigszins  naar  het  lichaam  toe  gekeerd. Voer vervolgens, 
terwijl je de armen strekt, een exorotatie uit. Zet deze door tot de armen  gestrekt  
langs  het  hoofd  omhoog  geheven  zijn  met de handpalmen naar dorsaal gewend. 
Breng de armen weer endoroterend terug en ga hiermee door tot ze gestrekt naast  
de  romp  zijn,  met  de  vingers  naar  caudaal  gericht  en weer met de handpalmen 
naar dorsaal. Stel u voor dat het de benen zijn die deze draaiing maken. 
De 'embryologische houding' is die van de volledig uitestrekte en opengevouwen 
mens. 
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ont-plooien en polariseren van armen en benen, van hoofd en bekken, van boven en 
onder (allemaal ook noodzakelijke voorwaarden voor een rechtop gaan) – en door het 
behouden van die kwaliteit ook in het volwassen stadium. Het rechtop gaan is meer dan 
een anatomisch gebaar, het is ook een geestelijk gebaar. Het is het gebaar van terug-
houden, het in evenwicht zich staande houden ten opzichte van de zwaartekracht. Het 
dier, dat bijvoorbeeld altijd het zwaartepunt van de kop vóór de wervelkolom-as  heeft, 
geeft aan die zwaartekracht toe. "Das Tier gibt hin, wo der Mensch stehen bleibt". 
Misschien – maar dat gaat het bestek van dit hoofdstuk te boven – is het wel zó te zien 
dat rechtop gaan een primair gegeven is en viervoetigheid (of vierhandigheid) een 
secundaire kwaliteit! Dat houdt echter een totaal andere kijk op de verhouding mens-
dier in dan in de gangbare biologie gebruikelijk is! Meer hierover vindt men bij auteurs 
als Poppelbaum en Mees. "Het is verzet dat de mens siert" zegt een bekend 
revolutionaire slogan. Is daarmee niet de kwaliteit van Ik aangegeven? Het gaat er niet 
om te stellen dat "de mens geen dier is", het gaat erom te onderkennen dat "de mens 
anders is dan het dier". Dat in zijn gestalte het beeld gegeven is van een wezen dat ten 

opzichte van het dierlijke een andere richting (Hartmann) aanhoudt, zich ten opzichte 
daarvan kan oprichten, staande houden en een standpunt vinden. Het embryonale 
oprichten levert de gestiek die daarbij hoort. 

 

4.5.8 SLOTBESCHOUWING 
 
Na deze zevensprong keren we terug naar het schema van Hartmann in OEFENING 1. 
De opzet van dit hoofdstuk was om een vierledige gestiek binnen het gezichtsveld te 
brengen die het wordingsproces van de uiterlijke gestalte van de mens kenmerkt, en te 
proberen een verband te vinden met de gestiek van de evolutie van de vier natuurrijken. 
In het antroposofisch mensbeeld wordt het verband tussen deze beide domeinen gezocht 
in het gegeven dat het bij het onderscheid tussen de vier natuurrijken gaat om de in die 
reeks toenemende aanwezigheid en werking van vier wezensdelen: het fysieke, het 
etherische, het astrale en het Ik. In de menselijke ontwikkeling werken deze geestelijke 
kwaliteiten evenzeer. Door de richtingen zoals Hartmann die aangeeft mee te beleven en 
te 'vertalen' in somatogenetische gebaren, is geprobeerd dát zichtbaar te maken. Het is 
waarschijnlijk onvermijdelijk dat het aantal vragen dat de lezer na deze beschouwingen 
heeft, alleen maar groter geworden is. Dit hoofdstuk wilde dan ook geen antwoorden 
geven, maar prikkelen tot verdere studie. De dimensies die hier geopend worden, reiken 
ver, veel verder dan het vakgebied van de embryologie. 

 
LITERATUUR 

 
O.J. Hartmann:       Die Gestalstufen der Naturreiche, 1967, 

Verlag Die Kommenden, Freiburg i. Br. 
 
O.J. Hartmann:        Dynamische Morphologie, 1959, 

Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt/M. 

 
L.F.C. Mees: Dieren zijn wat mensen hebben, 1984, 

Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. 

 
H. Poppelbaum:      Mens en dier, 1973, Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist. 

 
J. Verhulst: De eerstgeborene, 1990, Cahier Vrije School Antwerpen. 

Der Erstgeborene, 1999, Verlag Freies Geistesleben  
 


