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De kracht van het stille Zijn

Verantwoording
Deze verhandeling over ons embryonale of voorgeboortelijke bestaan is ontstaan naar
aanleiding van de vraag “Wat dóet een menselijk embryo eigenlijk?”, of anders gesteld “Wat is
eigenlijk de aard van het menselijk prenataal bestaan in de zin van mens-zijn?”. Deze vraag
wordt vaak aan mij als deskundige, als embryoloog, gesteld door vertegenwoordigers van de
zogenaamde prenatale psychologie. De prenatale psychologie gaat bijvoorbeeld uit dat mensen
een ‘conceptieshock’ of een ‘nidatietrauma’ kunnen oplopen. Het eerste zou gaan om een
belevenis rond de bevruchting van de mens, het tweede slaat op de innesteling in de baarmoeder
die ieder mens ongeveer een week na de bevruchting voltrekt. De impliciete vraag is dan “Wat
kan een embryoloog, een bioloog vanuit zijn/haar discipline zeggen over de eventuele
mogelijkheid dat menselijke embryo’s beleving zouden hebben?”. Ik wil mij ten doel stellen
hier een verbinding te leggen (of op zijn minst aan te geven) tussen embryologie en psychologie.
Dat houdt onder meer in dat het zal moeten gaan over menselijk embryonaal gedrag. De vraag
die dan onmiddellijk gesteld moet worden, luidt: “Is het wel mogelijk bij het embryo te spreken
van gedrag?” Bij een foetus van enkele maanden oud is het mogelijk om gedragingen te
beschrijven - bijvoorbeeld in termen van reflexen en reacties op prikkels -, maar in welke
termen moet dan het ‘gedrag’ van een embryo van enkele weken oud, dus nog jonger, gemeten
dan wel beschreven worden? Zijn er aan een foetus nog allerlei fysiologische zaken te
registreren - bijvoorbeeld een E.E.G. als signaal van het functioneren van de prille hersenen -,
met welke parameters dient men dan het functioneren van een embryo te meten, wanneer
organen, ook de hersenen en de spieren, ‘nog slechts’ kiemen in aanleg zijn? Het uitgangspunt
dat het hersenprocessen zijn die al ons lichamelijk functioneren, ons gedrag, ja uiteindelijk onze
cultuur bepalen is langzamerhand gemeengoed geworden, maar hoe houdt dit uitgangspunt dan
stand bij een embryo? Daar is datzelfde zenuwstelsel immers ‘enkel nog maar’ een snel
groeiende en krommende buis, gelegen aan de rugzijde van het lichaam, die absoluut nog niet
die fysiologische parameters van functioneren vertoont (zoals E.E.G of prikkelgeleiding) die in
het volwassen lichaam (‘normaliter’) het biologisch-stoffelijk argument leveren voor genoemd
uitgangspunt, namelijk dat het de hersenen zijn die menselijk gedrag genereren.
Inleiding
Afbeelding 1 tot en met 4 zijn afbeeldingen van menselijke embryo’s en laten iets zien van de
gestalte die een mens heeft in zijn vroege embryonale bestaan. De afbeeldingen zijn het
moeizame resultaat van driedimensionale reconstructies op basis van vele duizenden
microscopisch dunne schijfjes (coupes), ontleend aan een dood, te vroeg geboren embryo dat
door embryologen is geconserveerd om het voor wetenschappelijke doeleinden te beschrijven.
In afbeelding 1 gaat het om een embryo van ongeveer 8 weken oud en 17,5 mm. lang. Wat is
daar zo al te zien? Een nauwelijks ontwikkelde voet, eerder een soort ‘zwemvlies’ met iets van
‘teenstralen’. In de buik welft een enorme lever, aan de zijkant van het hoofd - of is het een
‘kop’? - is het begin van een oorgroefje en de aanduiding van een oogaanleg zichtbaar. Het
relatief enorme hoofd domineert de gestalte.
Afbeelding 2 toont een iets jonger embryo, ongeveer 6 weken oud, 10 mm. lang. Aan het
relatief zeer grote hoofd valt nu de sterk prominerende ‘kruin’ op. Een relatief geweldige
hartbult ligt tussen twee primitief ogende armen die in verschijningsvorm lijken op de benen en
voeten in het hiervoor getoonde, dus oudere stadium (afbeelding 1). Een aangezicht dat strak
1

Januari 2007

Jaap van der Wal

tegen dit hart aan ligt en uit ‘niet meer dan’ wat spleten en plooien bestaat, die door de
embryologen meestal worden aangeduid als ‘kieuwbogen’ of ‘farynxbogen’. Er is sprake van
een aarzelende beenaanleg. Aan de stuit is een uitgroeisel zichtbaar dat veel weg heeft van een
‘staart’.
Nergens in de reeks verschijningsvormen die een mens in zijn/haar biografie vertoont - embryo,
foetus, baby, peuter, puber, enz. enz. - is de verleiding groter dan hier, in de embryonale fase,
om wat de gedaante van de mens betreft, op de overeenkomst met het dier te wijzen. Er is hier
duidelijk sprake van vormgelijkenis tussen mens en dier. In wetenschappelijk jargon heet dat
homologie *.1 Toch moet het benadrukt worden: dit is een menselijk embryo! Zó zien we er
uit als we acht, respectievelijk zes weken oud zijn. Alleen al de anamnese * van dit wezen
vertelt ons dit. Het is voortgekomen uit de versmelting van twee menselijke geslachtscellen,
toegerust met onmiskenbaar menselijk genetisch materiaal (chromosomen en genen). De
deskundige embryoloog kan bovendien de verschijningsvorm van deze menselijke
ontwikkelingsstadia geheel verklaren uit de bestaande condities: de erfelijke aanleg, de
voorgeschiedenis van de ontwikkeling tot op dat moment, de groeiprocessen die dan spelen, de
omgevingsomstandigheden en nog meer. Voor de ingewijde zijn deze menselijke
ontwikkelingsstadia, wat betreft kenmerken van bouw en vorm, ook te onderscheiden van
vergelijkbare embryo's van andere species *. Hoe sterk de vormgelijkenis met de dierenwereld
ook mag zijn, wat er ook gebeuren zal, uit dit wezen komt nooit een dier voort. Misschien een
onvolmaakte, mismaakte mens, maar dat is iets geheel anders. Belangrijk is om vast te stellen,
dat het hier dus biologisch en morfologisch * om een menselijke verschijningsvorm gaat, niets
meer en niets minder! Aan dit embryo zal het niet liggen om menselijk te zijn! Wij zijn het, die
het menselijk embryo als ‘anders dan menselijk’ kunnen aanduiden, omdat wij het in zijn
verschijningsvorm op een bepaalde manier interpreteren. Want menigeen neigt er
tegenwoordig toe om het menselijk embryo, juist op grond van die overeenkomst met het dier,
te duiden in termen van ‘nog niet menselijk’. Dat hier twee vormen, gedaanten, wezens op
elkaar lijken (homologie *) valt niet te ontkennen, maar eigenlijk is er ‘achter’ die
vormovereenkomst simpelweg de uitgangsvraag te stellen: Wie lijkt op wie? Lijkt de mens hier
op het dier of is het dier in gelijkenis menselijk?. Dat lijkt een triviale vraag, maar toch gaat het
om een heel basale vraag, die men eerst dient te stellen, omdat het antwoord daarop het
denkkader bepaalt waarin men verder gaat.
Wanneer wij, zoals gebruikelijk is geworden, aan dit hier getoonde wezen (afbeelding 1 en 2)
‘vinnen’, ‘kieuwen’, ‘staarten’, een ‘kop’ toeschrijven, dan gebeurt er méér dan enkel
naamgeving. Het betekent doorgaans namelijk, dat we dan doelen op zogenaamde ‘primitieve’
structuren, wat dan wil zeggen: onvolkomen, nog-niet-af, nog-niet-menselijk. Impliciet is dan
al een keuze gemaakt uit de antwoorden op bovengenoemde uitgangsvraag Wie lijkt er op wie?
Een paradigmatische * keuze, een keuze voor een bepaald mensbeeld ook. Die keuze houdt
dan, globaal weergegeven, in: dit is een onvolkomen, nog-niet-menselijke gestalte met aan
dieren homologe kenmerken. Alle fenomenen, alle mechanismen die deze vormen zouden
kunnen verklaren, worden vervolgens in die denkrichting geïnterpreteerd. Zo worden dan
bijvoorbeeld organen en uitwendige lichaamsvormen in het embryo uitgelegd als zogenaamde
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Begrippen aangeduid met *: zie de lijst van termen en definities aan het einde van dit artikel.
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Afbeelding 1
Embryo van 17.5 mm lengte, ongeveer twee maanden oud. Zijaanzicht. Oog- en ooraanleg zijn
zichtbaar. De buik welft sterk door de aanwezigheid van een relatief grote lever. Links naast de
buik (voorzijde) is de navelstreng aangeduid. In de handaanleg zijn de vingers herkenbaar, in
de voet zijn de tenen aarzelend aanwezig als ‘stralen’.
Ontleend aan Collectie Blechschmidt, The human embryo, 1963 Schattauer Verlag, Stuttgart.
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Afbeelding 2
Embryo van 10 mm lengte, ongeveer zes weken oud. Zijaanzicht. Oogaanleg is duidelijk
zichtbaar met daaronder de zogenaamde kieuw- (farynx)bogen en -spleten, die de plaats van het
toekomstige aangezicht aangeven. Handaanleg vertoont ‘stralen’, de voet nog niet. Achter de
hand- en armaanleg, min of meer in de halsregio, ligt het sterk welvende, relatief grote hart,
direct tegen het ‘aangezicht’ aan. Navelstreng en ‘embryonale staart’ zijn aanwezig.
Ontleend aan Collectie Blechschmidt, The human embryo, 1963, Schattauer Verlag, Stuttgart.
4
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Afbeelding 3
Embryo van 4.2 mm lengte, ongeveer vier weken oud. Vooraanzicht. Duidelijke ‘staartvorming’
met daarin de aanleg van de wervelkolom zichtbaar (somieten). In de (doorgesneden)
navelstreng zijn bloedvaten zichtbaar. Direct daarboven is de hartaanleg gelegen. Aan de
(rechter)zijkant is een nog eenvoudige handaanleg als een ‘vinachtige’ structuur zichtbaar.
Ontleend aan Collectie Blechschmidt, The human embryo, 1963, Schattauer Verlag, Stuttgart.
5

Januari 2007

Jaap van der Wal

Afbeelding 4
Embryo van 4.2 mm lengte, ongeveer vier weken oud. Hetzelfde embryo als in afbeelding 3, nu
echter zonder ‘buitenwand’ (rompwand en huid) en in zijaanzicht afgebeeld. Aan de rugzijde de
zenuwstelselbuis (neurale buis) met uitgroeiende zenuwen en met helemaal aan het uiterste
uiteinde de bolvormige oogaanleg. Relatief groot hart met twee boezems en één kamer.
Daaronder de navelbloedvaten en o.a. een langgerekte uit losse segmenten bestaande
nieraanleg.
Ontleend aan Collectie Blechschmidt, The human embryo, 1963, Schattauer Verlag, Stuttgart.
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rudimentaire * vormen, wat vaak ook nog zoiets wil zeggen als ‘niet of niet meer functioneel ‘.
De gangbare embryologie is doorgaans de embryologie van deze keuze, of van varianten
daarvan. In de beschouwing hier wordt een ándere keuze gemaakt en zal geprobeerd worden de
contouren aan te reiken van een waarlijk humane embryologie. Veel meer dan een aanzet kan
het in dit kader niet zijn, maar ik vertrouw op een oud principe: "Onderwijs is niet een emmer
vullen, maar het ontsteken van een haardvuur", in de hoop dat bij de lezer wellicht een vonk van
(h)erkenning overspringt. Het meest hindert hierbij echter de emmer die zo rijkelijk gevuld is
met meer dan 100 jaar afstammingsleer (wat iets anders is dan evolutie!), genetica, ethologie *,
evolutiebiologie, enz. En met zo'n volle emmer is het makkelijk blussen!
We gaan weer terug naar het embryo en gaan nog verder ‘terug in de tijd’. Afbeelding 3 toont
een (zijaanzicht van een) menselijk embryo van 4 weken oud, 4,2 mm. lang. Weer maakt het in
eerste instantie die indruk van primitiviteit en ‘dierlijkheid’. Laten we dan als moderne mensen
te werk gaan en deze gestalte analyseren, dat is bijvoorbeeld: open maken en in delen uiteen
leggen. Dat wordt getoond in afbeelding 4, hetzelfde embryo, maar nu ‘opengewerkt’. Een scala
van voor de bioloog ‘herkenbare’ zaken wordt dan zichtbaar. Een relatief groot hart - bijna
één-achtste van de totale lichaamsomvang - met twee als boezems te duiden ruimten en één
zogenaamde ventrikel (hartkamer). Een drie-kamerig hart dus! Hebben reptielen ook niet iets
dergelijks? Aan de achterkant zit een langgerekte, gesegmenteerde nier, die bij de mens later
weer ‘verdwijnt’ maar zo herkenbaar is uit de anatomie van de amfibieën. Een zenuwstelselbuis
(neurale buis) met aan het hoofduiteinde van het embryo al een aanduiding van de latere
hersenen in de vorm van verwijdingen van diezelfde buis, de zogenaamde hersenblaasjes. Dit
zenuwstelsel in aanleg lijkt in opbouw sterk op de zenuwcentra van zogenaamde ’lagere’
zoogdieren. Er is veel te zien, veel te duiden in dit menselijk embryo, maar...... evenveel is er
nog niet. Longen? Die zijn nog ‘niet meer dan’ een zakvormig uitstulpseltje aan de voorkant
van de darmbuis ter hoogte van de toekomstige slokdarm. Van het rompskelet is hooguit een
eerste aanduiding te onderscheiden, van het arm- en beenskelet is evenwel nog niet eens de
eerste aanleg te zien.
Het ligt zo voor de hand om dit organisme als ‘primitief’ te duiden. In termen van onvolkomen,
nog in onvolgroeide staat, nog in ontwikkeling. Maar zijn deze laatste begrippen eigenlijk wel
synoniem? Zeker, dit stadium van menselijk verschijnen gaat voorbij, deze vormen zijn van
voorbijgaande aard, maar betekent dat dan ook per definitie ‘primitief’ of ‘onvolkomen’? Of
(een volgende stap) ‘nog-niet-menselijk’ of ‘nog-niet-menswaardig’? Dat is op zijn minst een
interpretatie, geen feit. De feitelijkheid van het bestaan van dit embryo kan evengoed een andere
interpretatie rechtvaardigen. Ook de vormen van uw lichaam als driejarig kind zijn van
voorbijgaande aard maar ik moet de mens nog ontmoeten die mij een foto toont van zichzelf als
driejarige laat zien en daarbij overtuigd zegt: “Kijk, dat was ik nog niet!”.
Ook dit embryo is, net als een driejarige, een gehéél, een levend systeem, dat existeert, dat
functioneert in zijn omgeving. Het voldoet daarmee aan het eenvoudigste criterium dat men aan
een biologisch organisme stellen kan: het is in en met zijn milieu een eenheid van vorm en
functie. Zo niet, dan zou het in de gegeven omstandigheden niet eens (kunnen) existeren. Het
functioneert in de gegeven omstandigheden optimaal, beter dan u en ik zouden kunnen met het
arsenaal aan mogelijkheden dat in onze huidige (volwassen) verschijningsvorm besloten ligt.
Het embryo is op dit moment optimaal aangepast aan de omstandigheden en functioneert
7
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optimaal binnen de gegeven condities. Op die manier bezien is dit embryo ook te beschouwen
als ‘af’ in dit gegeven stadium. Altijd weer zijn we geneigd te vergeten dat een levend
organisme, ook een mens dus, een verschijning in de tijd is. De levensfasen van een mens, ook
de embryonale fase dus, zijn allemaal verschijningsvormen van het organisme ‘mens’. De ene
fase is daarbij niet ‘hoger’ of ‘lager’ dan de andere. Elke keer weer is er die eenheid van vormfunctie-omgeving met in elke fase een andere verschijning. Dat betekent ook dat al deze
vormen, al deze structuren die we hier in het embryo zien, te verklaren zijn uit de situatie, de
verhoudingen, de voorwaarden van dít of dát bepaalde moment van menselijke existentie. Dát is
ook juist het moeizame werk van een embryoloog, namelijk om deze vormen te verklaren
vanuit de gegevenheden van dit bepaalde moment van de ontwikkeling en vanuit deze bepaalde
situatie, binnen de hier gegeven condities en met inbegrip van de specifieke voorgeschiedenis
tot dit moment. Daarbij kan de embryoloog verschillende verklaringsmodellen kiezen
(mechanisch, biochemisch of genetisch bijvoorbeeld), maar verklaringen gebaseerd op de
fylogenese * - dat is: de ontstaansgeschiedenis van de soort, in dit geval de mens - zijn niet
nodig. Sterker nog: dergelijke verklaringen voldoen niet om deze actuele situatie te verklaren.
Bij vele mensen heerst nog de waanidee, dat de menselijke embryonale ontwikkeling te
verklaren zou zijn als een ‘herhaling van de evolutie’. Dat is helaas nog altijd een verkeerd
geïnterpreteerd hardnekkig overblijfsel van de zogenaamde biogenetische grondwet * van
Haeckel, die stelt dat de ontogenese * een (verkort) herhalen van de fylogenese * zou zijn.
Het menselijk embryo is echter geen historie, het is biologische actualiteit. Natuurlijk, er is die
homologie * tussen ontogenese en fylogenese, maar de verschijningsvormen van het menselijk
embryo (ontogenese) verklaren uit het ontstaan van de mens op macroniveau (evolutie of
fylogenese), is een achterhaalde misvatting. Als causaal verklaringsmodel heeft
vormovereenkomst geen enkele betekenis. Zo is er bij de menselijke ontogenese geen sprake
van verandering van het genoom * in tegenstelling tot wat er bij fylogenese moet worden
beschreven moet worden: dáár verandert namelijk tijdens de ontwikkeling (evolutie) het
genoom van de opeenvolgende en onderscheiden soorten wél.
Verschijningsbeeld
Om het scherper te stellen: wat in de loop van de individuele menselijke ontwikkeling
verandert, is het verschijningsbeeld van de mens, niet het wezen zelf. Dat geldt in feite voor
elk levend organisme: wat verandert in de tijd is het verschijningsbeeld, de gestalte, het wezen
dat zich daarin manifesteert, ‘gedraagt’ blijft de wezenlijke verschijning in de tijd. Dat betekent
ondermeer dat álle lichaamsvormen die een menselijk wezen manifesteert, menselijk ‘gedrag’
zijn. Kijk eens naar het voorbeeld van de eerder genoemde staart. De ‘staart’ die het menselijk
embryo vertoont (zie o.a. afbeelding 3) is niet een staart zoals dieren die kunnen vertonen en die
ontstaat door appositionele * groei van het caudale * lichaamsuiteinde, voor de kenners: een
aangroei van coccygeale (staart)wervels. Het gaat bij het menselijk embryo om iets anders. Het
betreft hier een versmalling van de romp ter plaatse, die onder andere te verklaren is uit de
opstijgende (dat is: in de richting van het hoofduiteinde) groeibeweging die het zenuwstelsel in
het menselijk embryo vertoont. Deze kruinwaarts gerichte groeibeweging - het gaat om een
relatieve verplaatsing die in embryologenjargon ascensus (opstijgen) wordt genoemd - gaat
weer terug op de groei- en stofwisselingsomstandigheden in het hoofduiteinde van het embryo.
Daar is meer expansie van de zenuwstelselbuis mogelijk dan in het stuitgebied, waar de
8
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hechtsteel - de navelstreng in eerste aanleg - bijvoorbeeld een expansie belemmerende factor
vormt. Voor wie deze verklaring te mechanisch is: in het jonge embryo bestaan vele
zogenaamde craniocaudale gradiënten - zeg maar: tempoverschillen tussen hoofduiteinde en
stuit -, die (bio)chemisch manifest zijn en waarvan de ‘staartvorming’ er één is. Wezenlijk voor
dit betoog is de conclusie, dat de menselijke ‘staart’ dus niet een of ander (dierlijk) rudiment *
of iets dergelijks is, maar een functionele vorm, verklaarbaar uit het geheel van de groeiende en
metamorfoserende gestalte die het menselijk embryo op dat moment is. Het gaat hier volgens de
Duitse embryoloog Erich Blechschmidt (1905-1992) meer om een ‘in elkaar vallend’
rompuiteinde dat niet tot staartbeen maar tot heiligbeen (os sacrum) zal ontwikkelen.
Een ander voorbeeld - ook vaak een bron van misverstand – zijn de zogenoemde ‘kieuw- of
farynxbogen’. De in afbeelding 2 zo duidelijk zichtbare ‘bogen’ (beter is: plooien) ter hoogte
van het gebied waaruit zich later het aangezicht van de mens ontwikkelt, zijn bij lange na niet
wat de naamgeving is gaan suggereren. Deze plooien kunnen evengoed verklaard worden uit de
groeibewegingen en/of stofwisselingsverhoudingen ter plekke. Zo ondergaat de sterk
uitgroeiende zenuwstelselbuis ter plaatse een voorwaartse kromming (die op zijn beurt weer te
verklaren is uit andere factoren, o.a. de relatie met het centraler gelegen hart, enz.). Daardoor
ondergaat de aanleg van het gelaat plooiing en komt deze tegen het hart aan te liggen.
Menselijke embryo’s van zes tot acht weken oud vertonen een bijna ‘monsterlijk’ aangezicht.
De mondspleet is nog breed ‘als een bek’, de neusgaten staan ver uit elkaar ‘als bij een
dierensnoet’, de ogen zijn, ‘als bij vissen’, nog sterk zijdelings geplaatst. Toch is deze
morfologie van het gelaat geheel uit de lokale groeidynamiek van plooien en krommen te
verklaren. Het gaat hier dus om een menselijk gezicht en die zogenaamde ‘kieuwbogen’ zijn
buigplooien, die met menselijke groei en ontwikkeling en niets met kieuwen van doen hebben.
Zo zijn er vele voorbeelden te geven. Kwintessens van dit deel van mijn betoog is dat een
‘historische’ verklaring van deze lichaamsvormen nooit nodig is, nooit standhoudt.
Afzonderlijke kenmerken zoals grootte, gewicht, watergehalte en chemische samenstelling
kunnen bij verschillende soorten dan wel gelijk zijn, als geheel, als biologisch systeem is de
menselijke kiem in élke fase van de ontwikkeling als specifiek menselijk te beschrijven. Goed,
men kan andere argumenten hebben aan de ‘menselijkheid’ van dit wezen te twijfelen, als het
argument maar niet de schijnbaar feitelijke ‘herhaling van fylogenese tijdens ontogenese’
(Haeckel) is! Binnen het hier beschreven gehéél zijn de delen zinvol op elkaar betrokken, dus
ook zinvol verklaarbaar uit dit geheel. Elk van die delen differentieert zich uit het geheel met en dat is specifiek voor differentiatie * - verlies aan oorspronkelijke mogelijkheden. Het geheel
blijft menselijk in potentie en ..... in verschijningsvorm. Zo'n interpretatie heeft echter
consequenties die haaks staan op gangbare ideeën. Het houdt bijvoorbeeld in dat het geheel
primair is en de delen secundair zijn. Daarmee is bijvoorbeeld ook ‘de cel’ niet de ‘eenheid
van leven’ waaruit een organisme is ‘opgebouwd’ - wat menig biologieboek nog verkondigt -,
maar is in de levende natuur het organisme de eenheid van leven (Zie o.a. Sheldrake). En
behalve een vormstructuur is een organisme ook een tijdstructuur (zie ook verder)!
Individualiteit
In de fysica geldt de Wet van behoud van energie (Robert Mayer, 1841). Energie kan
verschillende vormen aannemen, met andere woorden: kan in verschijningsvorm veranderen,
maar blijft behouden, verdwijnt niet. Zo zou voor de menselijke ontwikkeling een Wet van
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behoud van individualiteit van toepassing geacht kunnen worden. In de voortdurend
veranderende omstandigheden manifesteert het biologische systeem, dat het menselijk embryo
is, zich in wisselende steeds bij de omstandigheden passende verschijningsvormen. Daarbij
interacteert het systeem zelf weer met die omstandigheden, met de omgeving en is op zijn beurt
weer van invloed daarop. Het uiteindelijke wezen zélf is onveranderlijk veranderend, verschijnt
– het werd al eerder gezegd – in de tijd. Een menselijk embryo is NIET ‘nog-niet-mens’ of ‘op
weg om mens te worden’. Het wórdt niet tot mens, het ís mens. “De vraag wanneer een mens
uit een zygote (‘bevruchte eicel’) ontstaat, is achterhaald” (Blechschmidt, 1982). In álle stadia
van de menselijke embryonale ontwikkeling hebben we volgens de Wet van behoud van
individualiteit met (het systeem) mens te maken. Ook dus bij de zygote op de eerste dag van de
menselijke ontwikkeling. In die zin is een zygote ook géén ‘bevruchte eicel’. Het is in eigenlijke
zin geen ‘cel’ meer, het is een (menselijk) organisme met de voor dat moment, onder die
omstandigheden en met die gegevenheden, meest optimale verschijningsvorm. Het gaat dus bij
de zygote niet om (‘nog maar’) een cel, het betreft een eencellig organisme, Dat is bepaald geen
zeldzaamheid in de natuurrijken. Vele levende organismen komen niet boven dit ‘niveau’ uit.
Zo heeft de mens op de eerste dag van zijn ontwikkeling een eencellig lichaam.
Paradigma
De uitgangsvraag Wie lijkt er nu op wie?, die we tegenkwamen bij de overeenkomst in gestalte
tussen dieren en menselijke embryo’s, ligt er echter nog steeds. Hoe boeiend het ook zou zijn
om de evidente samenhang tussen menselijke ontogenese (embryonale ontwikkeling) en
fylogenese (evolutie) verder uit te werken, in dit bestek moet ik mij helaas van dit aspect
afwenden. Voorlopig is Haeckel de deur gewezen, althans wat betreft de materialistische
interpretatie van zijn ‘grondwet’. Of er toch niet een soort ‘Haeckeliaans’ verband bestaat tussen
ontogenese en fylogenese blijft hier in het midden. Het is echter tragisch dat zijn ‘biogenetische
grondregel’ nog steeds impliciet rondwaart in embryologieboeken. Hoewel deze ‘grondregel’
wetenschappelijk niet langer houdbaar is, werkt zij als idee en als mensbeeld nog steeds door;
met name wanneer er vanuit wordt gegaan dat het menselijke uit het dierbiologische af te leiden
is, ja, te verklaren is, zoals bijvoorbeeld in de ethologie * gebeurt. Nog steeds wordt het
gangbare denken gedomineerd door de opvatting dat de mens uit het dier te verklaren is. Dat is
geen kwestie van feiten - met de feiten in de hand kan de vraag “Wie lijkt op wie” ook
andersom beantwoord worden - maar van voorwetenschappelijk uitgangspunt, van paradigma.
Hier speelt een soortgelijke kwestie als destijds bij de tegenstelling tussen vitalisme en
mechanisme. In de 19e eeuw was er controverse tussen hen die een organisme beschouwden als
een ‘dood’, dus puur materieel mechaniek, terwijl vitalisten onderscheid wensten te maken
tussen de dode anorganische wereld van de fysica en het leven, de wereld van de biologie. Het
leven was méér dan dode materie. August Comte (1798-1857) definieert dan het vitalisme als de
"weigering het hogere uit het lagere te verklaren" en legt daarmee overtuigend bloot dat het niet
om wetenschappelijke bewijsvoering gaat, maar om het betrekken van een
voorwetenschappelijk standpunt. Een paradigma dat het wezenlijke onderscheid tussen ‘hoog’
en ‘laag’ - b.v. tussen mens en dier - ontkent, is per definitie mechanistisch.
Embryonaal bestaan
Terug naar ons onderwerp, naar het embryonale bestaan. Wat doen we daar dan? Wat verrichten
we daar? Hoe bestaan we daar? Wat ervaren we daar?, zal de prenatale psycholoog vragen. Als
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we daar (en dan) überhaupt ervaren kúnnen. Want wanneer we redeneren volgens het moderne
gangbare concept dat het de hersenen zijn die het substraat vormen van ons ervaren, van ons
bewustzijn, van ons handelen, voelen en denken, dan kán er in het embryo geen sprake zijn van
ervaren, van menselijk gedrag of bezig zijn.
Daarover eerst het volgende. Het feit dat beschadigingen (laesies) van de hersenen - hetzij
macroscopisch of microscopisch, hetzij chemisch of anatomisch, hetzij experimenteel of door
ziekte veroorzaakt - leiden tot verstoringen in lichaamsfuncties, in persoonlijkheid en
bewustzijn, soms tot ernstige defecten en afwijkingen in menselijk gedrag of denken, is evident.
Om nu - door vanuit het verstoorde beeld te extrapoleren naar de onbeschadigde, integere
situatie van de levende samenhang - te concluderen. dat ‘dus’ hersenen de oorzaak of
‘producent’ zijn van bijvoorbeeld bewustzijn of menselijk gedrag, is geen wetenschappelijk
bewijs, dat is een filosofische of politieke keuze. Je kunt toch ook niet stellen, dat de armzalige
vertolking van een gaaf muziekstuk op een vals of kapot muziekinstrument aan de vertolker
ligt? Of aan het muziekstuk? Of aan het instrument?
Zijn ook de hersenen, is ook het zenuwstelsel niet deel van een groter organisch geheel, zonder
welk enige expressie van potenties (gedrag, bewustzijn, enz.) überhaupt niet mogelijk is? Denk
ik, voel ik, bemin ik echt enkel met mijn hersenen? Hanteer ik deze computermuis echt ‘door’
mijn motorische hersencentra of heb ik deze handeling ook ‘onder de knie’, ‘in de vingers’?
Ook hier gaat het weer - net als bij de eerdere overwegingen over het embryo als gehéél, als
levend systeem - om het denken in delen versus in gehelen. Dat menselijk handelen of gedrag
wetenschappelijk te reduceren is tot hersenfuncties en zenuwsubstraat, wil nog niet zeggen dat
het gevonden ‘lagere’ (het gereduceerde deel) de oorzaak is van het ‘hogere’ (het functionerende
geheel).
Het experimentele resultaat bewijst nog niet dat men het begrepen heeft. Hier doet zich de
mogelijkheid tot een principiële dwaling voor: “men neemt de voorwaarde voor een zaak
voor de zaak zelf “ (Van den Berg, 1973). Anders gezegd: hersenen zijn wel noodzakelijke,
maar niet voldoende voorwaarden voor gedrag, persoonlijkheid, etcetera.
Pool van constantie en vormbehoud
Iets dergelijks doet zich ook voor bij de moderne verklaringen van de functie van menselijk
genoom * , aanwezig in elke celkern van het menselijk embryo. Inderdaad leidt manipulatie van
deze informatiedrager, deze formule (letterlijk betekent form-ule ‘kleine vorm’) wel degelijk tot
varianten in verschijningsvorm, tot verstoringen en misvormingen. Maar om een levende cel,
een levend organisme in al haar functioneren dan ook maar gelijk stellen aan of te reduceren tot
hetgeen in haar kernmassa is geformuleerd, is (ook weer) eerder een overtuiging - slechts
schijnbaar door de effecten van genenmanipulatie bevestigd - dan een bewijs. Genoom en
organisme, genen (chromosomen) en cel zijn polaire gegevenheden. De kern is te beschouwen
als de pool van behoud, van constantie in het levende systeem zoals de cel dat is. Zo is het
genoom van een organisme ook niets meer en niets minder dan een constraint, een beperkend
kader waarbinnen mogelijkheden zich kunnen voordoen. In elke zich tijdens de ontwikkeling
van het embryo manifesterende cel is het genoom in principe gelijk. Het is in de integere, intacte
- dus niet-gereduceerde - situatie de metabole * omgeving van de cel, die indirect mede bepaalt
welke ‘informatie’ in welke situatie tot expressie komt, dat wil zeggen: aan de
verschijningsvorm bijdraagt. Genen zijn te beschouwen als chemische constanten van hoge
complexiteit, als min of meer stabiele bestanddelen van de cel, die pas dan betekenis - is dat niet
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iets anders, ja veel méér dan ‘informatie’? - krijgen, wanneer van buitenaf tot differentiatie
geprikkeld wordt. Genen ageren niet in het embryo, maar reageren volgens de
individu-specifieke voorwaarden die al bij een ééncellig organisme gegeven zijn. Zij zijn
constantie behoudende onderordeningen van en ín het grotere geheel, het systeem dat zygote of
(later) blastula, binnenei of embryo heet. Nooit zijn zij de actieve motor achter de differentiatie,
wél een noodzakelijke voorwaarde daartoe. Genenmanipulatie mag dan tot indrukwekkende
veranderingen (‘resultaten’) leiden, van een creatief proces is geen sprake. De modellen, de
mallen van het bestaan worden gemanipuleerd, niet het leven zelf. Het leven, het organisme
wordt vervolgens wel gedwongen mee te veranderen. Genen (althans in de moderne ‘platte’
omschrijving als ‘sequenties van basen op een DNA-molecule) hebben geen eigenschappen,
organismen hebben eigenschappen. Genen zijn daartoe een noodzakelijke maar niet
voldoende voorwaarde!
Ontwikkeling
Ontwikkeling heeft geen oorzaken, ze is zelf ‘oorzaak’. Het zijn de polen van constantie en
variatie, van aanpassing en verandering, waartussen - en waaráán - ontwikkeling zich voordoet.
Ontwikkeling als proces van overleving of zich-staande-houden tussen behoudzucht en
nieuwvorming? Telkens weer is het verschijningsbeeld van het menselijk embryo van een
bepaalde leeftijd het optimale evenwicht tussen wat tegenover elkaar staat als constantie en
verandering, als behoud en aanpassing, als buiten (omgeving, nurture) en binnen (genoom,
nature).
Aan het proces van de menselijke houding en beweging ontleen ik het volgende voorbeeld om
deze stelling te verduidelijken. Als ik op dit moment mijn arm ophef, is dat de waarneembare
manifestatie van wat er in mijn lijf - zo u wilt: in mijn houdings- en bewegingsapparaat - plaats
vindt. Maar er gebeurt veel meer, dat niet direct waarneembaar is. Ogenschijnlijk onzichtbaar
worden, tot bijna in mijn tenen, corrigerende bewegingen en spiercontracties uitgevoerd om te
voorkomen dat mijn lichaam, dat door de verplaatste arm uit zijn oorspronkelijke balans raakt,
het nieuw ontstane zwaartepunt volgt en van achter dit spreekgestoelte opzij valt. Bij zoiets
relatiefs eenvoudigs als het optillen van een arm is evenzoveel ‘non-bewegen’ als
‘houdingsactiviteit’ noodzakelijk om (als ré-actie) de áctie - dat is: het bewegen c.q. verplaatsen
van mijn arm als deel van een geheel - mogelijk en zichtbaar te maken. Het gehéél blijft
overeind, blijft in nieuw evenwicht met de nieuwe situatie, blijft zogezegd behouden. Dit
zogenaamde ‘non-bewegen’ is evengoed noodzakelijke voorwaarde voor het op deze wijze
bewegen van mijn arm. Wie spreekt er op dit niveau nog over (de) oorzaak?
Het is de grote verdienste van de Duitse embryoloog Erich Blechschmidt (1905-1992) dat hij
laat zien dat een menselijk embryo menselijke verrichtingen (Leistungen) presteert. Het embryo
vertoont een bijzonder soort bewegingen. Niet zoals bij de volwassen gestalte een beweging van
onderdelen ten opzichte van elkaar, mogelijk gemaakt door spieren en gewrichten, maar een
bewegen in vormen. Zoals een plant voortdurend verandert in zijn verschijningsvorm, zo
verandert ook het embryo. Deze voortdurende bewegingen in vormen zijn gestoeld op nog
subtielere stofwisselingsbewegingen. Het zijn verrichtingen van het embryo. De door
Blechschmidt geformuleerde grondregel voor deze ‘vormbewegingen’ luidt: Keine Leistung
ohne Widerstand (Geen verrichting zonder weerstand). Hij bedoelt daarmee, dat alleen daar,
waar weerstand is, beweging manifest kan worden. Als binnen een systeem twee tegengestelden
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- bijvoorbeeld een langzaam groeiende en een snel groeiende structuur - elkaar hun
mogelijkheden en beperkingen aanbieden, is beweging mogelijk. Of nog algemener: dan is
ontwikkeling mogelijk. De een is niet de oorzaak van de ander, het zijn beide noodzakelijke,
maar op zich niet voldoende voorwaarden. Voor ingewijden: wat is een inductor * zonder target
organ * en omgekeerd? De tegenstellingen in een embryo bestaan binnen het biologische
systeem en zijn daarbinnen zinvol op elkaar betrokken.
Ik geef u een voorbeeld om dit te verduidelijken. In een ongeveer drie weken oud menselijk
embryo bestaat datgene dat de aanleg vormt van uw latere, dat is: uw huidige lijfelijkheid,
‘slechts’ uit twee laagjes weefsel: het zogenaamde ectoderm en, bijna direct daartegen aan
gelegen, het entoderm. Het eerste laagje weefsel (ectoderm) vormt, globaal bezien, de eerste
manifestatie van ondermeer het latere zintuig-zenuw-stelsel. Het entoderm is het substraat van
wat in uw huidige lijf de afgrenzing vormt tussen het echte binnen van het lichaam en de
buitenwereld in de zin van stofwisseling: het groeit ondermeer uit tot het epitheel (dekweefsel)
van de darmen en de longen. Ectoderm en entoderm (aangeduid als zogenaamde kiembladen)
vertonen in dit stadium van de zogenaamde tweebladige kiemschijf veel polaire fenomenen.
Eén van die tegenstellingen is het groeigedrag van de samenstellende cellen. De cellen van het
ectoderm delen aanvankelijk vaker dan die van het entoderm. De ectodermlaag van de
kiemschijf groeit daardoor relatief snel en expansief. Dit is mede bepaald door de gunstiger
stofwisselingscondities waarin het ectoderm zich bevindt in vergelijking met het entoderm, dat
(dan ook) langzamer groeit. Zo ontstaat een soort ‘Leistung-Widerstand’-verhouding, die tot het
krommen leidt van het gehele schijfje dat het menselijk lichaam dan is, Van een platte schijf
verandert het embryo nu in een meer hol organisme. Dit krommingproces is de aanzet voor de
vorming van een dimensie die daarvoor nog niet bestond, namelijk die van Buiten en Binnen.
Aan de buitenzijde is het lichamelijke ‘binnen’ (of ‘innerlijk’) dan afgegrensd met ectoderm
(letterlijk: ‘buitenhuid’), waaruit later huid, maar ook zintuigen en zenuwstelsel differentiëren.
Aan de binnenkant is de lichaamsruimte afgegrensd met entoderm (letterlijk: ‘binnenhuid’). Een
gangbare verklaring is nu, dat het ectoderm de ‘motor’ achter dit krommingproces is. De relatief
snelle groei van het ectoderm die het embryo zou doen krommen, wordt als oorzaak beschouwd.
Maar wat is het ectoderm in dit geval zonder de weerstand van het traag groeiende entoderm?
Wat zijn vingers, bereid een vorm te boetseren, zonder de weerstand van de klei, waaráán de
vorm geboetseerd wordt? En omgekeerd: wat is de brok klei zonder de vingers die haar
vormen? Wat is de oorzaak tot wat? Het groeigedrag van het ectoderm maar ook de weerstand
van het entoderm zijn beide gelijkwaardige en noodzakelijke condities voor de
krommingbeweging! Idem dito: wat kunnen genen (informatiedragers) beginnen zonder het
celvocht (cytoplasma) en de celomgeving (informatielezers)? Beide voorwaarden maken het
evenzeer mogelijk dat potenties tot uitdrukking worden gebracht.
Functioneren in vormen
Het embryo functioneert in vormen. Zo luidt het uitgangspunt, dat ik hier wil onderbouwen
en dat tot nieuw begrip van het embryonale bestaan kan voeren. Dit uitgangspunt kan een
synthese bieden tussen wat in het gangbare denken meestal als twee stromen naast elkaar staat.
Vormen van organismen (bijvoorbeeld de vorm van een orgaan of de bouw van het hele
organisme) worden óf causaal verklaard óf finaal geduid. Daarmee wordt bedoeld, dat men
enerzijds verklaart dat een vorm door die en die reeks oorzakelijke processen tot stand komt
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en/of anderzijds uitlegt dat een vorm tot die of die functie ‘leidt’, dat een vorm die en die functie
‘heeft’. Vormen worden beschouwd als fysieke voorwaarde voor functie: de bouw (anatomie)
heeft een functie (fysiologie). Voor een volgroeid organisme lijkt dat op het eerste gezicht ook
zo te zijn. Wij bezitten vormen - men kan ook zeggen: we bestaan uit vormen -, die een
bepaalde functie hebben, zoals deze arm waarmee ik nu naar bijvoorbeeld een glas water
beweeg. Daarbij maar weer niet vergeten, dat op dit moment veel méér ‘arm’ beweegt dan
alleen deze zichtbare arm. Zoals hier eerder uiteengezet is, beweegt een hele ‘zenuwstelselarm’
mee, wordt deze armbeweging gecoördineerd, het hele houdings- en bewegingsstelsel reageert
mee - ook dáár beweegt mijn ‘arm’! -.
Maar hoe zit dat nu met armbewegingen bij een embryo? Een menselijk embryo heeft
aanvankelijk geen arm. Wanneer echter de arm in een gegeven fase uitgroeit en aan het embryo
verschijnt, maakt die arm in groei een gebaar, vertoont die arm een groeigedrag dat bijvoorbeeld
anders is dan het groeigedrag van een uitgroeiend been. Om het wat kort door de bocht te
stellen: om (later) iets te kunnen grijpen, moet een embryo eerst zijn arm groeiend doen
bewegen. Zo groeit een arm in een ‘grijpgebaar’ met bijvoorbeeld de pols en hand in flexie
(buigen) en groeit een been in ‘steungebaar’ met de enkel en voet tegenovergesteld in extensie
(strekken). Het embryo heeft dus niet, zoals de volgroeide volwassene, een arm die een functie
heeft, het functioneert in het groei- en vormbewegingsproces waarmee diezelfde arm gestalte
krijgt. Een embryo vormt zijn gestalte voortdurend om, beweegt (nog) daar, waar in ons
zogenaamd volgroeide lijf bewegingen min of meer verstild zijn tot ruimtelijke vormen. Min of
meer, want in vele organen is er binnen de ‘vorm’ voortdurend een komen en gaan van materie,
een turn-over van cellen.
Een embryo functioneert in vormen. Anders gezegd: drukken wij als volwassen wezens ons in
ons gedrag uit mét behulp van onze lichamelijke vormen, in het embryonale bestaan zijn die
vormen zelf nog doel. In de volwassenheid een zich uitdrukken mét vormen, in het embryonale
een zich uitdrukken - of is het ‘indrukken’? - ín vormen, in vormbewegingen? Ligt daar soms
een belangrijke sleutel voor het begrip van ons prenatale bestaan?
In het embryo is de verhouding tussen lichaamsvormen en lichaamsfuncties nog een andere dan
in het volgroeide lichaam. Elke keer weer kan men versteld staan over de harmonie tussen vorm
en functie in ons lichaam en in de levende natuur. Over de hiërarchie binnen “Wat wordt door
wat bepaald?” kan men vervolgens in strijd geraken. Dan doet zich vaak een kip-ei-probleem
voor. Bepaalt de vorm nu de functie of bepaalt de functie de vorm? Laat het embryo niet zien
dat het in deze in een kip-ei-situatie functioneert? Niet eerst vormen en dan functies, maar
functie én vorm als gelijktijdige manifestaties van eenzelfde proces of dynamiek. Vorm en
functie zijn als het ware te beschouwen als de twee gezichten of polen van een
vorm-functie-groeiproces, polen die zich later aan ons als ‘gescheiden’ grootheden voordoen
(althans bij vele organen en onderdelen). In die opvatting is het (embryonale) functioneren in
vormen, in groeibewegingen - of liever: in groeiverrichtingen - het primaire proces en zijn de
grootheden functie en vorm - deze intrigerende altijd zo volmaakte relatie - secundair. De
vormen en vormveranderingen, die het embryo ons toont, zijn verrichtingen. Bovendien zijn
het, zoals hier eerder is uiteengezet, in het geval van een menselijk embryo, menselijke
verrichtingen, manifestaties van het systeem ‘mens’ op dat bepaalde moment, in die situatie,
onder die gegeven voorwaarden. Wij existeren als embryo, wij verrichten mensenwerk - zij het
dan onbewust - en we verrichten dat werk áán de voorwaarden die het ‘Binnen’ (bijvoorbeeld
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genoom) en het ‘Buiten’ (bijvoorbeeld omgevingscondities) stellen.
We zouden nog een stap verder kunnen gaan. Het is misschien een gedurfde stap, maar wel een
consequente. Om uit te leggen, wat ik hier bedoel, neem ik het voorbeeld van de cerebralisatie.
Dat is de aanduiding in de fysiologie en de psychologie voor het fenomeen dat de hersenen het
voortouw nemen, dat gaandeweg de postnatale ontwikkeling van de mens meer en meer de
hersenen (het cerebrum) het substraat gaan vormen, via welk onze reflexen, handelingen,
functies gereguleerd worden. Het is een belangrijk fenomeen bij het motorisch leren van de
mens. Steeds meer worden bewegingen en handelingen, die aanvankelijk op lagere niveaus in
het centrale zenuwstelsel worden gereguleerd (bijvoorbeeld op het niveau van ruggenmerg of
hersenstam) via hogere centra (hersenen) ‘overgenomen’. Allerlei reflexmatige bewegingen die
het pasgeboren kind kan uitvoeren zoals grijpen, lopen, steunen moeten als het ware ‘uitdoven’
om ze later met hogere centra in de hersenen weer opnieuw aan te leren. Het deed de bekende
fysioloog Sherrington in 1906 waarschuwen, dat een spinale mens (dat is een mens die het
uitsluitend met zijn ruggenmerg zou moeten doen) “more crippled is than a spinal dog” (d.i.
een hond waarvan voor experimenteel onderzoek de hersenen gescheiden worden van het
ruggenmerg). Als nu - ons weer tot het embryo richtend - één proces kenmerkend is voor de
groeibewegingen van het embryonale zenuwstelsel, dan is het wel de zogenaamde ascensus *.
Daarmee wordt het verschijnsel aangeduid, dat onze zenuwstelselaanleg voortdurend de tendens
vertoont om naar ‘boven’, naar craniaal * te groeien en dat de aanleg en vorming van het
zenuwstelsel ook in andere opzichten craniaal altijd voorop loopt ten opzichte van de
ontwikkeling aan het andere (caudale) uiteinde van het lichaam. Veel processen vinden in het
‘kielzog’ van deze ascensus plaats, waardoor zich in het embryo duidelijke craniocaudale
gradiënten voordoen. Dit zijn - zeg maar - tempoverschillen tussen hoofduiteinde en stuit die
ondermeer (bio)chemisch manifest zijn en waarvan de ‘staartvorming’ er één is. (zie pagina 8).
Ik noem hier ook de ontwikkeling van de armen en de benen - armen zijn altijd eerder en verder
in ontwikkeling dan benen -, het ontstaan van de typisch menselijke hals en taille (in die
volgorde) en de vorming van het gelaat. Men raadplege de gespecialiseerde literatuur en kan dan
concluderen dat cerebralisatie niet iets is, dat is voorbehouden aan de fasen van
(gedrags-)ontwikkeling ná de geboorte maar dat ook het embryo al doortrokken is van
cerebralisatie, maar dan als ‘vormbeweging’, als verrichting in vormen.
Blechschmidt spreekt hier van de ‘Vóórontwikkeling van de latere functies’. Hij drukt het nog
kernachtiger uit, als hij stelt: "Das Seelische übt sich in voraus". De vorming van een orgaan
tijdens de embryonale ontwikkeling is geen historie, het is evenzeer een functie van dat orgaan
als de latere fysiologische, zelfs psychologische manifestaties van dat orgaan.
Morfologie, fysiologie, psychologie in dynamiek en gebaar manifestaties van hetzelfde vormfunctie-gebaar? Het fysiologisch functioneren van een orgaan (of organisme) is niet op te vatten
als product van een vorm, van een orgaan, maar eerder als een soort ‘vrijkomen’ op fysiologisch
niveau van wat al in het orgaanvormingsproces zélf besloten en werkzaam was (is). Wat
gangbaar wordt aangeduid als een ‘orgaan’ is de min of meer statische eindvorm van een
dynamische en in de tijd op te vatten vorm-functie-relatie die zich tijdens de embryonale fase
als groeibeweging voordoet nog zonder de latere ‘scheiding’ van vorm en functie.
Een ander voorbeeld. Zodra bij een embryo van 10 mm lengte hart en lever sterker in omvang
beginnen toe te nemen, maken beide organen een soort (groei)-kanteling ten opzichte van elkaar
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Afbeelding 5
Embryo’s bij een lengte van 10 mm (rechts) respectievelijk 29 mm (links). De lever (het egaal
zwarte veld aangeduid met 6) verplaatst zich met het middenrif (1 en 2) naar beneden
(descensus). De longaanleg (gearceerd veld, aangeduid met 3) neemt met deze
‘inademingsbeweging’ in omvang toe en vult in toenemende mate de ruimte achter het hart
(aangeduid met 7 en als gestippeld veld in het embryo van 10 mm) op. De borstkas krijgt ruimte
die zich ‘vult’ met long(weefsel).
Ontleend aan Blechschmidt, Zo begint het menselijk leven, Buijten en Schipperheijn,
Amsterdam, 1979.
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Afbeelding 6
Embryo van 3 à 4 mm lengte en ongeveer 4 weken oud. Het wordt omgeven door de
amnionholte (2) die door het zogenaamde amnionvlies wordt begrensd en het latere
vruchtwater bevat. Het embryo is via een hechtsteel met het ‘buitenlijf’ verbonden, dat hier
wordt gerepresenteerd door de grillig gevormde trofoblast (1). De nu nog tussenliggende
chorionholte (3) zal in de komende weken geheel door de amnionholte worden ingenomen.
17
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die mede weer met het strekken van het gehele embryo in relatie staat (afbeelding 5). De hoek
tussen deze twee organen enerzijds en de wervelkolom met lichaamswand anderzijds wordt
groter. Er ontstaat hier een situatie die door Blechschmidt wordt aangeduid als ‘Sogfeld’ (zuigof vacuümveld), waarin de wand van de darmbuis in aanleg (entoderm) begint uit te stulpen.
Deze uitstulping vormt de eerste manifestatie van de longaanleg. In de regel ontstaat in
dergelijke velden klierweefsel, hetgeen het longweefsel in eerste instantie ook is - en later ook
blijft – als men de longen tot de uitscheidingsorganen rekent. Met de hier ingezette en later
verder voortschrijdende verruiming van de borstkas - ook een groeien, een bewegen in vormen , vergroot dit longveld zich (groeiend). Middenrif groeit naar caudaal vanuit de hals, de borstkas
vergroot (groeiend). In hun ontwikkelingsdynamiek ontplooien de longen zich letterlijk. Voor
details zie afbeelding 5. Is dit een eerste ademhaling, maar dan (nog) in vormen? De eerste
ademtocht bij de geboorte is alleen mogelijk bij de gratie van deze lang daarvóór voorbereide en
voltrokken ‘groeiademhaling’.
Das Seelische übt sich in voraus
"Das Seelische übt sich in voraus". Het concept, dat het menselijke embryo menselijk gedrag
vertoont, maar dan als groeigebaren, als een functioneren in vormen, mag simplistisch lijken,
het verheldert veel over ons voorgeboortelijke bestaan. Zo'n uitspraak is echter alleen te rijmen
met een paradigma dat geest niet als product (functie) van lichaam beschouwt, maar dat de
mens in ál zijn verschijningsvormen als geest-lijf-systeem, als psycho-somatische eenheid
beziet.
"Das Seelische übt sich in voraus". Komen we daarmee niet erg dicht bij de uitroep van de
psychiater Robert Laing een bekende vertegenwoordiger van het standpunt dat ook een embryo
psychische ervaringen beleeft: "Is it possible for we cells, before and after specially neural
tissue arises, to reproduce in later phases of the life cycle transforms, or variations, of our first
experiences? May our prenatal experiential patterns function as templates for some of our
patterns woven into the complex knit of postnatal design?" 2. Het is in dit bestek slechts
mogelijk dit alles summier aan te duiden. Veel moet nog beschreven en onderzocht worden.
Toch opent zich hier een uitzicht op de waarlijke ontogenese van geest-lichaam (mind-body) als
éénheid. Het embryo is naar dat inzicht evengoed te beschouwen als persoon, waardoorheen de
individualiteit, de menselijke entelechie * als het ware ‘personeert’ (personare betekent
letterlijk: dóórklinken). In stomme gebaren, in bewegende vormen vertoont dit embryo
menselijk gedrag, menselijke ‘ziel’. Stom, maar daarom voor de goede verstaander niet minder
‘sprekend’. Wel is een embryo gemakkelijk tot zwijgen te brengen en te reduceren tot het
embryo der abstractie, waarin dit alles ‘niets anders dan’ cellen, genen en biologie is en de
human factor gemakkelijk weg te redeneren is.
Goed, mijn standpunt en uitgangspunt zal inmiddels duidelijk zijn. Laat ik hier dan verder gaan
met dit ‘embryo der verbeelding’, want het heeft ons nog meer over overleven te vertellen.
Onze voorgeboortelijke lijfelijkheid
Daartoe gaan we nog verder terug in de tijd, naar een menselijk embryo van circa vier weken
2

Zou het kunnen dat wij (ook voordat er sprake is van speciaal ontwikkeld zenuwweefsel in ons lichaam) in
onze latere levensfasen transformaties of variaties doormaken van onze eerste prenatale ervaringen? Kan het zijn
dat patronen in onze prenatale ervaringen dienen als een soort sjablonen voor patronen die later het weefsel
vormen van ons complexe postnatale gedrags- en zieleleven? In: Facts of life.
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oud, ongeveer 3,5 mm lang (afbeelding 6). Een hoofdpool en een stuitpool zijn al duidelijk te
onderscheiden, evenals een eerste hartaanleg. Toch is het embryo zoals dat doorgaans wordt
afgebeeld, eigenlijk niet compleet. Zo waren de afbeeldingen 1 tot en met 5 in feite
geconcentreerd op wat slechts het centrale deel is van een groter geheel dat de menselijke
‘vrucht’ in deze fase uitmaakt. Afbeelding 6 toont nu ook dit grotere geheel. Wat tot nu in deze
tekst steeds werd aangeduid als ‘het menselijk embryo’ is ten hoogste 1/20ste deel van dit
grotere geheel, een geheel bestaande uit allerlei holten en weefsellagen - de exacte architectuur
ervan doet hier nu niet ter zake -, waarvan het ‘eigenlijke’ embryo, zoals het tot nu toe aan de
orde was, het centrum vormt. Tot aan de tweede week van de embryonale ontwikkeling is het
‘eigenlijke’ embryo ‘niet meer’ dan een schijfje tussen twee aangrenzende holten, die samen het
zogenaamde binnenei vormen. Dit binnenei (of entocyst) is via een eerste ‘navelstreng’ - die
heet dan nog ‘hechtsteel’ en zit aan de stuitkant van het ‘eigenlijke’ embryo vast; er is in feite
nog geen sprake van een navel - verbonden met een relatief enorm groot buitenei of ectocyst.
Dat laatste is in deze periode intensief in interactie met het moederlijk organisme, waarmee het
volop stofwisselings- en voedingscontact onderhoudt. Wat wij thans als onze begrensde
lijfelijkheid beleven, is in deze fase van ons bestaan een deel van een groter ‘lijf’.
Waar komt die rest van onze voorgeboortelijke lichamelijkheid vandaan? Het zal blijken dat dit
een cruciale vraag is, als het gaat om begrip voor en inzicht in de richting van ons prenatale
bestaan! Doorgaans wordt die richting centrifugaal beleefd. Daarmee wordt bedoeld, dat men
de ‘bevruchte eicel’ als start- of aangrijpingspunt van de embryonale ontwikkeling aanwijst en
interpreteert dat van daaruit een uitgroeien plaats vindt tot uiteindelijk een volwassen individu.
Grofweg gezegd: ‘het begint met een eicel, daaruit groeien lichaamsonderdelen en organen, die
organen inclusief het brein gaan functioneren, gedrag en expressie is het gevolg en de
persoonlijkheid van een mens is een product van die lange reeks’. Of: het lichaam als oorzaak
van ziel en persoon. Men zal beargumenteren dat het in detail beschouwd weliswaar niet zo
gaat, maar de dynamiek van het ontwikkelingsproces wordt door velen zo beleefd en dat past
ook bij de gangbare causale en reductionistische denktrant van veel mensen. Terug naar de
vraag “Waar komt dat andere deel van onze voorgeboortelijke lijfelijkheid vandaan?” Het
oordeel van de gangbare embryologie is zakelijk en functioneel: het gaat hier om de adnexen (=
aanhangsels), beter bekend als vliezen en placenta. Vliezen en placenta worden doorgaans
beschreven als een soort toegevoegd instrumentarium, waarmee we ons tijdens ons
intramaternale * bestaan verzekeren van bijvoorbeeld zuurstof en voedingsstoffen en van
uitscheiding. De placenta en de vliezen zijn daarmee onze omhulling, maar meer nog (tijdelijk)
onze longen, darmen en nieren tegelijk. Ze worden beschouwd als ‘hulporganen’ en
toevoegsels, wat zich ook uitdrukt in de officiële terminologie van secundinae, welke term
enigszins aansluit bij de aanduiding ‘nageboorte’. In de naamgeving ‘moederkoek’ lijkt ook
aangeduid te worden dat het niet om het embryonale lichaam maar om een aanhangsel gaat. Dat
is het mijns inziens echter niet. In de eerste plaats gaat het hier eerder om een ‘kinderkoek’. In
een twee weken oude vrucht (zie ondermeer afbeelding 10, fig. b) zijn ‘binnenei’ (entocyst) met daarin het eigenlijke embryo als kiemschijfje (waarover later meer) - en ‘buitenei’ (ectocyst)
duidelijk van elkaar te onderscheiden.
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Afbeelding 7
De eerste klievingsdelingen van de bevruchte eicel (a) tijdens ongeveer de eerste (b), tweede ( c)
en derde (d) dag na de bevruchting, leidend tot een respectievelijk twee-, vier- en zestiencellig
stadium (fig. d). Dit laatste stadium wordt aangeduid als morula-stadium (morula = moerbei).
Uit: Appenzeller, Die Genesis im Lichte der menschlichen Embryonalentwicklung, 1976.



b

Afbeelding 8
Ontwikkelingsstadia van ongeveer de vijfde en zesde dag na de bevruchting. Het embryo is
verder onderverdeeld (gedifferentieerd). In het centrum van de morula is holtevorming
opgetreden: het zogenaamde blastula-stadium (fig. a). Op het moment, direct voorafgaande aan
de innesteling (nidatie) hebben zich uit het geheel twee polen gedifferentieerd (fig. b), te weten:
min of meer in het centrum een embryoblast (E), ongeveer tien cellen, en als een mantel
daaromheen een trofoblast (T), bestaande uit een honderdtal cellen. Uit: Appenzeller, Die
Genesis im Lichte der menschlichen Embryonalentwicklung, 1976. NB Afbeelding 7 en 8 zijn niet
gelijk qua schaal: gedurende de gehele eerste week blijft de vrucht qua grootte gelijk aan de omvang van de
bevruchte eicel!
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Afbeelding 9
Ontwikkelingsstadia in de tweede week van de menselijke ontwikkeling. Fig. a: aanhechting van
het embryo aan het baarmoederslijmvlies in het stadium met de zogenaamde primaire holte (1,
blastula-stadium uit afbeelding 8d). Fig. b: direct na de innesteling (midden en links) begint de
trofoblast (gearceerd) uit te groeien en verschijnt de secundaire holte (2, of amnionholte). In de
rechter figuur is met zwart de eerste ectoderm-aanleg en met vette stippellijn de eerste
entoderm-aanleg aangeduid (zie tekst). Uit: Zo begint het menselijk leven, Blechschmidt, 1979.

a

b

Afbeelding 10
Ontwikkelingsstadium in het midden (a) en aan het einde (b) van de tweede week na de
bevruchting. De trofoblast (zwart) groeit enorm uit. Het binnenei bestaat op dit moment uit een
amnionholte (grijs gepunteerd) met ectoderm (zwart) en uit een dooierzak (wit) met entoderm
(zwarte dikke lijn). Ectoderm en entoderm vormen de tweebladige kiemschijf (1 in fig. a).
Tussen beide eenheden ontstaat mesoderm (gearceerd) waarbinnen, bij verdere uitgroei van de
trofoblast, een zogenaamde chorionholte ontstaat (1 in fig. b). Een hechtsteel, bestaande uit
mesoderm verbindt de twee eenheden. Uit: Zo begint het menselijk leven, Blechschmidt, 1979
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Het buitenei (dat dus zal ‘uitgroeien’ tot de latere placenta en vliezen) vertoont op dat moment
al vergaande specialisatie. Het vertoont volop en intensief interactie met het moederlijk
organisme. Hier heeft de vrucht zich volop in het baarmoederslijmvlies volop genesteld. Het
beheerst door middel van een hormoon - het HCG *- het moederlijk metabolisme, waardoor het
onder andere niet tot ‘menstruatie’ komt. Zo wordt voorkomen dat het bestaan van het embryo
voortijdig eindigt. Hulporganen dus, die, hun taak na de geboorte volbracht hebbend, begraven,
weggegooid worden. Is echter een andere interpretatie mogelijk?
Om deze vraag te beantwoorden, moeten we nog verder in de tijd terug, naar het moment direct
na de conceptie. In afbeelding 7 wordt getoond hoe de zygote zich in de eerste dagen deelt in
twee, vier, acht, enzovoort zogenaamde dochtercellen. Dat gebeurt in een ritme van ongeveer 24
uur, zodat de figuur d in afbeelding 7 de vrucht weergeeft na ongeveer drie series van delingen.
Het embryo is dan ongeveer drie dagen oud. Belangrijk voor de onderhavige uiteenzetting is de
vaststelling dat er tijdens deze serie zogenaamde klievingsdelingen geen toename van
lichaamsomvang optreedt. Er is dus (nog) géén sprake van groei! De celdelingen van deze eerste
periode zijn dan ook te beschrijven als het ontstaan van (sub)ordening in de aanvankelijk min of
meer alzijdige symmetrie van de zygote en in het op zich relatief weinig geordende, ‘chaotische’
cytoplasma van de aanvankelijke eicel. De onbevruchte eicel is nog een metabool actieve cel,
getuige haar ‘ontrolde’ chromosomen - o.a. resulterend in een onder de microscoop slechts vaag
af te grenzen kern - en getuige het beweeglijke cytoplasma. Zij is nog in interactie met de
omgeving. Direct na het versmelten met de zaadcel (conceptie *), begint in de zygote die de
eicel dan wordt, ordening, structuur te ontstaan binnen het innerlijk actieve en dynamische
geheel dat de eicel is. Zoals elk biologisch organisme is ook de zygote een gehéél, een met de
omgeving stofwisselend en interacterend systeem, waarbij de kern met de chromosomen en het
DNA als ré-agerende, stabiele pool fungeert. De celdelingen gedurende die eerste dagen van de
ontwikkeling vinden plaats binnen de (wan)orde van dit geheel. Het geheel valt in delen,
subordeningen uiteen. Strikt genomen is dat eigenlijk onjuist gesteld. Beter is het te zeggen, dat
het systeem als geheel gehandhaafd blijft en binnen het geheel een (nieuwe) (sub)ordening
verschijnt. Wanneer nu, na enkele delingen, deze subordening ook manifest wordt aan het
verschijnen van twee verschillende soorten cellen (afbeelding 8, fig. b) binnen het geheel, is hier
op bijna letterlijk aanschouwelijke wijze het proces van differentiatie * zichtbaar.
Differentiatie is hét proces bij uitstek dat de embryonale ontwikkeling beheerst. Er wordt mee
aangeduid dat uit het geheel de onderdelen - dat is: de verschillen - ontstaan! En niet andersom!
Binnen het organisme dat het embryo is, onder-scheiden zich (letterlijk!) de onderdelen, de
organen. Het geheel is niet het product van de onderdelen, de onderdelen komen uit het geheel
voort. Zo ook in deze vroege fase, wanneer via celdelingen een multicellulair organisme
ontstaat (rechterfiguur in afbeelding 7) waarin verschillende typen cellen kunnen worden
onderscheiden (daarover later meer). De celdelingen zijn voor het systeem als geheel op te
vatten als een bedreiging. Elke ‘dochtercel’ die zich binnen dit geheel subordent, vraagt het
geheel een nieuw evenwicht te zoeken met behoud van eenheid, van individualiteit. Zou het
systeem deze controle verliezen, dan zouden de delen zich autonoom kunnen gaan gedragen of
anderszins uit de orde treden, wat tot uiteen vallen van het geheel kan leiden. Wie de term ‘ziel’
niet schuwt, kan met De La Mettrie stellen: "De ziel is geen ongerijmde abstractie maar het
actieve beginsel van het menselijk (en dierlijk) lichaam". Het levende systeem heeft geen ziel,
het manifesteert zijn ziel, het is ziel! Dit tonen de gebeurtenissen in deze eerste
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ontwikkelingsweek exemplarisch: de Gestalt, het systeem, de orde die het menselijke organisme
op dit moment uitmaakt, is niet een product van de ‘delen', van de cellen, maar verschijnt áán
de onderdelen. Het door alle differentiaties gehandhaafde systeem-evenwicht is de manifestatie
van het geheel, níet het gevolg van de onderdelen.
Twee lichamen?
Terug naar de vraag naar de herkomst van onze embryonale ‘hulporganen’, ons zogenaamde
‘aanhangsellijf’. Naarmate de celdelingen in de eerste week voortschrijden, verandert de
verschijningsvorm van de menselijke vrucht: eerst een ‘trosje’ cellen (het zogenaamde morulastadium) en vervolgens, wanneer in het centrum hiervan door vochtophoping holtevorming
plaats vindt, een ‘blaasje’ (blastula-stadium). Zie afbeelding 7 en 8. In deze blastula is rond de
vijfde, zesde ontwikkelingsdag in vorm en functie een polaire ordening zichtbaar
gedifferentieerd. De wand van het blaasvormige organisme is enigszins excentrisch met een dun
en een dik deel en bestaat uit een honderdtal cellen. Excentrisch ten opzichte van het
geometrisch middelpunt van de bol is een klein aantal cellen komen te liggen, dat zich in vorm,
grootte, celgedrag en potentie - wat uit het ‘toekomstig’ gedrag zal blijken - van de omgevende
wandcellen onderscheidt. Dit centrum, dat uit hooguit tien cellen bestaat, is de embryoblast
(aangeduid met E in fig. b, afbeelding 8) en vormt het stoffelijk substraat van wat zich in latere
fasen zal ontwikkelen tot ons eigenlijke, ‘huidige’ lichaam.3 Polair daaraan is de mantel van
cellen, die de embryoblast omgeeft en in vaktermen wordt aangeduid als de trofoblast
(aangeduid met T in fig. b, afbeelding 8). Dit is de mantel van cellen, die inmiddels tot actieve
metabole interactie met de omgeving in staat blijkt te zijn en het stoffelijk substraat vormt van
onze latere placenta en vliezen. Dit blijkt ondermeer uit het feit, dat dankzij de enzymatische
activiteit van deze trofoblast, de menselijke vrucht zich vanaf dit moment in het
baarmoederslijmvlies kan innestelen.
Het centrum en de periferie
In de dagen daarna tekent de hier ontstane polaire suborganisatie van het geheel zich nog verder
af. Er is sprake van een centrum (embryoblast) dat zich aanvankelijk in groei, in specialisatie,
in differentiatie terughoudt en, naar later nog zal blijken, op (relatief) steeds grotere afstand van
de trofoblast en daarmee van de moederlijke omgeving komt te liggen. In dit centrum speelt
centripetale, op zichzelf concentrerende dynamiek. Zoals eerder is uiteengezet wordt bij de hier
gevolgde benadering van het menselijk embryo deze dynamiek serieus genomen als
(groei)gedrag! Dit wordt des te duidelijker als men het daaraan volkomen tegengestelde gedrag
van de mantel, van de periferie van het menselijk embryo, de trofoblast, beschouwt. Deze
vertoont juist een sterk centrifugaal gedrag. Zodra het fysieke contact met het
baarmoederslijmvlies is gelegd, begint deze buitenmantel zeer sterk uit te groeien. Een
explosieve, naar perifeer oriënterende groei en – nu al! – een sterke en directe stofwisselingsinteractie met die omgeving.
Wanneer men de situatie van ongeveer veertien dagen na de conceptie beschrijft, is de hier
aangegeven polarisatie bijna dramatisch maximaal (zie afbeelding 10). De embryoblast is dan
gemetamorfoseerd in een relatief nietig tweebladig schijfje in het centrum van het binnenei
(ectocyst) gelegen, terwijl de trofoblast een naar perifeer uitstralende mantel is geworden, die al
3

Dit zijn de pluripotente ‘stamcellen’ waarnaar tegenwoordig (2007) de belangstelling zo sterk uitgaat.
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uit vele duizenden cellen bestaat en nu wordt aangeduid als buitenei (ectocyst). Zie afbeelding
10, fig. b.
Er is in de dynamiek, in het gedrag van het geheel duidelijk sprake van een centrum en een
periferie. De tweedeling in dezen, die zich voor het eerst manifesteerde op de vijfde, zesde dag
(afbeelding 8, fig. b), is nu nog verder uitgewerkt. In principe is de eerste ordening van het
menselijk organisme, te weten de bevruchte eicel met kern-cytoplasma-celwand, in de tweede
week gemetamorfoseerd tot de ordening embryoblast-vruchtholte(n)-trofoblast. In het centrum
ligt de behoudende pool van constantie, de embryoblast - want nog niet of nauwelijks
gespecialiseerd en gedifferentieerd en te vergelijken met het principe van de celkern - en in de
periferie ligt de actieve met de omgeving interacterende pool, de trofoblast, te vergelijken met
het principe van cytoplasma en celwand. Een centripetale pool, een ‘Hier’ en een centrifugale
pool, een ‘Daar’.
Uitgaande van de hier gekozen benadering dat het menselijk embryo steeds een geheel is in
veranderende verschijningsvormen, is er tot nu toe geen aanleiding geweest de trofoblast als
toegevoegd te beschouwen. Integendeel: de zich hier manifesterende polariteit is het resultaat
van differentiatie vanuit het geheel en binnen het systeem. Er is dus sprake van een centripetale
‘binnen- of centrum-lijfelijkheid’ en een centrifugale ‘buiten- of periferie-lijfelijkheid’. Wij
worden prenataal ‘tweelijvig’! Het blijkt nu dat het beschouwen van de trofoblast - en dus ook
van de hiervan later ‘afgeleide’ placenta en vliezen - als toegevoegde hulporganen (als adnexa)
berust op een interpretatie, die gebaseerd is op het ingeslopen uitgangspunt van de homologie
met de fylogenetische evolutiereeksen. In deze reeksen immers ontstaat het ‘hogere’ na het
‘lagere’, verschijnen organen als placenta's en vliezen ‘later’, namelijk pas bij de ‘hogere’
zoogdieren, terwijl bij zogenaamde ‘lagere’ organismen het contact tussen ‘embryoblast’ en
omgeving direct(er) is. De redenering luidt dan, dat de evolutie ‘aantoont’ dat de embryonale
‘hulporganen’ secundaire zaken zijn. Ze verschijnen immers pas in de evolutie wanneer er
sprake is van een voorgeboortelijk bestaan in een baarmoeder (zoogdieren). Kortom: Haeckel is
weer in de buurt.
Nee, als we de ontogenese van de mens wat betreft zijn ‘aanhangsels’ beschrijven zoals ik
eerder heb gedaan, is er helemaal geen sprake van een secundair of ‘in tweede instantie’
verschijnen. Uit de daar gevolgde beschrijving blijkt dat onze prenatale lijfelijkheid twéé
gezichten, twéé dimensies heeft: een concentrerende, naar centraal gerichte dimensie en een
distraherende 4 naar perifeer gerichte dimensie. Zoals overigens bij een polariteit te verwachten,
kan men deze dimensies in zich weer omgekeerd beschouwen, bijvoorbeeld de trofoblast als
gespecialiseerde pool, beperkt in potentie, dus ‘afgesloten’ en de embryoblast als pluripotente,
in specialisatie nog teruggehouden, dus ‘open’ pool. Wanneer we nu de hier gevolgde
gedachtegang voortzetten, zal blijken dat het ‘mantellijf’ van de trofoblast ontwikkelingsdynamisch gezien niet secundair, maar primair is. Het is het gegeven, waartegenover het
eigenlijke embryo (het ‘centrum-lijf’) zich emanciperend verzelfstandigt. Het ‘binnen’ komt uit
het ‘buiten’ voort, het ‘Hier’ uit het ‘Daar’! Dat is nu precies 180 graden omgekeerd ten
opzichte van de gangbare centrifugale denktrant. Om dat verder uit te werken, moeten we de
lotgevallen van het ‘centrum’ en de ‘periferie’ in het menselijk embryo verder vervolgen.
4

Dit gekunstelde aan het Frans ontleende woord is gekozen om het kontrast aan te geven. Distraire = (zich)
verstrooien. Als tegenstelling van con-centreren.
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In de volgende dagen en weken zet deze polarisatie van het systeem ‘menselijk embryo’ zich
voort. Dat wordt getoond in de afbeeldingen 10, 11 en 12. Deze verdere polarisering en
subordening in twee ‘lichamen’ wil ik hier nader beschrijven.
In de ééncellige verschijningsvorm (de zygote) wordt de polariteit kern (binnen) en
celmembraan (buiten) bemiddeld door een levend(ig), verbindend cytoplasma. In het veertien
dagen oude embryo wordt het nu manifeste binnenei (entocyst) - d.i. de tweebladige kiemschijf
met de aangrenzende amnionholte en dooierzakholte - bemiddelend verbonden met het buitenei
(ectocyst) - d.i. de trofoblast - door een nieuwe, althans nu pas manifeste, weefseldimensie. In
afbeelding 10 wordt getoond hoe zich tussen binnenei en buitenei het zogenaamde mesoderm
ontwikkelt (gearceerd in afbeelding 10, fig. b) Dit mesoderm zorgt ervoor dat door het grote
verschil in (uit)groeisnelheid tussen binnen en buiten en de enorme expansie van de trofoblast
ten opzichte van het binnenei, de twee ‘lijven’ niet van elkaar losraken, waardoor de voedende
verbinding met de moederlijke omgeving zou worden verbroken. In dit mesoderm ontwikkelt
zich een holte (de zogenaamde chorionholte) die als het ware ruimte scheppend meegroeit. Ten
onrechte wordt dit mesoderm in de gangbare embryologie als ‘extra-embryonaal’ aangeduid, als
zou het buiten het embryo liggen. Daarachter gaat weer impliciet de gedachte schuil dat
trofoblast en dergelijke ‘toevoegsels’ zijn, terwijl nu juist uit de beschrijving die hier wordt
gevolgd moet blijken, dat het gehele systeem dat hier beschreven wordt, de menselijke
(embryonale) verschijning is, met andere woorden: het menselijk lichaam uitmaakt!
Blechschmidt duidt dit mesoderm aan met de term Innegewebe. Hij probeert hier mee aan te
geven, dat het bij mesoderm niet, zoals de twee andere zogenaamde kiemweefsels (of
kiembladen) ectoderm en entoderm, om een weefsellaag gaat, die maar één cellaag dik is en
afgrenst (kenners zullen dit kunnen duiden als de kenmerken van een epitheel). Bij mesoderm
gaat het om een waarlijk ‘driedimensionaal’ weefsel, dat om zo te zeggen ‘innerlijkheid’ heeft:
dat ruimte kan (op)vullen en holten kan vormen en dat door (in dit stadium al optredende!)
vorming van bloed- en bloedvaten bemiddelend en verbindend kan functioneren 5. Wat het in
dit geval ook daadwerkelijk doet! Terwijl de chorionholte als een ruimte tussen binnen en
buiten wordt gevormd (afbeelding 10, fig. b), zorgt een streng van mesoderm (zie verderop)
ervoor dat via de zich daarin ontwikkelende bloedvaten het binnenei gevoed blijft worden
vanuit de trofoblast, waar immers de voedende en stofwisselende interactie met het
moederorganisme plaats vindt. Men zou kunnen stellen dat de beschreven polarisatie binnen het
systeem opnieuw - zoals voortdurend het geval is! - tot uiteen vallen van het geheel dreigt te
leiden en dat het chorion en de chorionholte de materiéle manifestaties zijn van het evenwicht
dat binnen het systeem gehandhaafd blijft, moet blijven. Dat wordt bijna weer letterlijk
aanschouwelijk in de vorming van een eerste ‘navelstrengachtige’ verbinding van mesoderm, de
zogenaamde hechtsteel, die vanaf nu het contact tussen binnenei en buitenei waarborgt. (Veel,
inspirerend veel, zou er te zeggen zijn over de functie van de eerste hartaanleg in dit hele
systeem van verbinding en bemiddeling). Het is door deze primitieve vorm van bloedsomloop
dat het contact tussen binnenei en het moederlijk organisme gewaarborgd blijft.
Eind derde week, begin vierde week treedt een verdere polarisatie van ‘binnen’ (‘centrumlijf’)
en ‘buiten’ (‘periferie-lijf’) op. In die fase voltrekt zich in het embryo de zogenaamde
delaminatie *. In de derde week is het tweebladig kiemschijfje (bestaande uit ectoderm en
5

Men zou met voorbehoud kunnen stellen, dat mesoderm dus ten onrechte ‘derm’ d.i. ‘huid’ genoemd wordt.
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entoderm, zie afbeelding 9 en 10) drielagig geworden. Mesoderm is nu als tussendimensie, als
‘Innegewebe’ aanwezig tussen ectoderm en entoderm. Het is goed zich te realiseren dat het dit
kiemschijfje is dat de ‘eigenlijke’ lichaamsaanleg representeert. Het is dit schijfje dat
uiteindelijk uitgroeit tot ons lichaam van ‘na de geboorte’. Het geheel is nog steeds min of meer
een schijf, ‘platgedrukt’ of liever ‘uitgespannen’ tussen enerzijds amnionholte - ectoderm-zijde,
‘toekomstige’ rugkant van de mens - en anderzijds dooierzak - entoderm-zijde, ‘toekomstige’
buikkant van de mens -. De mens figureert dan nog in een plat, bijna tweedimensionaal bestaan.
Er is alleen een ‘Voor’ (dorsaal - entoderm) en een ‘Achter’ (ventraal - ectoderm) met een
aarzelend ‘Tussen’ (mesoderm). Aan het schijfje is inmiddels een hoofduiteinde en een
stuituiteinde te onderscheiden. Er is echter (nog) geen sprake van een afgegrensde
lichamelijkheid met een buitenwand en ingewanden. Delaminatie 6 houdt nu in, dat dit schijfvormige centrum zich gaat krommen onder invloed van ondermeer de al eerder beschreven
verhoudingen van ‘Leistung und Widerstand’ tussen ectoderm en entoderm. Van een platte
schijf verandert het embryo nu in een meer hol organisme. Dit krommingsproces is de aanzet
voor de vorming van een dimensie die daarvoor nog niet bestond, namelijk die van Buiten en
Binnen. Aan de buitenzijde is het embryo dan afgegrensd met ectoderm (letterlijk: ‘buitenhuid’)
waaruit later huid, zintuigen en zenuwstelsel differentiëren. Aan de binnenkant ontstaat een
buisvormig orgaan, de zogenaamde ‘oerdarm’ (met o.a. toekomstige darm- en longslijmvlies)
afgegrensd met entoderm (letterlijk: ‘binnenhuid’). Zie pagina 11 en 12).
Resultaat is dat het platte vlak van ons ‘centrumlijf’ verandert in een buiten-binnen-verhouding.
Het basispatroon van de volwassen organisatie kondigt zich aan. De ‘ruglaag’ - het ectoderm,
met de weer daaruit gedifferentieerde en losgemaakte zenuwstelselaanleg - komt buiten te
liggen als buitenhuid’ (nu eigenlijk pas formeel aan te duiden als ectoderm). Daar grenst het
‘eigenlijke’ embryo aan de omhullende amnionholte. De dooierzak daarentegen wordt aan de
‘buikzijde’ tot binnenruimte afgesnoerd en wordt tot een buis, die bekleed is met entoderm (nu
eigenlijk pas formeel aan te duiden als entoderm) en o.a. de toekomstige darmholte zal vormen.
Tussen die twee grenzen aan de buitenwereld - de dimensies van een ‘waarneemhuid’ en een
‘stofwisselingshuid’ - ligt de dimensie van het mesoderm 7, van het ‘Tussen’, nog beter: van het
‘binnen’ of ‘innerlijk’ waaruit zich ondermeer de organen, de bind- en steunweefsels, de spieren
en het skelet zullen ontwikkelen.
Het mag duidelijk zijn dat bij verdere voortschrijding van dit proces een volledige afsnoering
zou kunnen ontstaan van het ‘centrumlijf’ van het embryo ten opzichte van de dimensie
‘periferie-lijf’, dat wil zeggen: ten opzichte van trofoblast en daarmee ten opzichte van het
moederorganisme. Rondom wat later onze navelstreek is, blijft echter verbinding bestaan tussen
de centrale pool en de perifere pool o.a. door middel van de eerder genoemde mesodermale
hechtsteel. Deze verplaatst zich namelijk met het hier summier beschreven proces van
delaminatie of kromming van de stuit-pool naar de navelstreek. Sterker gezegd: zou dit proces
van ‘omhuld’ worden door de amnionholte, deze beweging van ectodermale afsnoering,
volledig rondom in alle richtingen plaats vinden, dan zou dit emancipatieproces van ‘centrumlijf’ ten opzichte van ‘periferie-lijf’ nu al, in deze fase, eindigen met het afsterven van het
6

De-laminatie betekent letterlijk ‘uit de laag, uit het vlak komen’.
Men kan bedenkingen hebben tegen de aanduiding ‘derm’ in het mesoderm. Noch morfologisch, noch
functioneel heeft men hier met een ‘derm’ in de zin van ‘huid’ of ‘grens’ te doen. Eerder met een nieuwe
dimensie door Blechschmidt gekarakteriseerd als ‘Innegewebe’
7
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binnengeheel. Zover komt het nog niet. Langzaam maar zeker ontstaat binnen het geheel van het
embryo of de vrucht een ‘Binnen’ - centripetaal (naar binnen) gericht - dat zich emancipeert ten
opzichte van een meer centrifugaal (naar buiten) gericht ‘Buiten’, beide nu nog met elkaar
verbonden. Het zij nog eens benadrukt, dat het gaat om subordeningen vanuit en binnen het
geheel. Het voorgeboortelijke bestaan van de mens is als twee-lijvig te duiden! Binnen die
‘twee-lijvigheid’ verschijnt een ‘kern’ die zich in de verdere voorgeboortelijke ontwikkeling in
toenemende mate verzelfstandigt en emancipeert van een ‘Buiten’ en zich meer en meer los
maakt van het geheel om uiteindelijk uit dit geheel te sterven. Letterlijk zelfs!
Methodologisch intermezzo
Maar alvorens dit duidelijk te maken, eerst een korte terugblik, die ik wil benutten voor een
korte rechtvaardiging van de gehanteerde terminologie. Het zal de ingewijde zijn opgevallen dat
de termen ‘centrum-lijf’ en ‘periferie-lijf’ niet bepaald exact beschreven zijn. Elke keer worden
deze begrippen in een ander verband gebruikt en met andere namen aangeduid, afhankelijk van
de fase van de ontwikkeling waarom het gaat. Dit schijnbaar gebrek aan exactheid hangt direct
samen met de hier gehanteerde methode van beschouwen en beschrijven. Met de begrippen
‘centrum’ en ‘periferie’ wil iets aangeduid worden dat in de tijd veranderend en
metamorfoserend toch hetzelfde blijft. Wat ik hier aanduid met ‘centrum’ en ‘periferie’ is
aanvankelijk (eerste week) nog synoniem met de gangbare begrippen embryoblast en trofoblast,
later (tweede week) weer met de door Blechschmidt gehanteerde termen binnenei (entocyst) en
buitenei (ectocyst) en nog weer later met de gangbare indeling van embryo en adnexen
(vruchtzak of vliezen en placenta) Het mag echter duidelijk zijn dat een embryologie die vooral
gebaseerd is op beschrijving van processen, van bewegingen, van dynamiek op gespannen voet
kan komen te staan met een embryologie die meer gericht is op het beschrijven van vorm
(anatomie). Dat laatste is karakteristiek voor de gangbare of traditionele embryologie. Dat ook
de ‘centrum-lijf’-dimensie en de ‘periferie-lijf’-dimensie gaandeweg op hun beurt subordening
vertonen en in verschijningsvorm veranderen, is te verwachten en is ook het geval. Het gaat hier
om begrippen uit een dynamische morfologie. In dit kader laat ik het bij globale aanduidingen
omdat het doel van deze verhandeling het zichtbaar maken van een rode draad is. Maar het
draait ook om de blik die hier wordt gehanteerd. Ik verwijs hierbij naar mijn collega uit de jaren
twintig, de Amsterdamse anatoom Louis Bolk die er destijds al voor pleitte om in de biologie
naast het vergrootglas - waaronder immers elk subliem geschilderd tafereel hopeloos moet
vervallen tot een desalniettemin misschien boeiende architectuur van spatjes verf en deeltjes
kleurstof - ook het verkleinglas te hanteren om aldus, met behoud van wetenschappelijke
exactheid en gezond verstand, grotere verbanden in het gezichtsveld te betrekken.
Resumé.
Nu volgt een samenvatting van de dynamiek waarmee in het embryo een uiteenvallen en
emanciperen plaats vindt. Aan het einde van de eerste ontwikkelingsweek na de conceptie is er
nog direct contact tussen embryoblast en trofoblast (afbeelding 8 en 9). Aan de ene kant een
ruimte van cellulair vocht tussen beide delen, aan de andere kant direct celcontact, terwijl het
voorstelbaar is dat kort tevoren, in het stadium van de morula (afbeelding 7, fig. d), het
‘binnenlijf’ nog aan alle zijden contact had met het ‘buitenlijf’.
In de derde week blijken ‘binnen’ en ‘buiten’ verder ten opzichte van elkaar geëmancipeerd.
Mesoderm scheidt én verbindt de beide dimensies, enerzijds een ruimte scheppende holte,
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actief(!) gevormd door en in het mesoderm (chorionholte) anderzijds een verbindende dimensie,
de hechtsteel). Het vocht dat beide van elkaar scheidt is hier nu weefselvocht of intercellulair
vocht. Inmiddels wordt de derde fase in dit emancipatieproces al manifest. Nog enkele weken en
dan is dat deel van het menselijke embryo, dat gangbaar als het ‘eigenlijke embryo’ wordt
aangeduid, geheel en al van het ‘periferie-lijf’ (dat zijn dan placenta en vliezen) gescheiden door
de amnionholte, die met helder (nu extracellulair) vocht is gevuld.
Er is nu ook een soort spiegeling van beide dimensies te zien. Aan de perifere of maternale
(naar moeder gerichte) pool zijn van binnen naar buiten achtereenvolgens amnionvlies,
chorionvlies (mesoderm) en trofoblast-laag aan te duiden. Men zou kunnen stellen:
achtereenvolgens een grenslaag, een middenlaag (met o.a. bloedvaten als bemiddelende
dimensie) en een ‘stofwisselings-laag’. Aan de centrale en embryonale pool (bedoeld is: het
‘eigenlijke’ embryo) zien we van buiten naar binnen achtereenvolgens ectoderm (‘waarneemhuid’) mesoderm (middenlaag) en entoderm (‘stofwisselings-huid). De in gang zijnde
emancipatie van beide dimensies (zie boven) is ook te herkennen in de spiegelende polarisatie
tussen ‘buitenlijf’ en ‘centrumlijf’ met de navelstreng als bemiddelende dimensie. “Zie, hoe ik
hang, aan snoeren levenslang”, zegt de dichter (G. Achterberg). Zie afbeelding 12.
Ont-binding
Wat zou dan kunnen worden beschreven als de vierde fase in dit proces? Is dat niet de geboorte?
De navelverbinding wordt verbroken, het amnionvocht stroomt af, de afsnoering wordt nu
compleet, het buitenlijf (vliezen en placenta, de nageboorte) sterft af. In de relatief korte spanne
tijds van de geboorte - maar allang voorbereid - betrekken fysiologische functies als
ademhaling, stofwisseling, voedselopname, uitscheiding, en zelfs bloedcirculatie zich nu van
het ‘buitenlijf’ op het binnenlijf’. De ‘binnen-mens’ wordt geboren. Zeker, maar even goed kan
men stellen: de (binnen-)mens sterft uit zijn buitenlijf. Een soort omstulping vindt plaats. In het
prenatale bestaan was er een centrum - het ‘eigenlijke’ embryo - dat interacterend een
dynamisch geheel vormde met een fysiek aanwezige periferie - het buitenlijf -. Na de geboorte
is die zelfde (binnen)lijfelijkheid het fysieke centrum, van waaruit de interactie met de
omgeving (‘Umwelt’) plaats vindt, een interactie die nu niet meer een stoffelijke dimensie heeft
in de vorm van een ‘buitenlijf’, maar een interactie in twee richtingen aangegaan met de
‘buitenwereld’.
Wat ‘geboren worden’ (tot...) heet, is evenzeer ‘sterven’ (uit...). In de Duitse taal wordt dit zo
prachtig uitgedrukt door geboorte aan te duiden met het begrip Entbindung, wat ont-binding
betekent. Wat verbonden was, wordt ontbonden! In de Nederlandse taal wordt dit begrip
gehanteerd voor dat andere ont-binden, dat andere sterven, wanneer het lichaam achterblijft als
een ‘stoffelijk overschot’. Voor wie het zien wil: geboorte is een ont-wikkelen (letterlijk: eruit
ONT-wikkelen) na een fase waarin intensief in-gewikkeld werd. Zo kan men de activiteit van
innestelen, ingroeien en stofwisselen van de trofoblast ten opzichte ven het moederorganisme
immers ook beschrijven. Na het ingroeien, wortelen, impulsen opdoen, gevoed worden wordt
het ont-wikkelen d.i. verzelfstandigen mogelijk! De richting van het embryonale
wordingsproces kan evengoed worden aangeduid met een ‘van daar (periferie) naar hier’, een
zich-los-maken. Een mens wordt stervend uit zichzelf geboren. Zijn geboren worden en sterven
twee gezichten van hetzelfde, twee homologe gebaren?
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Afbeelding 11
Embryo van 4,2 mm lengte, ongeveer 4 weken oud. Maximale kromming waarbij een deel van
de dooierzak als darmholte (stippellijn) in het lichaam is opgenomen. Het restant wordt een
soort aanhangsel (zwart). Om het verbindingskanaal tussen dit aanhangsel en de darmholte
formeert zich de navelstreng (gearceerd). Het embryo is (op navelstreng na) met ectoderm
(huid) omgeven en afgesloten. Uit: Zo begint het menselijk leven, Blechschmidt, 1979.

Wie bereid was tot nu toe met mij door het aangereikte verkleinglas te kijken, ziet nu
waarschijnlijk welke overlevingsstrategie - daar is dan het thema van het congres, waar deze
verhandeling aan ontleend is - aan het vormen van onze menselijke lijfelijkheid ten grondslag
ligt. Althans als men de tot nu toe gevolgde fenomenologische beschouwingswijze volgt. Niet
een optelsom van elkaar in tijd en ruimte causaal opeenvolgende gebeurtenissen, leidend tot een
soort eindproduct (een lichaam) kenschetst de voorgeboortelijke ontwikkeling, maar een groots
emancipatiegebaar met individuatie als ‘resultaat’ maar ook verrichting, functie. Liever nog: het
hele gebaar is een manifestatie van het subordenen vanuit en in een groter geheel of systeem.
Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, formuleert als grondregel van ontwikkeling:
"Eerst zondert zich het zelfstandige wezen af uit de levende omgeving; dan drukt zich in dit
afgezonderde wezen de omgeving als door spiegeling af; vervolgens ontwikkelt dit
geëmancipeerde wezen zich zelfstandig verder". Emancipatie als ‘anti-adaptatie’ als men wil.
Blechschmidt gaf als karakteristiek van het embryonale: "Das Seelische übt sich in voraus". Dat
werd hier eerder uiteengezet aan de hand van het thema lichaamsvorm en -functie. Geldt dit
echter ook niet voor het hier beschreven emancipatiegebaar, ontwikkelingsgebaar dat als
basisfenomeen het voorgeboortelijke bestaan doortrekt? Gaat het hier immers niet om een
basispatroon dat zich in vele toonaarden en manifestaties gedurende de gehele menselijke
ontwikkeling en biografie voordoet en herhaalt? Elke keer toch weer hult een mens zich in een
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‘mantel’ van waaruit hij/zij zich gevoed en gevormd weet, waarin hij/zij wortelt en aardt en
waaruit hij geïmpulseerd wordt. Op allerlei niveaus kan men dat gebaar herkennen. Fysiologisch
bijvoorbeeld als het gaat om moeder, kind en voeding, psychologisch bijvoorbeeld als het gaat
om de relatie kind-ouder of kind-peergroup, maar ook sociologisch: heeft een mens zijn ecoomgeving niet als een mantel om zich heen?. Even zo vaak echter - het gaat kennelijk om een
wetmatigheid, om een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling! - dienen wij ons ten
opzichte van en vanuit deze omhullingen te emanciperen. Doen wij dat niet, dan dreigt stilstand,
fixatie, of hoe men dat ook noemen wil. Telkens weer moet er ‘gestorven’, los-gemaakt worden.
In-wikkelen om te ont-wikkelen. Ook: een voorgaande fase wordt niet eenvoudig ‘voortgezet’
in de volgende, daartussen ligt een breuk, een omstulping, een ont-wikkeling. Grofweg gezegd:
noch meer pasgeborene nooit een kind, nog meer puber wordt nooit volwassene, enzovoort.
Ik volsta hier met deze summiere voorbeelden om de gedachtegang aan te geven, dat dit
embryonale of voorgeboortelijke groeigebaar in biologie ‘voorgeoefende’, oermenselijke
ontwikkelingsdynamiek is, niets meer en niets minder. Ieder kan, ook uit zijn/haar vakgebied,
het gebaar, het proces herkennen, allemaal evenzovele metamorfosen van dit ‘voorgeoefende’,
lijfelijke emancipatiegebaar. We zijn inderdaad uitgekomen bij de prenatale psychologen zoals
Laing (zie pag. 17). Ik weersta hier de verleiding om hetzelfde emancipatie- en
individuatie-gebaar fenomenologisch te schilderen als de mogelijke rode draad door de evolutie,
waarmee de menselijke afstamming en de relatie tussen fylogenese en ontogenese in een heel
ander licht zou komen te staan, een licht van emancipatie en ‘anti-adaptatie’. Ik verwijs hiervoor
naar auteurs als Bolk, Portmann, Sheldrake en Verhulst (zie de literatuurlijst op pag. 46).
’In het begin’
Ik wend mij weer tot het centrale thema, te weten de embryonale ontwikkeling van de mens, dat
deels biologische gebeuren, waar vormen nog functies zijn en omgekeerd, en ga terug naar de
bevruchte eicel, naar de conceptie. "Waar het allemaal begint", luidt de gangbare opvatting.
Maar wellicht komt ook een begrip als ‘het begin’ in een ander licht te staan wanneer
menselijke ontwikkeling niet enkel als een causale keten van biologische processen wordt
beschouwd met een mens als ‘eindproduct’, maar als een complex verschijningsproces van
menselijk Zijn, of liever, van menselijk Worden. Daarom wil ik tot slot aandacht schenken aan
de conceptie. Want, als het menselijk embryo te beschouwen is als een voortdurend
differentiërend menselijk geheel, zoals hier geprobeerd wordt, wat is er dan aan ‘menselijks’ aan
een eicel en aan conceptie te zien?
Vaak wordt gezegd dat bij conceptie ‘menselijk leven’ zou beginnen. Dat is in één opzicht in
ieder geval biologisch onjuist. Leven begint nooit, althans niet in de ons omringende en actuele
levende natuur, zoals wij haar kénnen als ‘Lebenswelt’. Ik heb het hier niet over de natuur zoals
wij haar dénken. Wat we ook voor hypothesen mogen hebben over het ‘ontstaan’ van leven in
een ver evolutionair verleden, het ‘ontstaan’ van leven is géén biologische actualiteit! Zo ook
niet bij de (menselijke) conceptie. Wat daar dan wel begint? Aan de feitelijkheid van de
conceptie kan men wel concluderen: bij conceptie is er sprake van het begin van een nieuwe
ontwikkeling! Een eicel komt vrij uit een eierstok en heeft dan, net als elk levend wezen of
organisme, een eindig bestaan: ze zal binnen hooguit 24 uur sterven. (Tussen haakjes: misschien
wordt wel het meest wezenlijke onderscheid tussen ‘dode dingen’ en ‘levende wezens’ gevormd
door het gegeven dat ‘levende wezens’ sterfelijk zijn en ‘dode dingen’ niet). Pas als de eicel
wordt bevrucht, vertoont zij gedrag dat ze zonder bevruchting nooit zou vertonen: ze begint te
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Afbeelding 12
Stadia van afzondering (emancipatie) van het ‘centrum-lijf’ of ‘binnenlijf’ van het ‘periferie-lijf’
of ‘buitenlijf’ (zie tekst) ‘Binnen’ (het ‘eigenlijke’ embryo) is aangeduid met zwart, ‘buiten’
(trofoblast, buitenei, vliezen en placenta) met een getrokken lijn. Achtereenvolgens worden
getoond: begin tweede week (a), eind derde week (b), ongeveer vier weken oud ( c) en ongeveer
zes weken oud (d). Uit: Vom Ei zum Embryo, Blechschmidt, 1969.
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delen. Een nieuwe ontwikkeling begint, niet ‘nieuw leven’. De eicel is een levend organisme,
zoals eerder gezegd. Léven wordt over de conceptie heen doorgegeven, het is ontwikkeling die
begint.
In het gebeuren van conceptie staat de eicel centraal. De eicel is te zien als een ‘druppel’ van
levens-substraat dat de nieuw te ontwikkelen mens krijgt aangeboden van het moederlijk
organisme. Het is ook - dat is besproken op pagina 18 - het substraat waaraan zich de eerste fase
(de eerste week) van de embryonale ontwikkeling voordoen, pas na de eerste week is er
daadwerkelijke groei en weefseltoename in het embryo (zie pag. 22 en volgende). Ook van de
eicel kan gesteld worden dat zij in haar ontwikkeling in de eierstok ‘sterft uit/aan haar
emancipatie’. Aanvankelijk – wanneer de eicellen tijdens het foetale bestaan van de vrouw zijn
‘aangekomen’ in de eierstok – ligt de eicel als zogenaamde oöcyt direct ingebed in het
bindweefsel van het ovarium, de eierstok. De rijping van een eicel begint met de vorming van
een laagje cellen die zich als een mantel rond de eicel groeperen, de zogenaamde theca. Later
wordt deze mantel twee-, deels meerlagig. Zo ontstaan in het ovarium ei-follikels. De
thecacellen (theca = mantel) bewerkstelligen een zekere distantie, een tegenoverstelling tussen
de eicel en haar ‘oorspronkelijke’ inbeddende medium, te weten: het weefsel van het ovarium.
Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat de eicel aan een zogenaamde reductiedeling begint
die haar genetisch enigszins doet onderscheiden van de overige lichaamscellen, ook die van het
ovarium. Nog later - voor sommige eicellen na vele jaren - vormen zich, als aanzet tot de laatste
rijpingsfase, vochtruimten (vacuolen) tussen deze thecacellen. Als deze vacuolen tot een grotere
en met vocht gevulde ruimte vervloeien, ontstaat de rijpe eiblaas. Dit alles wordt schematisch
getoond in afbeelding 13. De eicel zelf is in deze zogenaamde Graafse follikel excentrisch
gelegen, nog omgeven door een heuveltje van zogenaamde ‘voedstercellen'. Men zou zich
kunnen voorstellen dat de punten van de ‘halve maan’ die de eiblaasholte op doorsnede is
(afbeelding 13, fig. d), zich verder uitbreiden en de afsnoering van de eicel van haar ‘oergrond’,
te weten het ovarium, tot een feit maken. Alsof alleen nog via een ‘navelstreng’ van thecacellen
de eicel door haar ‘periferie’, te weten het ovarium, gevoed kan worden.
Vrijkomen door los te laten.
Als men nu door de gangbare terminologie voor dit soort biologische gebeurtenissen heen het
gebaar, de Gestalt probeert te ontdekken die hier als het ware door de processen heen werkzaam
is, dan is de overeenkomst met bijvoorbeeld de morfologische dynamiek van een eerste weeks
embryo ten tijde van het ontstaan van het zogenaamde ‘binnen’- en ‘buitenlijf’, ja met de hele
dynamiek van de Entbindung zoals eerder beschreven (pag. 28), frappant. Ook hier een gebaar
van emancipatie, van suborganisatie vanuit een geheel, met eveneens de ‘dreiging’ van
afsnoering, van verlies van contact tussen enerzijds een periferie, een geheel van herkomst (in
dit geval: de eierstok) en anderzijds een zich emanciperende kern (in dit geval: de eicel) met de
theca als bemiddelende dimensie (denk aan het ‘extra-embryonale’ mesoderm). Ook in deze
reeks bestaat, net als bij de eerder beschreven processen van voorgeboortelijk ontwikkelen, een
vierde fase die in dit geval tot daadwerkelijke verzelfstandiging van de eicel leidt. Deze bestaat
uit het verbreken van het laatste navelsnoer tussen eicel en eierstok: de eisprong of ovulatie. De
eicel komt vrij! Wordt zij geboren? Of sterft zij, uit een omhullend geheel? Of beide? Is dat niet
de essentie van het hier nu al meerdere malen aangereikte emancipatieproces: vrijkomen door
los te laten? Vrij komt de eicel inderdaad. Sterfelijk is ze, wordt ze op dit moment ook. Slechts
een korte periode is ze bevruchtbaar. Vindt er geen conceptie plaats, dan zal ze als sterfelijke cel
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Afbeelding 13
Schema van rijping van eicel en eicelblaasje (follikel) in de eierstok. Fig. a en b tonen de eerste
twee stadia met de eicel in een mantel van zogenaamde thecacellen. In fig. c en d is er sprake
van de holtevorming die de derde fase van rijping kenmerkt en ontstaat de typische Graafse
follikel. Intussen bereidt de eicel haar eerste (rijpings)deling voor, die ten tijde van de ovulatie
wordt afgemaakt. Fig. e toont de eicel na ovulatie (eisprong). Een restant van de theca- of
follikelcellen vormt de zogenaamde corona radiata (een krans van voedstercellen). Eveneens
zijn hier twee zaadcellen getekend in de positie zoals zij de eicel naderen.

te gronde gaan. Kort na het moment van ovulatie begint de eicel aan een celdeling, de
zogenaamde tweede rijpingsdeling. Alleen als er een zaadcel binnendringt, wordt die deling
afgemaakt en komt een nieuwe ontwikkeling op gang. Het is juist dit vrijkomen, deze geboorte,
dit afwerpen van de omhulsels van herkomst die de eicel openstelt voor de ontmoeting van en
interactie met invloeden, impulsen van buitenaf. In dit geval worden die invloeden stoffelijk
vertegenwoordigd door o.a. de aankomende zaadcellen. Aan het einde gekomen van haar eigen
potentiële ontwikkeling - levend sterfelijk, stervend leven - kan de eicel het substraat bieden aan
en aangrijppunt zijn voor een nieuwe ontwikkeling. Versmelt ze met een zaadcel, vindt daarna
versmelting van eicelkern en zaadcelkern plaats en wordt na ongeveer 24 uur de eerste
klievingsdeling zichtbaar, dan is ook stoffelijk manifest het ‘dode punt’ gepasseerd en begint
een nieuwe - en in dit geval menselijke - ontwikkeling. Feitelijk is het dus, zoals hier al eerder
is uiteengezet, onjuist om bij conceptie te spreken over het begin van menselijk leven. De eicel
is een levend systeem. Ze is weliswaar sterfelijk, maar zijn niet alle levende wezens daardoor
gekarakteriseerd dat zij sterfelijk, nog-niet-dood, zijn?
Het leven van de eicel
De eicel is te beschouwen als een druppel ‘leven’ afgescheiden uit het moederlichaam ten
dienste van een nieuwe ontwikkeling, een soort pakketje met levenssubstraat, actief
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stofwisselend. Dat is wat de rijping van een eicel ter voorbereiding op de daadwerkelijke
eisprong (ovulatie) zo karakteriseert, namelijk volumetoename, een verzamelen van cytoplasma
(celvocht) die ook naar biologische normen (relatief) enorm is. De eicel is met haar diameter
van 150 tot 200 μ (duizendste millimeter) qua volume de grootste cel die het menselijk lichaam
kent, qua inhoud 20 maal het volume van een gemiddelde cel. Als dat kwantitatief al niet
‘groot’ is, dan is er voor de fenomenoloog ook nog de dynamiek van het ‘groot-willen-zijn’ te
zien. De eicel verzamelt, dijt uit, streeft naar haar periferie, blaast zich in haar wordings- en
rijpingsproces op. Nog sterker: de eicel verzamelt zoveel cytoplasma dat zij dat bij wijze van
spreken niet meer zelf als levend systeem kan ‘managen’ en voor haar voortbestaan afhankelijk
wordt van de couveuse-achtige omgeving van een ovarium. Zó groot is ze! Het is dit
levenssubstraat dat de eicel ‘aanbiedt’ als voorwaarde, noodzakelijke voorwaarde voor de
ontwikkeling van een nieuw menselijk individu. Grofweg gezegd: leven is er genoeg
voorhanden bij de conceptie.
Wat bij de conceptie aanvangt - kán aanvangen, dient men te stellen - is een nieuwe, menselijke
ontwikkeling, die op zichzelf niet in het verlengde van de eicelontwikkeling ligt. Zowel voor
zaadcel als voor eicel geldt dat beide min of meer gespecialiseerde cellen zijn (geslachtscellen
of gameten) die eigenlijk aan het eindpunt van hun individuele ontwikkeling zijn. Pas de
ontmoeting tussen die twee - we laten even in het midden of die ontmoeting wordt uitgemaakt
door de versmelting van de kernen, het zogenaamde ’binnendringen’ van de zaadcel, of een
moment daarvoor - doet in de bevruchte eicel processen op gang komen die zonder dit
breekpunt niet in het verlengde van de ontwikkeling van de beide deelnemende geslachtscellen
liggen. De voorbereidende rijpingen van zowel eicel als zaadcel zijn een noodzakelijke
voorwaarde voor de nieuwe ontwikkeling die nu begint, maar geen ‘oorzaak’ ervan!
Men kan het breekpunt dat de conceptie vormt, wel zien ..... als men wil. Vergelijkt u dat maar
eens met de fenomenen van de geboorte. De foetus sterft uit de condities die tot dan toe voor
hem/haar noodzakelijke voorwaarden waren, vindt echter nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden,
juist nu dit wekenlang voorbereide organisme opengesteld wordt aan de nieuwe
omstandigheden buiten het moederlijf. Een bevruchting tussen individu en ‘Umwelt’. Zo is ook
de eicel voorwaarde voor een nieuwe menselijke ontwikkeling, de levende (sterfelijke)
voorwaarde hiertoe. De bevruchte eicel is in ieder geval geen ‘gewone’ cel in de zin zoals men
dat begrip doorgaans hanteert als men het heeft over de cellen waaruit een organisme, een
lichaam is ‘opgebouwd’. De ‘bevruchte eicel’, de zygote dus, representeert het ‘ganse menselijk
lichaam’ op dat moment, in die fase van de menselijke ontwikkeling in de tijd (zie pag. 9). De
de zygote is een organisme, dus geen ‘bouwsteen’ of zoiets.
Een zygote duiden als ‘menselijk leven’ is weer een kwestie van uitgangspunt, niet van
bewijsvoering. Zijn onze lichaamscellen (dus ook onze geslachtscellen) ontstaan uit,
gedifferentieerd uit een systeem-geheel dat een mens c.q. een menselijk organisme is of is het
menselijk organisme opgebouwd uit cellen als bouwstenen die op zich die kwaliteit ‘menselijk’
niet bezitten? Die vraag is hier al eerder besproken en toen door mij beantwoord met de
eenduidige conclusie, dat een menselijke bevruchte eicel menselijk verschijnen is en niet
gewaardeerd hoeft te worden met het predikaat ‘nog-niet-menselijk’. We zullen hier dit
paradigmatische dilemma ook weer laten voor wat het is en onze aandacht richten op de beide
partners in het conceptiedrama en vooral op het ‘gedrag’ dat zij vertonen, op het (vorm-)gebaar
dat zij maken.
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Afbeelding 14
Schema van een zaadcel (links) met kop, hals en staart. Rechts een eicel na de ovulatie met een
duidelijke kern - zij maakt nu de aanzet tot de tweede rijpingsdeling, die direct na de penetratie
van een zaadcel zal worden afgemaakt - en omgeven door de corona radiata. In het midden is
een zaadcel op gelijke schaal als de eicel rechts getekend.

De eicel is, zoals eerder gezegd, vooral cytoplasma. Volumevergroting van met name dit
‘levenssubstraat’ is het kenmerk van haar rijpingsproces dat, fenomenologisch beschreven,
neerkomt op een gebaar van expansief of centrifugaal streven. In een pas geovuleerde eicel is de
kern nauwelijks te onderscheiden: het chromosoommateriaal (DNA) is na de voltooiing van de
eerste rijpingsdeling (toch tijdens ovulatie) maximaal ontvouwd en actief betrokken bij de
stofwisselingsprocessen in de cel en tekent zich als zodanig maar als een flauwe schim in het
omgevende cytoplasma af. Het cytoplasma is dynamisch, metabool actief en in interactie met de
omgeving, typisch voor een cel in de zogenaamde interfase.
De eicel is ook een kwetsbare cel. Bij de moderne bevruchtingstechnologie is het nog steeds een
gegeven, dat men een eicel omzichtig behandelen moet en dat ze een passend milieu vereist. Dat
heeft te maken met haar met de omgeving interacterende karakter. Als gebaar vertoont de eicel
‘openheid’, ‘open-staan-voor’. Voor de fenomenoloog is dat gebaar onmiskenbaar inherent aan
kwetsbaar zijn.
Het streven van de eicel het cytoplasma te ‘behouden’, blijkt eens te meer uit het verloop van de
twee rijpingsdelingen die zij voltrekt, eenmaal om en nabij de ovulatie en eenmaal op het
moment dat tijdens het proces van conceptie een zaadcel met de eicel versmelt. De eicel ‘streeft’
naar cytoplasma. Als de eicel deelt, doet zij dat ongelijk: een van de twee ‘dochtercellen’ die bij
deze delingen ontstaan, is te beschouwen als een pakketje afgesnoerd kern-(chromosomen)materiaal, bijna zonder cytoplasma. Afgesnoerde overtolligheid. Als zogenaamde
poollichaampjes begeleiden ze de andere ‘dochtercel’, de eigenlijke te bevruchten eicel (of
oöcyt). Het op deze manier delen in twee volkomen ongelijke ‘cellen’ past bij de dynamiek van
de eicel, waarin zij streeft naar volume, naar behoud van cytoplasma. Overigens krijgen deze
typeringen van de eicel als ‘eicelgedrag’ pas hun werkelijke betekenis, wanneer we ze stellen
naast de dynamiek en het ‘gedrag’ van de zaadcel! Dan zal blijken, hoe bij de zaadcel en zijn
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processen alles volkomen polair is aan de situatie bij de eicel. Dat is ook het wezenlijke
kenmerk van een fenomenologische beschouwingswijze: ze doet de onderzoekerblik heen en
weer gaan en vergelijken en niet op één enkel geïsoleerd en te analyseren fenomeen fixeren!
Wie een eicel niet wenst te vergelijken met een zaadcel, krijgt een heleboel karakteristiek niet te
zien.
De ‘innerlijke’ dynamiek van de eicel als metabool actieve cel staat in contrast met haar
onvermogen zich uiterlijk te bewegen en te verplaatsen. Zij is voor verplaatsing aangewezen op
transport door de vloeistofstromen in de eileider, richting baarmoeder. Voorlopig samenvattend
- er zouden nog veel meer fenomenen genoemd kunnen worden! - gaat het bij de eicel om een
‘cytoplasmatische’, innerlijk dynamische, bolronde(!), centrifugaal strevende en voor de
omgeving openstaande en daarmee interacterende cel die in beweging gebracht kan worden. Dat
laatste is karakteristiek fenomeen van de bolvorm en tevens een omschrijving van het begrip
‘passiviteit’ als actieve kwaliteit!
Voor een fenomenoloog is het overigens boeiend vast te stellen dat dit gebaar van de eicel in
zekere zin weer polair is aan de dynamiek van de eierstok als orgaan. Eicellen zijn, biologisch
gezien, oude cellen. Ze zijn ontstaan en vermeerderd in de eerste maanden van de
voorgeboortelijke ontwikkeling van een vrouwelijk individu en daarna worden er geen nieuwe
meer ‘aangemaakt’. Zijn er in een ovarium bij de geboorte van een vrouwelijk individu nog
enkele miljoenen eicellen aanwezig (en het aantal is al sterk afgenomen ten opzichte van het
moment van stoppen met ‘aanmaken’ rond de zesde foetale maand), gedurende de levensfase tot
aan de menarche (eerste menstruatie) als ook in de zogenaamde vruchtbare levensfase van
ovulatie- en menstruatiecycli daarna, is er sprake van een gestaag afnemen van dit aantal tot zo
goed als nihil aan het einde van die periode. Bij de geboorte nog miljoenen, bij de menarche
gaat het om tienduizenden, bij de menopauze om honderden, tientallen. In een eierstok vindt,
althans na de zesde, zevende foetale levensmaand van een vrouw, geen productie van eicellen
(meer) plaats. De eierstok bewaart, behoedt, houdt eicellen ‘in stok’ (een oud woord voor ‘in
voorraad’). De eierstok is eerder een stervend orgaan dan een ‘bron’ van opwellend leven en is
meer te beschouwen, zoals we reeds eerder zagen, als behoedster en aanreikster van ‘druppels’
levenssubstraat.
De gestiek van ‘het zaadcellige’
Hoe totaal anders, hoe geheel polair zijn de vormingsprocessen en gebaren, zichtbaar aan de
manlijke zaadcel (spermatozoo) en het bijbehorend geslachtsorgaan, de zaadbal of testis. Een
compleet hoofdstuk zou te wijden zijn aan de vele tientallen polaire fenomenen tussen de
‘wereld’ van de eicel en de ‘wereld’ van de zaadcel. Ik noem er hier maar enkele. Het gaat er
namelijk in deze verhandeling meer om deze polariteit door te voeren naar een belangrijke
conclusie omtrent de betekenis van conceptie dan om deze polariteit uitvoerig te onderbouwen.
Miljoenen zaadcellen per dag, vele duizenden per minuut worden er in de testis geproduceerd.
Productie, zeker! Een enorm netwerk van ‘geslachts- of zaadbuizen’ met in totaal een oppervlak
van vele tientallen vierkante meters (!) maakt deze eruptie van celdelingen mogelijk. Er is in de
testis sprake van bijna continu produceren, in scherp kontrast met de slinkende, bewaarde
voorraad in de eierstok. Hier is in dit opzicht sprake van een expansief, bijna explosief,
centrifugaal orgaangebaar. Het rijpingsproces van de individuele zaadcel is daarentegen een
sterk centripetaal en concentrerend proces (ook hier lette men op de polariteit met de dynamiek
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van het betreffende geslachtsorgaan!). Snoerde de eicel ten tijde van haar (biologisch
noodzakelijke) rijpingsdelingen pakketjes kernmateriaal af (in de vorm van poollichaampjes)
met behoud van het voor háár wezenlijke bestanddeel (te weten het cytoplasma), een zaadcel
daarentegen snoert in de laatste rijpingsfase juist het cytoplasma van de ‘kiemcel’ of
‘oerzaadcel’ waaruit hij voortkomt als ‘overtollig’ af. Het voor de zaadcel kennelijk
hoognodige, dat overblijft, is een ‘kop’ (niet kosmisch rond, zoals de eicel, maar sterk gevormd,
als een speerpunt bijna) die geheel is gevuld met kernmateriaal, erfelijkheidsmateriaal,
chromosomen. Er is sprake van een ‘nek’, waarin die minuscule orgaantjes uit het cytoplasma
geconcentreerd zijn die energie kunnen leveren, noodzakelijk voor de voortbeweging en er is
sprake van een staart, die in feite deels een metamorfose is van de celmembraan en de uiterlijke
bewegingsmogelijkheid van de zaadcel representeert. De zaadcel is te vergelijken met een leeg
geknepen tube. Het ‘enige’ dat nog over is, is ‘kern’ en dan ook nog in zeer gecondenseerde
vorm. De zaadcelkop is een zeer klein (vier duizendste millimeter) concentraat van DNA. Leeft
de eicel in de dynamiek van uitdijen en centrifugaliteit, de zaadcel wordt wezenlijk gekenmerkt
door centripetale concentratie.
De zaadcel is straal, de eicel bol(rond), althans via het verkleinglas en de polariserende blik van
de fenomenoloog. Straal en bol in polaire ompoling van elkaar. Men ziet (kan zien): de drie
onderdelen van ‘de’ cel, te weten kern, cytoplasma en celwand, zijn wel aanwezig bij de
zaadcel, maar in een geheel tegengestelde verhouding en accentuering als bij de eicel. De
zaadcel is geconcentreerd. Ook de verhouding tot het beweeglijk-zijn is bij zaadcel totaal anders
dan bij de eicel. De zaadcel beweegt uitwendig ten opzichte van de omgeving, zet zich als het
ware tegen die omgeving af. Dezelfde stroming die de eicel in alle rust meevoert naar de
baarmoeder (de eicel is ‘beweegbaar’), vormt de weerstand waaraan de zaadcellen de eicel
tegemoet zwemmen (de zaadcel is ‘beweeglijk’). Dat past bij het beeld dat een zaadcel
nauwelijks tot geen metabole interactie met diezelfde omgeving heeft. Een zaadcel is daarmee
ook niet ‘kwetsbaar’: men kan hem centrifugeren, invriezen, manipuleren. De zaadcel is een
‘gesloten’ cel. Overheerst in de zaadcel uiterlijk of uitwendig dynamiek, van binnen is een
zaadcel ‘dood’. Zijn ‘Binnen’ is volkomen gestructureerd met een bijna gekristalliseerde DNAinhoud. En staat DNA niet voor formule (lettelijk: kleine vorm), dat is structuur?
De eicel is daarentegen innerlijk dynamisch. Aan dit fenomeen wordt ook duidelijk dat de
onderscheiden eigenschappen of karakteristieken van zaadcellen (let op het meervoud!)
enerzijds en eicel (enkelvoud!) anderzijds niet zomaar tegenstellingen zijn, maar omkeringen,
omstulpingen van elkaar. Dat juist is het kenmerk van een ware polariteit! Die twee zijn niet
tegengesteld alleen, ze zijn elkaars vervulling! Wat de een zus doet, doet de ander precies zo.
Stoot een eicel ‘zaadcelligheid’ af (poollichaampje), een zaadcel dient, om ‘zaadcellig’ te zijn,
cytoplasma, dat is ‘eicelligheid’ af te stoten. In deze context is het ook illustratief om in de
begrippen ‘veel’ (zaadcellen) en ‘één’ (eicel) een omkering of polariteit te ontdekken. Om dat in
te zien is het goed te rade te gaan bij de Middeleeuwer, die op de vraag Wat is het grootste
getal? zonder aarzelen zou antwoorden: “Eén”. Het ‘Vele’ zoals wij moderne mensen, dat nog
kennen, is het materiële ‘Veel’ van bijvoorbeeld miljarden sterren en melkwegstelsels. Het
‘Eén’ is in die zin het ‘stille’, het immateriële ‘Veel’. Iets waarvan er maar één is, representeert
in immateriële zin een ander ‘Veel’. Maar ook de dimensies bol en straal maken veel duidelijk.
Is een zaadcel een straal, een eicel is een bol. Maar heeft de bol niet ‘onzichtbaar’ de dimensie
straal bij zich? Immers, zonder dat was er geen sprake van een bol. Men kan de fenomenen en
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karakteristieken van het ‘zaadcellige’ respectievelijk het ‘eicellige’ ook zo samenvatten: de
zaadcel straalt zichtbaar naar de eicel terug wat de eicel onzichtbaar bij zich heeft, en
omgekeerd! Ze zijn elkaars vervulling! Als ‘zaadcel’ bij ‘eicel’ komt, wordt vervuld, weer vol
gemaakt, wat gescheiden was.
Wie in deze polariteit enkel tegenstelling en polarisatie ziet - mij misschien wel verdenkt van
vooroordelen en rolpatronen -, is wellicht een modern mens, maar ziet een andere belangrijke
dimensie van polariteit over het hoofd. Wie ziet dat beide cellen, beide organen, beide
‘werelden’, beide gebaren, beide Gestalten, ompolingen van elkaar zijn, ziet al meer. Laat ik
hier enkel het hoognodige ten tonele voeren om dit te onderbouwen, het halve woord voor de
goede verstaander. In de titelafbeelding van deze tekst wordt de situatie getoond van een eicel
omzwermd door vele tientallen zaadcellen - want slechts zo weinige van al die miljoenen
overleven de eruptie van leven waaruit zij voortkwamen -. Dat is de gebruikelijke situatie vlak
voor het zogenaamde binnendringen (penetratie) van één van de zaadcellen. De (uiterlijke)
beweeglijkheid van de zaadcel(len) wordt overgedragen op de eicel: het hele complex, het
zogenaamde preconceptionele attractiecomplex *, gaat roteren. Men kan dus stellen, dat nu ook
de eicel uitwendig gaat bewegen - of liever: bewogen wordt -. Wat is roteren anders dan een
midden tussen de rust van de eicel enerzijds en de lineaire beweging van de zaadcel anderzijds?
Wie echter door het verkleinglas kijkt - ook al hanteren we hier een microscoop, een
vergrootglas! -, ziet nog meer: de straaldimensie van de zaadcellen versus de boldimensie van
de eicel. Zaadcellen, op zich zichtbare stralen van een ‘onzichtbare’ bol, concentreren zich nu
op het centrum dat de eicel vormt. Trouwens, wat heet ‘onzichtbaar’? Wie ziet niet in de
pluisbol van de paardebloem of sierui de ‘bol’, terwijl ‘in feite’ alleen de stralen stoffelijk
aanwezig zijn? De eicel is een bol waarvan de stralen aanvankelijk onzichtbaar, maar wel
aanwezig zijn - heeft niet elke bol een straal, vele stralen? - en nu zichtbaar gemaakt worden
door en aan de omzwermende zaadcellen. Eicel: stralend centrum, zaadcellen: centrerende bol.
Meer geef ik hier niet aan. Ik zou slechts proberen een vuurtje aan te steken. Degene die in deze
polariteiten ook de ompolingen ziet, heeft al genoeg aangereikt gekregen om met een ‘nieuw
oog’ door de gangbare biologieboeken te gaan. Is de situatie in dit preconceptioneel
attractiecomplex niet een omstulping? Van perifeer komen ‘kernen’ toestromen. De zaadcellen
zijn immers qua ‘vormgebaar’ op te vatten als uiterlijk dynamisch geworden ‘kernen’, ‘kernen
met een staart’. In het centrum van het complex is daar ‘rustend cytoplasma’. De eicel is immers
een innerlijk dynamisch cytoplasma-pakket. Gedurende enkele uren wordt hier een omgekeerde
wereld tot stand gebracht: ‘kernen’ in de periferie rond een ‘cytoplasmabol’ als centrum!
Vergelijkt u dat nu eens met de verhoudingen zoals die in de biologie worden beschreven als
basisprincipes voor het leven. Neemt u daartoe een afbeelding voor de geest zoals die de eerste
bladzijde van menig biologieleerboek siert, een plaatje of een schema van DE CEL. De cel,
fundament van leven volgens de gangbare opvattingen. Denkt u die cel nu eens in haar
tegendeel om, stulp haar in allerlei opzichten en eigenschappen binnenstebuiten en u krijgt de
‘on-biologische’ verhoudingen van het preconceptioneel attractiecomplex! Hier op dit moment
worden de gangbare verhoudingen van de biologie binnenstebuiten gekeerd, hier is sprake van
een soort ‘de-biologisatie’!
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De laatste aanloop
Nu nog even enkele stapjes terug voor de laatste aanloop. In dit betoog is de bevruchte eicel
beschouwd als een systeem, een organisme, een levend geheel. Binnen dit systeem, maar even
goed vanuit dat geheel, differentiëren later subordeningen zoals onder andere beschreven is in
de eerste week van de ontwikkeling. Zo kan men iedere cel als een geheel beschouwen, met
daarin subordeningen: de kern als pool van constantie met sterk geformuleerde, bijna
‘anorganische’ materie, het cytoplasma als bemiddelende, verbindende substantie, als juist niet
sterk gevormde tussendimensie tussen kern en ‘buitenwereld’ via de derde suborganisatie te
weten de celwand. Hier, bij de wand, interacteert het systeem met de omgeving, het scheidt uit,
schermt af, neemt op, ontvangt. In het menselijk embryo van ongeveer zes dagen oud zagen we
hoe zich embryoblast en trofoblast weer als polair differentieerden vanuit het levende
systeem-geheel dat op dat moment de blastula is, die op zijn beurt weer manifest geworden is
door subordeningen van het systeem ‘zygote’. Ook hier, vlak voor de gebeurtenissen die
gangbaar als conceptie worden aangeduid, ‘hangt’ een biologisch systeem ‘in de lucht’. Als een
dynamische spanningsboog is hier een soort omgestulpt ‘cel-systeem’ zichtbaar, dat men kan
zien aan de subordeningen van dit systeem, te weten de eicel en de haar omzwermende
zaadcellen. Even, gedurende enkele uren, wordt hier een soort van omgestulpt of binnenstebuiten gekeerd ‘cel-systeem’ gecreëerd. Deze ontmoeting, dit attractieveld is de voorwaarde, de
materiële conditie voor wat enkele momenten later als de conceptie wordt aangeduid, d.i. het
versmelten van een zaadcelkern met een eicelkern.
Verbinden en loslaten
Wie in conceptie ‘slechts’ de versmelting van twee kernen ziet, doet dat met recht, maar ziet het
hier geschetste ontmoetingsveld over het hoofd. Zoals men met hetzelfde recht, aan een sterfbed
gezeten, een levende mens, een lijf, ziet overgaan in een lijk - een zonder ingrijpen van buitenaf
niet te miskennen overgang - en concludeert, dat op dat moment een mens ‘ophoudt te bestaan’.
Wie echter in sterven een ‘heengaan’ ziet en daarmee een uiteengaan van twee kwaliteiten (laat
ons zeggen; een weegbare ‘exacte’ en een onweegbare ‘inacte’), die tot aan dat stervensmoment
verbonden waren, heeft, wat de feiten betreft, evenzeer gelijk. Hij/zij ziet meer, of beter: anders.
Zouden we hier op het moment van conceptie niet even goed de consequentie kunnen trekken
om bij dit ontmoetingsmoment, dat tot conceptie leidt, evenzeer een onweegbare dimensie actief
te zien? Met het preconceptioneel attractiecomplex als het verschijningsbeeld van de aanzet tot
een menselijke ontwikkeling, van een verbinding tussen twee dimensies, ongeveer op dezelfde
manier als waarop er bij sterven sprake is van een loslaten? Conceptie als een ‘komen’ en
sterven als een ‘(heen)gaan’? Het zou op zijn minst een passende gevolgtrekking zijn bij een
biologische toestand die, al is maar even, verwijst naar on-biologische dimensies. Naar
dimensies die, polair aan het materieel-biologische, kunnen verwijzen naar ‘geest’? Met
conceptie als incarnatiemoment, verbinding in ‘verticale’ zin?
De andere dimensie
Het is deze dimensie waarvan de gehele embryonale ontwikkeling een verschijningsbeeld is.
Manifest aan feiten, misschien nog tastbaar te noemen, maar niet enkel fysiek-materieel
weegbaar en meetbaar. Aan en tussen constantie en verandering, informatiedrager en
omgevingsinvloeden, nature en nurture, binnen(lijf) en buiten(lijf), komt een mens tot
verschijning. Het wezenlijke dat gedurende de embryonale ontwikkeling behouden blijft en in
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verschijningsvorm voortdurend verandert, is niet synoniem met dat fysiek-materiële substraat
van cellen en embryo’s, maar verschijnt áán dat substraat. Dat is niet puur apodictisch of
‘geloof’. Het is, voor wie wil, evengoed aan de feiten te duiden als de gangbare materialistische
opvatting dat dit wezenlijke - noem het ‘geest’ - een produkt is van het lichaam, in het
bijzonder van een orgaan (de hersenen), dat op zijn beurt weer tot stand gekomen is door een
causale keten van fysiek-materiële processen. Dit laatste uitgangspunt zadelt mij overigens op
met wat ik als de grote schizofrenie van deze tijd zou willen betitelen, tot uitdrukking komend
in het volgende voorbeeld. Alles wat ik op dit moment beleef aan vreugde, verwondering,
spanning ook, moet ik tegelijkertijd zien als ‘niets meer dan’ (nothing but) wat overspannen
electrofysiologie en biochemie in mijn hersenen en concentraties adrenaline in mijn bloed.
Nothing but - dat is zo ongeveer de standaarduitdrukking geworden waarmee het
materialistisch-mechanistisch paradigma de dingen beschrijft. Ik, – en dat is wellicht wel als een
‘belijdenis’ te betitelen, maar dat is ook maar een voorwetenschappelijk standpunt, zoals elk
paradigma dat in feite is! – ik kán dat niet en wil dat niet. Bovendien met bijvoorbeeld een
embryologie in handen, waarvan ik hier niet meer dan de contouren heb kunnen aanreiken,
behoef ik dat ook niet te doen! Het kan ook anders, zonder verlies van wetenschappelijkheid,
daarbij de cartesiaanse dualiteit van Geest en Lichaam niet ontkennend, maar overstijgend en
op een ‘hoger’ complementair niveau brengend. Marco de Vries noemt dat: van (cartesiaans)
fotografisch naar (post-cartesiaans) holografisch.
Zo bezien, is er geen lineair causaal verband van ontstaan en begin naar dood en einde. Sterven
en geboren worden zijn polen waartussen het leven overleeft, waaraan leven verschijnt. Zichzelf
tot verschijning brengend, ont-groeit een mens aan dezelfde weerstand van cellen en materie die
hij/zij nodig heeft om zichzelf gestalte te geven: “Keine Leistung ohne Widerstand”. Een mens
groeit. Zeker! Maar hij/zij groeit ook ín, met de mogelijkheid om te kunnen ont-groeien. Wij
hoeven onszelf niet onontkoombaar te beschouwen als ‘niets meer dan’ een product van een
biologische machinerie. Het concept van een mens die als geestelijk wezen incarnerend
ontwikkelt áán zijn lichamelijke processen, is niet strijdig met de feiten. Het is hooguit strijdig
met een gewenst paradigma, maar dat is dan ‘niets anders dan’ een kwestie van interpretatie,
van keuze en standpunt, niet van feiten.
De overlevingsstrategie van ons embryonale Zijn - en is dit Zijn niet eerder een voortdurend
Worden? - is behoud van leven, van individualiteit. Erhaltung zegt de Duitse taal zo duidelijk,
dat is het ‘Zich staande houden’, bijvoorbeeld tussen geheel en delen, Gestalt en cellen, genen
en milieu, tussen zich afzonderen en zich verliezen, emanciperen en ondergaan, gesloten zijn en
open staan. Zo overleeft deze embryoloog tussen visie (of is het visioen?) en feit. Beide als
noodzakelijke condities voor inzicht en voor wetenschap. Visie geeft leven, stelt vragen, maakt
open; feiten maken dood, vullen in, sluiten af. Beide zijn nodig. Voor menigeen zal ik wellicht
allang de grens tussen wetenschap en geloof, fantasie overschreden hebben. Goed, dan nog maar
een stap verder en besloten met een gewaagd beeld.
Landing
De traditionele Chinese filosofie duidt ‘conceptie’ aan met het teken Qi (Chi). Volgens deze
filosofie treedt menselijke conceptie op, wanneer vanuit de geestelijke, kosmische dimensie zich
een streven verdicht tot ‘Tjen’ en daarbij materie zoekt om (aards) te kunnen worden. Dit
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streven, dit wezen zo men wil, vindt die voorwaarden (aldus deze filosofie) dan bij een man en
een vrouw die ‘in deugd’ (Te) samenleven. In deugd wil zeggen: in harmonie met de
natuurwetten, met elkaar, met de seizoenen, met de kosmos. Het uit dit ‘deugdzaam’ levende
paar voortkomende verlangen naar een kind, wordt eveneens aangeduid met het teken ‘Tjen’, zij
het nu met een ander, voor ons onuitsprekelijk accent. Hetzelfde teken wordt ten derde male
gebruikt om de zaadlozing aan te duiden die hieruit voortkomt. Zo verschijnen in één begrip
zowel de ‘verticale’ dimensie (geest - materie) als de ‘horizontale’ dimensie (man - vrouw,
samenleven, eicel-zaadcel) van de conceptie!
Of, zoals Maarten Lietaert Peerbolte het in zijn werk De foetale psyche uitdrukt: "Het oer-ik dat
als derde kracht bij het preconceptionele attractieveld van de beide gameten werkzaam is. Een
kosmisch existentialisme aannemend, waarbij de inhoud van het oer-bewustzijn afhankelijk is
van de absorptie van psychonen uit de vrije psychische energie. Een oer-ik, een oer-bewustzijn
van tijdloze, oneindige dimensie, deel uitmakend van de kosmos". Hij verwoordt het in
begrippen die niet geheel de mijne zijn, maar er is wel herkenning. Ook hier ‘horizontale’
conceptie (zaadcel ontmoet eicel) en ‘verticale’ conceptie (oer-ik ontmoet materie).
Er zijn vele andere interpretaties mogelijk van wat bij conceptie plaats vindt. Wat ik hier heb
willen doen, is niets meer en niets minder dan de contouren aanreiken van een embryologie die
menselijk Zijn niet als causaal product van ontwikkeling toont, maar die menselijk Worden
centraal stelt. Een embryologie ook die - en dat is de strengst mogelijke voorwaarde die een
twintigste eeuws bewustzijn aan haar stellen mag - trouw behoort te zijn aan meetbare feiten, en
vervolgens deze feiten transparant maakt voor een andere, meer omvattende werkelijkheid, de
werkelijkheid van de GEEST.
Enige tijd geleden nog stond ik in Dresden (Oost-Duitsland) voor dit in werkelijkheid
reusachtige schilderij: de Sixtijnse Madonna van Rafael. In het midden van het tafereel schrijdt
Maria naar voren, schijnbaar op de toeschouwer af. Tussen twee figuren door ‘komt zij op’.
Rechts van haar een geknielde manlijke figuur (de paus?) die een uitnodigend maar ook wijzend
gebaar maakt in de richting van een voor Maria liggend (en voor ons niet zichtbaar) iets of
toneel. Links van haar een geknielde vrouwelijke figuur (men zegt: de heilige Barbara) die
enigszins bescheiden de blik neerslaat, het hoofd afwendt en naar een punt voor haar op de
grond kijkt. De grond? Dat is te veel gezegd. Luchtige wolken vormen de onderlaag waarop
Maria haar voeten plaatst. Toch komt zij overtuigd en actief tussen de twee geknielde figuren
naar voren, kennelijk zonder gebrek aan houvast. Zij treedt naar voren vanuit een lichtblauwe
achtergrond. Achter haar overstraalt geelwit licht, dat de op ons toekomende gestalte als het
ware omhult, dit lichte blauw. Dit alles wekt de indruk van een oneindige verte. Zij komt uit de
‘hemel’ en betreedt kennelijk een nieuwe ruimte, een toneel, de ‘aarde’? Waarheen zij haar
schreden richt, geeft het schilderij verder niet aan: het bevindt zich daar, waar wij ons bevinden.
Komt ze op de toeschouwer af? Ze kijkt ons niet aan. In de verte is haar blik enigszins, maar
ook geconcentreerd aandachtig naar iets kijkend. Maria loopt met haar kind op de arm ergens
naar toe, doelbewust, maar ook met een zekere schroomvalligheid, terughoudendheid, zo lijkt
het. Aarzeling wellicht. Ook de wijze waarop zij haar kind draagt, heeft een zekere
dubbelhartigheid. Het Christuskind zit op haar rechterarm met, evenals zijn moeder, de blik
gericht op wat voor hen ligt. Met de rug zoekt het steun bij de borst van zijn moeder. Het lijkt
ook enigszins achteruit te wijken, enigszins bevreesd. Voor wat dan, wordt niet getoond. Ook de
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ogen spreken die taal: uitkijkend en toch terughoudend. Dat beide elkaars omhulling zoeken
wordt nog geaccentueerd door de bruin gekleurde sluier die Maria's hoofd en het kind in één
beweging omhult. Naar voren toe valt deze open. Met haar linkerhand, nog lichtjes het kind
ondersteunend, maakt de moeder al de aanzet tot een gebaar van afgeven, afstaan. Gaat zij het
kind aan iemand overhandigen? Over de achtergrond, de lichte wereld, waaruit die twee
kennelijk komen, deelt de schilder ons meer mee dan over de voorgrond, het toneel, de persoon
wellicht, waarnaar ze op weg zijn. In het lichte blauw, deels schuilgaand achter de groene
voorhang, zijn talloze nauwelijks te onderscheiden maar bij nadere beschouwing goed
herkenbare kindergezichtjes geschilderd in vaag witte contouren. Duidelijk babygezichtjes zijn
het, rond, lachend, soms lijken ze te roepen. Overal zijn ze te zien, behalve daar waar het
achtergrondlicht van achter de Mariafiguur het lichtblauw overstraalt. Engelen? Toch niet
misschien, want helemaal op de voorgrond hangen twee ‘aardse’, mollige engeltjes over de lijst
van het doek, lijkt het wel. Compleet met vleugeltjes, de blik vaag naar boven gericht. Grote
spanning hangt er over dit tafereel. Beweging van ver, van achter, van licht, van ‘hemel’(?) naar
dichtbij (op ons toe), naar voren, naar donker, naar ‘aarde’(?). Beweging en ook terughouding,
ongewisheid wellicht. Waarom? Om wat daarvoor ligt? Het vertrouwde, het licht achter latend,
vastere grond betredend weliswaar, maar wat staat hen te wachten?
Is dit het beeld van conceptie? Van geboorte? Van Geest die ‘in’ materie gaat en haar tot
stervens toe zal ondergaan om haar dan te (kunnen) overstijgen in het aangaan van menselijke
mogelijkheden? Is dit het beeld van conceptie, de ‘oerste’ en eerste beweging die een mens
aangaat, de eerste stap die we zetten? Geholpen, mogelijk gemaakt door materie, voorwaarden
aangereikt door derden (de moeder)? Zich uiteenzettend met de ‘Widerstand’ die de materie
biedt om tot de ‘Leistung’ van de Geest te komen? Tussen voorwaarden en mogelijkheden.
Tussen lot en keuze? Deskundigen hebben inmiddels vastgesteld dat dit reusachtige doek
oorspronkelijk bedoeld is geweest om meegedragen te worden in de processie. Ik zie het al voor
me. Daar komt ze aan, Maria, met haar kind op de arm. Hoog boven mensen uit tronend, uit de
Hemel afdalend inderdaad. Incarneren op de arm van je moeder.
Ik ben te ver gegaan. Ik kan niemand dwingen hier nog in mee te gaan. Dwingen is ook niet de
weg waarlangs Waarheid gewonnen wordt. Waarheid kan niet afgedwongen worden, ook niet
met de pijnbank waarop Bacon de natuur haar geheimen en antwoorden meende te moeten
ontfutselen, de pijnbank waarop velen nog steeds in zijn voetspoor de natuur leggen. Waarheid
wil gezien worden. Daarom tot slot het ‘devies’ waaraan ik me probeer te houden bij
overwegingen zoals ik ze hier heb neergelegd:
Houd je aan de feiten ga ze niet uit de weg;
Hoed je voor interpretaties onderken ze;
Hou van de Waarheid ze heeft meer gezichten
Misschien wel genoeg gezichten voor ons allemaal.
J.C. van der Wal
Juni 1999
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EMBRYO

Ik kan nog niet geboren zijn.
De Hemel zet zich in mijn voorhoofd voort,
een vlies dat tot mijn groei behoort.
Mijn voeten dansen in de pijn,
die baren heet, zie hoe ik hang
aan snoeren, levenslang.
Een groot mariablauw
volmaakt mij binnen deze vrouw

G. Achterberg
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TERMEN/DEFINITIES
In de volgorde zoals ze voor de eerste keer in de tekst worden gehanteerd en voor zover in de
tekst niet nader uitgelegd.
homologie
anamnese
species
morfologie
paradigma
rudiment

ethologie

fylogenie(-ese)
ontogenie(-ese)
biogenetische
grondregel(-wet)
genoom
appositioneel
craniocaudaal
differentiatie

metabool
inductor

target orgaan
ascensus
entelechie
intramaternaal
HCG

conceptie
delaminatie
attractie(veld)

overeenkomst in vorm en ontstaan: afgeleid van dezelfde oervorm
ondervraging naar de (medische) voorgeschiedenis
soort
wetenschap van de vormen. Hoe komen vormen van structuren en
organisme bijvoorbeeld tot stand?)
schoolvoorbeeld; in ruimere zin: ‘denkraam’ of ‘verwachtingspatroon’
een door verlies van functie niet tot volledige ontwikkeling gekomen
orgaan dat in vroegere stadia van fylogenetische ontwikkeling wel heeft
gefunctioneerd
gedragsonderzoek waarbij het natuurlijk gedrag van dieren centraal staat
en met behulp van objectief waarneembare verschijnselen wordt
beschreven en verklaard en op menselijk gedrag toegepast
de ontwikkelingsgeschiedenis van de soort
de ontwikkelingsgeschiedenis van het individuele organisme vanaf eicel
tot volwassen individu
de ontogenie is een verkorte herhaling van de fylogenie
de som van erfelijke eigenschappen van een individu
appositie: toeneming van buitenaf
van schedel (cranium) tot stuit/staart (cauda)
het proces van verwerving van gespecialiseerde morfologische,
fysiologische en chemische eigenschappen van weefsels en organen
binnen een organisme door het ontstaan van (genetische) verschillen van
de samenstellende cellen
stofwisselend, stofwisselingseen chemische stof die de groei en differentiatie van embryonale
structuren beïnvloedt en stimuleert, meestal uitgescheiden door een
orgaanaanleg
doelorgaan
opstijgen: het naar craniaal verplaatsen van organen
de vervulling, vervolmaking van de innerlijk gegeven mogelijkheden
in de moeder
Human Chorion Gonadotrofine, een zwangerschapshormoon, dat door
de trofoblast van het embryo in de tweede week van de ontwikkeling
wordt uitgescheiden en ondermeer een nieuwe cyclus van eicelrijping en
menstruatie onderdrukt
het moment in het bevruchtingsproces dat de beide kernen van de
geslachtscellen versmelten.
hier: uit het platte vlak ontwikkelen tot holte-omsluitende structuren
(wederzijds) aantrekkings(veld)
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