
MOVING in the womb

YOUR BABY COULD ALREADY WALK BEFORE IT WAS BORN

PETRA WEEDA interviews JAAP VAN DER WAL

 

Bewegen is gewoon, vooral voor kinderen. Toch vraagt iedere ouder zich wel eens af of zijn kind niet te weinig
beweegt. Of juist te veel. Een interview met een eigenzinnig denker over de oorsprong van beweging.

"Als je in dit  landschap een embryo ziet,  ben je op de goede weg."  Deze woorden staan onder de foto
waarmee de website van Dr.  Jaap van der Wal (http://home.uni-one.nl/walembryo) opent.  Van der Wal is
embryoloog en het embryo staat dan ook centraal op zijn site. De bemoedigende woorden waarmee hij je als
bezoeker van de site toespreekt, kun je ook wel gebruiken, want zijn opvattingen over de oorsprong van het
menselijke bewegen zijn op zijn zachtst gezegd ongebruikelijk. Behalve embryoloog is Jaap van der Wal ook
bewegingswetenschapper en promoveerde hij in 1988 op de door hem ontwikkelde ideeën over beweging en
hoe je als mens je eigen bewegingen kunt waarnemen. Hij spreekt daarbij zelfs over een ‘bewegingszintuig’.
Van der Wal: "De bewegingswetenschapper en de embryoloog in mij groeien steeds meer naar elkaar toe. Het
draait bij allebei om beweging. Op beide fronten torn ik voortdurend aan het gangbare idee dat het lichaam
primair iets stilstaands is dat vervolgens in beweging kan worden gebracht vanuit het hoofd. Als je het embryo
bestudeert – en de moderne bewegingstheorieën bevestigen dat inmiddels – merk je dat er van meet af aan
beweging is. Beweging is dus primair en stilstand is secundair".

Als je zwanger bent voel je je baby natuurlijk regelmatig een stompje of trapje geven. Maar je hebt het hier
over een ander soort bewegen?

"Ja, heel anders. De foetus beweegt door reflexen. Maar als je verder teruggaat in de ontwikkeling van het
embryo, zie je dat de wijze waarop het lichaam gestalte krijgt op zichzelf één en al beweging is. Veel mensen
denken dat je voor het eerst adem haalt als je net geboren bent. Of dat je je aan de spijlen van de box moet
optrekken om voor het eerst rechtop te staan. Dat past bij de gedachte dat je eerst een lichaam hebt waarmee
je vervolgens gaat leren ademhalen, staan en lopen. Maar het embryo ademt, staat en loopt al! Het doet dat in
de vorming van zijn gestalte.

Je kunt dat goed zien aan het ontstaan van de longen. Aanvankelijk heeft het embryo nog helemaal geen
borstkas. Daar is ook geen ruimte voor als je opgerold zit. Maar dan gaat het zich strekken en richt het zich
op.  Daar  komen geen spieren  aan  te  pas,  dat  is  pure  groeibeweging.  Tijdens  het  strekken  ontstaat  de
borstkas en dan gebeurt er iets prachtigs: in een soort ademhaling ontvouwt zich vanuit de keel een long en
die long vult de hele borstkas. Geen wonder dat je daar later zo goed mee kan ademen, want dat orgaan is
ontstaan door een inademingsbeweging.

Je ziet het ook aan het ontstaan van handen en voeten. Je voeten groeien van meet af aan van je lichaam
weg in een soort steungebaar, terwijl de handen naar het lichaam toe groeien in een grijpgebaar. Je krijgt
gestalte door wat ín je lichaam beweegt en niet door bewegingen die je mét het lichaam maakt. Beweging
krijgt je baby in zijn lijfje mee. Langzaam maar zeker zal hij leren die bewegingen te laten aansluiten bij zijn
bedoelingen. Dat is de essentie van het menselijke bewegen: het als een ruiter te paard richting geven aan
datgene wat in jou beweegt".

Hoe leer je als kind die samenhang aan te brengen tussen je bewegingen en je bedoelingen?

"De foetus beweegt nog helemaal vanuit reflexen. Gaandeweg moet de baby leren zijn bewegingen te gaan
sturen.  Dat  begint  al  als  hij  zijn  handjes  niet  meer  toevallig  ziet  langskomen,  maar  zijn  armpjes  gericht
beweegt omdat hij iets wil pakken. In dat leerproces is ritme essentieel. Een vertrouwd ritme geeft een kind de
nodige  structuur  en  houvast  om zich  in  de  ruimte  te  leren  bewegen.  Liedjes  waarbij  handen en voeten
meedoen, bewegingsspelletjes,  het  rondduwen van de trappers op zijn driewieler,  alles waarbij  beweging
telkens op dezelfde manier terugkeert, helpt hem om zijn bewegingen steeds meer te bemeesteren. Als ze de
basisschoolleeftijd hebben bereikt, zullen de meeste kinderen de steun van het ritme niet meer nodig hebben
om zich vrij te kunnen bewegen".

Met zijn grote bos witgrijze krullen is Jaap van der Wal zelf het toonbeeld van dynamiek. Zijn passie voor de
bewegende mens werkt aanstekelijk. Als ik hem vraag of het goed is om je kind te stimuleren in het leren
staan en lopen, roept hij haast verontwaardigd uit dat dat helemaal niet nodig is. "Bewegen kan je kind, dat
kon het  al  voor  de geboorte.  Het  gaat  erom dat  hij  leert  zijn  bewegingen in  te  voegen in  zijn  innerlijke
ontwikkeling. Dat betekent dus dat hij in de box opnieuw de strekkende beweging maakt die hij als embryo al
maakte, maar nu bewust, omdat die beweging past bij zijn intentie te gaan staan. Als hij dat helemaal op
eigen kracht voor elkaar krijgt, dan straalt de triomf uit zijn oogjes.

Natuurlijk kun je je baby stimuleren bij het leren lopen, ook als hij daar uit zichzelf nog niet de neiging toe



heeft, want hij heeft nog een heel plastisch lijfje. Je kunt hem in een babybouncer zetten en dan loopt hij. Zijn
beentjes kennen die reflex. Maar je ontneemt hem dan wel de vreugde die hij ervaart wanneer hij uit eigen
beweging de eerste stappen zet. Dat doet hij pas wanneer hij daar ook geestelijk klaar voor is. Staan en lopen
zijn dus niet alleen lichamelijke verworvenheden. Ze hebben ook een geestelijke dimensie. Daarvan kun je
iets ervaren bij mensen die door een lichamelijke handicap niet kunnen staan en lopen. Vaak kun je daarbij
het gevoel krijgen dat ze innerlijk wel degelijk zeer rechtop staan. Je kunt het ook bespeuren als je probeert je
eigen bewegingen nauwkeurig waar te nemen. Als jij  bijvoorbeeld een kopje koffie wil  pakken, komen je
spieren in werking en gooi je je hand als het ware in de richting van het kopje. Onderweg stuur je die hand
razendsnel bij en hij komt precies op het goede moment en op de juiste plek bij het kopje aan. Maar met je
geest was je al bij dat kopje voordat je hand er was. Het reiken naar het kopje is een geestelijk gebaar en je
lichaam zorgt ervoor dat die reiking in je hand wordt ingevoegd. Dat is precies waar het opgroeiende kind
voortdurend mee bezig is: met het leren invoegen van het geestelijke gebaar in zijn lichamelijke motoriek.
Eigenlijk groeit een kind niet op of uit, maar groeit het in. Bij dat ingroeien speelt het bewegingszintuig een
belangrijke rol."

Kun je meer vertellen over dat bewegingszintuig?

‘Het bewegingszintuig zit over het hele lichaam verspreid. Je neemt er voortdurend mee waar wat er in je
beweegt, hoe je beweegt en waar je naar toe wil met je beweging. Maar ook waar je staat wat betreft je
intenties en je doelen. Hoe bewuster je met deze waarnemingen omgaat, hoe harmonieuzer je bewegingen
zullen  worden.  Tot  voor  kort  leek  het  vast  te  staan dat  beweging uit  het  hoofd  komt,  dat  als  een soort
marionettenspeler  prikkels  uitzendt  waardoor  onze  spieren  gaan  bewegen.  In  de  moderne
bewegingswetenschap gaan we ervan uit dat het hoofd nodig is om te kunnen bewegen, maar dat dit niet wil
zeggen dat beweging daar ook zijn oorsprong vindt. Beweging is gewoon een gegeven en het kind ontwikkelt
het vermogen om die beweging steeds bewuster te sturen.

Je kunt een idee krijgen van de werking van het bewegingszintuig als je kijkt naar wat er gebeurt als je je
peuter roept terwijl hij uit zijn bekertje drinkt. Hij draait zijn hoofd naar je om, maar tegelijkertijd kiepert het
bekertje uit  zijn  hand. Het  bewegingszintuig neemt dan het  draaien van het  hoofdje waar en er  ontstaat
automatisch  een  tegenbeweging  in  de  armpjes.  Dat  gebeurt  over  twee  jaar  niet  meer.  Dan  kan  hij  zijn
bewegingen  beter  waarnemen  en  bewuster  laten  aansluiten  bij  zijn  bedoeling:  namelijk  zowel  naar  zijn
mamma kijken als zijn bekertje limonade in zijn hand houden. Je kunt het ook zien bij kleine kindjes die op de
fiets zitten. Vaak word ik een beetje benauwd als dat zie. Want die beentjes vinden het heerlijk om ritmisch
rond te trappen, maar ondertussen rijden de auto’s toeterend langs en roept mamma voortdurend kijk uit. Dat
hoofdje wordt dus alle kanten uitgetrokken en de handjes aan het stuur maken allerlei  tegenbewegingen
omdat het bemeesteren van de motoriek nog niet helemaal is voltrokken. Het verkeer is dan gewoon een te
harde leerschool.’

Veel ouders maken zich wel eens zorgen dat hun kinderen te weinig bewegen, bijvoorbeeld omdat ze veel
achter de computer zitten.

‘De computer hoort bij het kind van nu zoals het lichtknopje bij de generatie van mijn grootvader. Maar er ligt
inderdaad wel een gevaar voor de gezonde ontplooiing van het bewegingszintuig. Dat gevaar is er eigenlijk
alleen als je de eenzijdigheid ervan niet  onderkent.  Als je kind achter de computer zit  beweegt er  niets,
behalve het vingertje aan de muis. Zelfs zijn ogen staan stil, want er is – laten we ons daarover geen illusies
maken – geen enkele diepte in de virtuele wereld. En als jonge kinderen hun bewegingen, hun spel en hun
sprongen alleen nog maar virtueel maken, mag je je wel afvragen wat ze mentaal aan bewegingskwaliteit
ontwikkelen. Hoe zal het gaan met het staan, het lopen en het springen in zijn geest? Hoe zal hij zich als
sociaal wezen, als denkend en beminnend wezen gaan ‘bewegen’.

Uit het oogpunt van beweging kun je inderdaad niet anders dan constateren dat de computer verarmend
werkt, maar je kunt er ook voor zorgen dat het niet doorslaat naar die eenzijdigheid. Het heeft dan overigens
niet zoveel zin om van je kind te verlangen dat het na het zitten voor het beeldscherm gaat voetballen of
turnen omdat beweging nu eenmaal zo gezond is. Dan begin je aan de verkeerde kant. Beweging krijgt dan
een  element  van  prestatie  in  zich  en  dat  hoort  niet  bij  de  wereld  van  het  jonge  kind.  Spel  kent  die
prestatiegerichtheid  niet.  Wanneer je  je  kind een omgeving aanbiedt  waarin  hij  als  vanzelfsprekend gaat
spelen, dan heft hij uit zichzelf die eenzijdigheid op.’

Er zijn ook kinderen die te veel bewegen. Hoe kun je daarmee omgaan?

‘De zintuigen zijn de poorten waardoor de baby wakker wordt voor de wereld om hem heen. De indrukken die
hij  opdoet werken in het eerste levensjaar heel direct op zijn lijfje in. Sommige kinderen hebben extreem
gevoelige zintuigen. Ze registreren alles en hun zintuigen raken overbelast: ook het bewegingszintuig. Het
hyperactieve kind kan door die overbelasting zijn bewegingen niet meer zo goed waarnemen. Er beweegt te
veel in hem. Wanneer je je kind wilt helpen met zijn hyperactiviteit om te gaan, sta je – zoals eigenlijk bij alle
opvoedingskwesties – voor een keuze. Of je manipuleert het organisme door van buiten af in te grijpen (in dit
geval  bijvoorbeeld  met  ritalin)  of  je  zoekt  naar  de  gezonde  vermogens  in  het  kind  zelf  van  waaruit  je
corrigerend kunt werken. Er is bij  je overactieve kind sprake van een tekortschieten -  en dat kan allerlei
oorzaken hebben - in het bemeesteren van zijn bewegingen. Als je je dan fixeert op het oplossen van het
bewegingsprobleem, zul je snel gefrustreerd raken. Want je kunt je overactieve kind nu eenmaal niet leren
rustig op een stoel te zitten. Maar er zijn altijd gebieden te vinden waarop je kind wel kan laten zien dat hij
zichzelf  kan sturen. Om daarbij  te kunnen aanknopen, zul je bijna een therapeutische houding naar hem



moeten ontwikkelen. Soms moet je beslissingen nemen die niet voor de hand liggen. Bijvoorbeeld door je kind
te laten paardrijden of op vioolles doen terwijl zijn vriendjes juist allemaal op voetballen zitten. Het geven van
een ritalinpil is natuurlijk makkelijker. Maar je ontneemt je kind dan wel de kans de ruiter, die ook in hem
verscholen zit, zelf te wekken.’

PETRA WEEDA
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