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Het Leven

Het leven! Ineens zijn we geboren.
De arts stelt de ademhaling vast en
verklaart, dat de pasgeborene leeft.
We hebben het leven, omdat voorgaand leven ons verwekt heeft. Dus
ligt de basis van het leven in het leven
zelf.
Is er dan geen begin? Ja, dat moet er
wel zijn, want onderzoekingen naaren in het verleden tonen, dat er ooit
geen leven was.
Dan zijn de volgende vragen: “Hoe
is het leven ontstaan? Is de aarde de
enige plaats waar leven is?”
Moeilijke vragen en de stand van de
wetenschap bepaald het antwoord.
We nemen dagelijks waar dat de wetenschap toeneemt. Omgekeerd evenredig betekent dit, dat er ooit geen
wetenschap was. Niet meer kennis,
dan het hongergevoel, die je dwingt
om voedsel te zoeken. Ook de pasgeborene en de oudere schreit als het voedsel nodig heeft.
Met al het natuurgeweld om ons heen ontstaat dan gauw de gedachte, dat er bovenaardse
machten zijn. Met die gedachte is het ontstaan van het leven gauw opgelost. Het is wel een
simpele gedachte, maar we nemen nog steeds waar, dat in onze huidige levensgang deze
denkwijze bij velen voortleeft.
Het is, helaas…! niet de bedoeling het leven te verklaren, maar wel te wijzen, dat we uit materie bestaan, die zoals we nu weten organisch is opgebouwd. In de organische opbouw zijn
graduele verschillen van bewust zijn en onbewust zijn. De onbewustheid vinden we ook in de
anorganische materie en is de vraag of daar gradatie is. We beginnen daarom met een kijkje in
de materie.
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Materie
Alles om ons heen is materie. Dat uit zich in de vorm van gas, dat onzichtbaar is, maar wel
voelbaar, zoals bij wind en onze adem. Het kan vloeibaar zijn of een vaste vorm hebben zoals
metaal of gesteente. We kunnen de materie ontleden door chemische processen of (elektronen)
microscopie. Het blijkt dan, dat materie uit atomen bestaat.
Atomen bestaan uit een kern met protonen, die bijeengehouden worden door neutronen.
Protonen onderling hebben een zelfde lading, die elkaar afstoten. Dit wordt tegengegaan door
neutronen, die een tegengestelde lading hebben. Dit komt weer omdat protonen en neutronen
uit quarks bestaan met tegengestelde ladingen, t.w. bij:
Protonen 2 up quarks, 1 down quark, Neutronen 2 down quarks, 1 up quark = u d u ↓
Lading u.q.+ 2/3 van het elektron, Lading d.q. -1/3/van het elektron

dud↑

Proton = udu (2/3-1/3+2/3 = 1) Neutron = dud (-1/3+2/3-1/3= 0)

De verhouding protonen en neutronen in de kern kan verschillen. Er
kunnen meer neutronen inzitten, want ook het atoom slijt. We weten dat uranium over gaat in
radium. De radioactiviteit is heftig. Omdat die ontstaat door uitstraling om het evenwicht te
herstellen. Ook koolstof analyse om door halveringstijden de ouderdom te bepalen van een
voorwerp, berust op neutronen uitstraling.
Om de kern bewegen de elektronen zich in banen, die het aantal protonen niet kunnen
overschrijden. Elektronen kunnen om diverse redenen de schil
om de kern verlaten,
zodat zij vrij kunnen
voortbewegen, waarvan wij profiteren in
de vorm van elektriciteit en kunnen ze zelfs
bliksem veroorzaken.
Dmitri Mendelejev

Periodiek systeem
De verscheiden atomen zijn gerangschikt in een periodiek systeem van de Russische scheikundige Dmitri Mendlejev, waarvan het lichtste der atomen Hydrogenium bestaat uit 1+
proton en 1- elektron.
Mendelejev constateert daarbij het verband tussen de eigenschappen van
de elementen en hun plaats in de reeks. Elementen met overeenkomstige
eigenschappen staan in vele gevallen in reeksen onder elkaar.
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Geheel links staan alkalimetalen:, lithium, natrium, kalium.
Er naast aardalkalimetalen: beryllium, magnesium, calcium.
Geheel rechts edelgassen: helium, neon, argon, krypton
Links ernaast halogenen: fluor, chloor, broom.
Zo heeft elke reeks van boven naar beneden, niet gelijke, maar veelal overeenkomstige
eigenschappen. Dit is een bepaalde harmonie die we ook in het leven terug vinden.

Eigenschappen
Atomen hebben dus een stijgende kernlading, die hun eigenschappen aangeven. Het eerste
dat wij waarnemen is of zij gasvormig zijn, vloeibaar of vast. Dat zijn aggregatietoestanden,
die afhankelijk zijn van druk en temperatuur. IJzer bv. is hard en bijna onbuigzaam in onze
athmosfeer. Bij 1536°C is het vloeibaar en bij 2750°C is het kookpunt, dus wordt het gasvormig. Water is bij 1 athmosfeer onder 0°C ijsvormig, boven 0°C vloeibaar en bij 100°C
kookpunt. Rondom de kern bewegen de elektronen zich in meerdere banen over een schil.
Naar gelang de grootte van de kern vormen zich meerdere schillen om de kern.
1e schil heeft 2 banen = 2e
2e schil heeft 8 banen = 10e
3e schil heeft 8 banen = 18e
4e schil heeft 18 banen = 36e
5e schil heeft 18 banen = 54e
6e schil heeft 32 banen = 86e
7e schil heeft 32 banen =118e
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Atomaire Verbindingen
Water H2O
Structuurformule van water
Het atoom 8O (zuurstof) heeft 2e in zijn 1e schil en 6e in zijn
ule van water
2e schil. Zijn twee banen leeg.
Twee atomen 1H (waterstof) hebben 1e in de 1e schil. Is één baan
leeg.
De twee enkele elektronen van watersof vullen de banen van
zuurstof op.
Keukenzout NaCl
Het atoom 11Na (natrium) heeft 2e in de 1e schil, 8e in de 2e schil
en 1e in de 3e schil. Zijn zeven banen leeg.
Het atoom 17Cl (chloor) heeft 2e in de 1e schil, 8e in de 2e schil en
7e in de 3e schil. Is één baan leeg.
Het enkele elektron van natrium vult de baan van chloor op. Het is
net lego.
Met het totale register van het periodieke systeem zijn hoeveelheid

Keukenzout NaCl

verbindingen niet uit te
Reeksen
drukken. Daarbij komt dat
elke atomaire toevoeging een
ander mo-lecuul oplevert. Alleen
de edelgas-sen hebben compleet
gevulde schillen en gaan geen
verbindingen aan.
Het komt er op neer dat de
reeksen 1, 2, 3 weinig gevulde
banen hebben en makkelijk verbindingen maken met de reeksen 5, 6, 7 omdat die meer gevulde banen hebben. Dat is bovenstaand getoond met waterstof en zuurstof en natrium met chloor. Maar het hoeft
H niet
H een
minderheid te zijn met een meerderheid. Twee waterstof atomen en twee zuurstof atomen
H

H

O

O

kunnen ook een molecuul vormen. Dus atomen van het zelfde periodieke nummer kunnen
onderling verbindingen aangaan. Er kunnen zo elementverbindingen
ontstaan als goud, koper
O
O
ijzer enz.
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Moleculaire Verbindingen
Naast de samenvoeging van atomen, die we moleculen noemen, kunnen de moleculen zich
ook onderling samenvoegen. In water H2O heeft zuurstof twee lege banen opgevuld met twee
elektronen van waterstof. Zuurstof is oververzadigd en reageert negatief. Bij waterstof 1H zijn
de elektronen opgeslokt door de zuurstof en reageert waterstof positief. Er ontstaat een Magnetisch aantrekkingsveld.
Bij zout 11Na17Cl heeft chloor één lege baan, zodat chloor zijn lege baan opvult met de
elektron van natrium. Ook hier ontstaat een magnetisch
aantrekkingsveld met het gevolg: NaCl- +H2O. Dit is
een verbinding met water, maar zout kan ook onderling
kristallen opbouwen. Zie keukenzout blz. 6.
.
Al deze verbindingen zijn gebonden aan een zekere
structuur, die geur, smaak en zichtbare eigenschappen
kenbaar maken. Zwavel is geel en stinkt naar rotte
eieren. Suiker smaakt zoet. Verdere eigenschappen zijn,
kleur, glans, trasparantie, hardheid, vettig, glad, ruw,
schilfering, oplosbaarheid, smeltbaarheid, zuur en loog.
zout

Kristalvorming

Elementen kunnen zich alleen maar binden door strenge wetten en ontstaan er reguliere verschijningsvormen. Naast de
reeds genoemde eigenschappen

Amethyst
is er een grote verscheidenheid in vorm.
De opbouw kan een kubus zijn, tetragonaal, hexagonaal, trigonaal, rombisch,
monoklien of triklien. Dat zijn gegevens,
die vastliggen in het molecuul en de weAntimoniet
derzijdse moleculaire verbindingen. Zo
kan een kristal lang en dun zijn, kort en dik en alle verdere denkbare variaties, maar zijn
kristalvorm en alle genoemde eigenschappen liggen onveranderlijk vast.
.
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Organe Verbindingen
Koolstof = 6C heeft 2e in de eerste schil en 4e in de 2e schil. Dus vier lege banen, die door de
4 volle banen opgevuld kunnen worden. Koolstof kan op deze manier
meerzijdig verbindingen aangaan, van enkelvoudig tot viervoudig.
Decaan is een gas met een

enkelvoudige reeks van tien koolstof
atomen waaraan zijn gebonden twee
en twintig waterstof atomen.
Diamant is puur koolstof. In drie dimensies gebonden ontstaat er een viervlak structuur.
Koolstof verbindingen zijn de basis van het leven en worden dan ook
aangeduid in koolstof chemie als organe opbouw. Door zijn 4+ en 4elektronenbanen zijn de verbindingen onmetelijk groot.
Met hoofdzakelijk verbindingen van atomen uit de eerste vier
schillen vormen zij de levende organismen. Dood, vergaan levend
materiaal, vormen door inkoling brandstoffen. Dit ontstaat grotendeels door blad, dat omgezet wordt in humus → turf→ bruinkool→ steenkool en gas. In ons
huidige leven onontbeerlijke brandstoffen. Ook hier blijkt de dood een noodzakelijke
gebeurtenis te zijn voor het verdere voortleven. Diamant is door hoge druk zover ingekoold,
dat het vrijwel zuiver koolstof is. De optimale zuiverheid wordt uitgedrukt in karaat.
Suikers worden opgebouwd door planten en bestaan uit een zeshoek met koolstofatomen.
Samen met het atoom stikstof en een zuurgroep worden zij omgezet tot
eiwitten

Alle
levende
organen
zijn
opgebouwd uit eiwitten. De mens telt één en twintig verschillende eiwitten. Het zijn bepaalde
elementen, waarvan het merendeel gevonden worden in de eerste vier schillen van het
periodiek systeem, die zodanig kristalliseren dat er leven ontstaat. Maar hiermede is het leven
nog niet verklaard. Levende organen ademen koolzuurgas of zuurstof in en ademen
omgekeerd zuurstof of koolzuurgas uit. De een voor de opbouw de ander voor de verbranding.
Houd deze ademing op dan is dezelfde levende substantie dood.
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Levensverschijnselen
De bovenbeschreven materie vertonen geen levensverschijnselen. Maar wel verschijnselen die
we in het leven terug vinden. Want eiwitten hebben een kristallaire opbouw en ook spieren en
beenderen zijn kristallair opgebouwd.

De verscheidenheid in opbouw van
moleculaire kristallen weerspiegelen de
verscheidenheid in levende organismen.
Ook de veelheid van menselijke soorten is groot en we zien het onderscheid in Chinezen,
Aborignals, en Papoea’s. Maar we zien ook het verschil van twee Chinezen onderling. Dan te
weten dat China 1.3 miljard mensen telt en dan hebben we het geeneens over de velen verspreid over de hele wereld, moeten we vaststellen, dat sommigen op elkaar kunnen lijken
maar daar blijft het bij. Zij zijn allemaal persoonlijkheden.
Het onderscheid is er niet alleen bij mensen. Ze zijn terug te vinden in het microkleine leven,
maar ook in het meercellige leven. Deze voltallige levensvormen scheppen de instandhouding van het leven, door elkaar te verteren en nieuw leven op te bouwen.
Dat zien we ook in de anorganische materie. Daar ontstaan bergen door vulkaanuitbarstingen
en stuwingen, die door regen eroderen en veroorzaken sedimentatie, die natuurlijke selectie
teweeg brengt. Deze geselecteerde sedimentatie wordt opgestuwd en ontstaan bv. kalksteen
formaties. Die lossen op en druipen door de spleten in het gesteente door in holten en vormen
stalactieten en de opbouw van stalagmieten.
We spreken bij levende materie
over evolutie. Die is ook terug te
vinden in de anorgane materie.
Alles vormt zich door voorgaande
gebeurtenissen tot hedendaagse
omstandigheden. Dat nemen we
waar door “wat er was en wat er is.” Dit heeft geleid tot een
veelvormigheid, die steeds weer herleid kan worden en onstaat
de mogelijkheid deze verscheidenheid en oorsprong te rubriceren.
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Levende Materie
De oorsprong van de levende materie is nog niet gevonden en niet verklaard. We zijn eigenlijk niet verder gekomen dan de ontdekking van het microleven en de basisbeginselen, waardoor het leven wordt voortgezet. Dat zien we in de kleinste levensvormen in de evolutie al
terug, namelijk, dat er prokaryote- en eukaryote cellen bestaan.

Prokaryote cellen
Er is een veelheid aan prokaryote bacteriën, met even zoveel levenseigenschappen. Zij zijn
uiterst eenvoudig opgebouwd uit een celwand en celmembraam gevuld met cytoplasma en bezitten een zweepstaart,
die dient voor voortstuwing, waardoor zij zich kunnen verplaatsen. Dus vloeistof en dat kan ook bloed zijn. De organellen bestaan uit een nucleotide = ringvormige DNA, die het
genetisch materiaal van het organisme in zich draagt en
doorgeeft. Extrachromosomale informatie ligt in de plasmide.
Hier vinden we de
oorsprong van de evolutie terug. De proteobacterie bindt
stikstof tot eiwitten en de
cyanobacterie bindt koolzuur

tot suikers. Dat de
cyanobacterie ook wel
blauwwier genoemd wordt is niet zo heel vreemd, want
zij bouwt door fotosynthese suikers op uit kooldioxyde
en water. Levende organismen bouwen voedsel op of
breken dit opgebouwde voedsel af. Je kunt niet afbreken
voor er iets is opgebouwd. Een bittere noodzaak, want
bij opbouw raakt de voorraad op en je kunt niet langer
eten dan tot de zak leeg is.
Afbraak klinkt negatief, maar in het geval dat ons afvalwater wordt omgezet door bacteriën
in rein water wordt de zaak toch positief. Zij spelen ook een belangrijke rol in de afbraak van
dood plantaardig materiaal en werken daardoor mee aan bodemvorming.
Wat duidelijk wordt is dat er van het eerste begin een levenssituatie is ontstaan met een vereiste wisselwerking. Daarin is voedselopbouw door omzetting van kooldioxide en water tot
suikers en stikstofbinding. Maar ook weer voedselafbraak door dissimilatie, dus evenwicht
tussen leven en dood. Al deze levensvormen hebben weer invloed op de leefomgeving, waardoor er structuurveranderingen ontstaan door hun stofwisseling.
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De Eukaryote Cel
De eukaryote cel onderscheidt zich van de prokaryoot door een ingewikkelder structuur. De
Eukaryote cel bezit een kern, waarin de chromosomen zijn opgeslagen. De helix is anders opgebouwd en ook de chromosomen zijn anders opgebouwd. Het cytoplasma bevat meerdere organellen, die bepaalde functies uitoefenen. Dat zijn extra cellulaire verrichtingen. Deze organellen zijn extrachromosomalen.
Dwz. dat zij zich delen buiten de kerndeling. De onafhankelijke
deling van deze organellen wijzen op een eerder zelfstandig bestaan, die omgezet is in endosymbiose. Endosymbiose is vergelijkbaar met onze samenleving. Ooit waren we zelfstandig voedselzoekende individuen Thans hebben we een regering, die ons
maatschappelijk bestuurt. Dat wordt weer onderverdeeld in regionen. Daarin vinden we de bakker, de groenteman en loodgieter, maar ook de stratenmaker en
vuilnisman. Gewoon een maatschappelijke evolutie.
Bij prokaryoten is al gebleken dat zij organellen bevatten om suikers op te bouwen en organellen om eiwitten op te bouwen. In de
oorsprong van het leven blijkt, dat samewerking een noodzaak is. We moeten echter niet vergeten dat deze symbiose oorspronkelijk parasitair was.
De cel is een geïntegreerde eenheid, waarvan de eigenschappen meer zijn dan een
optelsom van chromosomale en extrachromosomale bestanddelen. Er zijn fundamentele eenheden van het leven, die kleiner zijn dan deze organellen. 1 nucleolus (kernlichaampje
De cytogenetica heeft getoond, dat onderdelen van de chromoso- 2 celkern of nucleus
men, de genen nauwkeurig gekopieerd worden. Alle andere orga- 7 cytoskelet
nellen delen zich zelfstandig. Hoe zij zich delen is niet bekend. 3 ribosomen
Eén ding staat vast er moet voor de celdeling minimaal één exem- 4 vesikel
5 ruw endoplasmatisch reticulum
plaar aanwezig zijn.
Het dierlijk lichaam is opgebouwd uit beenderen en spierweefsel. 6 golgi-apparaat
Daarin bevinden zich talrijke ingewikkeld samengestelde organen, 8 glad endoplasmatisch reticulum
die de nodige hormonen afscheiden voor de diverse lichaams- 9 mitochondriën
functies. Hieruit blijkt, dat de cel een orgaan is. Een basisorgaan 10 peroxisoom
en de kleinste eenheid, die in zijn geheel, een andere levende een- 11 cytoplasma
12 lysosoom
heid kan voorbrengen met al zijn eigenschappen.
12centriolen
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Samenstellen van Cellen tot een Organisme
Zover het leven hierboven beschreven is, zijn het nog steeds ééncelligen. We vinden thans
om ons heen, naast een veelheid aan ééncellige, een grote hoeveelheid aan meercellige. Hoe
dat ontstaan is, is een pregnante vraag. Het lijkt op een natuurongelukje, waardoor er meercelligheid ontstaat.
Bij de mens zien we eencellige tweelingen. Dit komt omdat de bevruchtte eicel zich deelt de oorsprong van vermenigvuldiging- en ontstaan er twee individuen met dezelfde chromosomale inhoud. Gelukkig zelden, scheiden deze cellen of stamcellen zich op een bepaalde plaats
in het lichaam niet, waar ze wel moeten scheiden en groeien uit tot twee individuen, die aan
elkaar vastzitten. De zgn. Siamese tweeling. Ondanks deze zeldzaamheid moeten we toch
vaststellen, dat deze onvolledige celdelingen niet in alle gevallen het zelfde zijn.
Bij veelcellige leidt dit niet tot een geïntegreerde voortzetting. Misschien bij eencellige en
weinigcellige is de potentie van aanpassing groter. Maar is ook hier de functionaliteit een primaire voorwaarde.
Feit is, dat uit ééncellige, weinigcellige en meercellige zijn ontstaan. We zien dat terug in de
ontwikkeling van de bevruchte eicel. De eerste deling, die een tweecellig orgaan vormt. Dan
splitst het zich tot vier-, acht-, zestiencelligen enz. Er ontstaat een framboosachtig lichaam, de
blastocel, waarvan het binnenste vloeibaar wordt. Dat is de kiemblaas. De kiemblaas groeit
uit in de lengte tot een kiembuis, die inzakt en de
raakpunten de kiemschijf heet. In het midden
ontstaat de asstreng, met het derde kiemblad.

De kiembladen vergroeien tot buizen,
waarvan het bovenste het zenuwkanaal
vormt, de on-derste het darmkanaal en het
omhulsel het huidkanaal. De asstreng groeit
uit tot ge-raamte met spieren en bloedvaten.
En zo ont-staat het dierlijk lichaam.
Deze ontwikkeling geldt voor al het dierlijk leven. Door voedselkeuze nemen zij een gerichte lichaamsvorm aan, die zich uit in grazen, knagen, jagen en parasiteren, in elke denkbare
variatie. Zowel kaakpotentie als kracht en behendigheid spelen een grote rol in het voortbestaan. Door oefening in de natuur en regelmatige herhaling neemt de vaardigheid toe en
past in de loop der tijden het lichaam zich aan deze omstandigheden aan. En dat noemen we
evolutie.
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Verscheidenheid
De verscheidenheid van soorten neemt toe. Maar fossielen tonen aan, dat er ook verdwenen
is. Een mogelijkheid zijn natuurrampen. Ook het verloop der tijden toont de verandering en
dat blijken dan aanpassingen aan de omstandigheden te zijn. Zo zien we de oermens groeien
van Australopeticus afarensis naar Neanderthaler tot Homo Sapiens. Met gemak zeggen we,
dat onze voorouders zijn uitgestorven. Maar is dat wel zo?
Als we foto’s maken van de
schedels uit onze babytijd,
middelbare leeftijd en laatste
jaren des levens, zijn de verschillen ook groot. De babytijd is dan niet uitgestorven,
Schedel Neanderthaler
Australopithecus afarensis
maar veranderd in ouderdom. gevonden in la Ferrassie
Zo zijn ook onze voorouders in de miljoenen jaren gegroeid
tot wat we nu zijn. Dat vinden
we in de natuur in alle vormen
terug. De natuurlijke ingedeelde
rijken met hun onderverdelingen, hebben zich aangepast, aan
temperatuur, vocht, droogte en
bodemgesteldheid.
Elke generatie draagt veranderingen in zich, maar zijn zo klein,
dat ze voor de verwekkers van de volgende generatie niet zichtbaar
zijn. Als voorbeeld: De harnassen uit de middeleeuwen passen ons niet meer. De mens is in
de loop der eeuwen groter geworden. Dat is dus voortzetting van de evolutionaire aanpassingen en die zullen in de komende miljoenen jaren net zo groot zijn als in de voorgaande
miljoenen jaren.

Bewustzijn en Onbewustzijn
In de materie is vastgesteld, dat kristallisatie een zekere vaste vorm heeft, maar ook kleur en
tastgevoel. Soms geur en smaak. Zij ontstaan door natuurlijke omstandigheden. Amethist
dankt zijn kleurverschil aan de hoeveelheid rutiel, waardoor wordt bepaald of de paarse kleur
lichter of donkerder is. Deze kristallen kunnen zich niet seksueel voortplanten. Een zeker
bewustzijn is niet vast te stellen. Dat vinden we wel terug in de levende natuur. Maar ook in
de levende natuur vinden we gradaties van seksualiteit en bewustzijn
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Planten
Planten kennen geen enkele vorm van activiteit. Het zaad dat zij voortbrengen, valt op de
grond of wordt weggeschoten, omdat de peulen verdrogen en daardoor openspringen. Het kan
verspreid worden door de wind of door dieren. Ontkiemen zij, dan zijn zij bij overleving, gebonden aan die plaats. Het enige echte levensteken is de groei. Zij hebben de potentie van celvermeerdering, die zich uit in hoger- en omvangrijker worden. Het blad is zo ingericht, dat het
door assimilatie van zonlicht, koolzuur en water kan omzetten in suikers.
Ademhaling in de vorm van een pompbeweging is er niet. Water en mineralen halen zij naar
boven door osmose. Is de osmose (druk in de cel) te laag, dan dringt het water de cel binnen,
door aantrekking van eiwit en zout. Denk daarbij aan de werking van droogzout in een
camper.
Door de fijnheid der houtvaten ontstaat er een capillaire werking, zoals we ook waarnemen
bij keukenpapier, waardoor het water naar boven dringt.
Door het assimilatieproces ontstaat er door uitstoot van
zuurstof een zekere atmosferische onderdruk. Deze drie
factoren bepalen de circulatie van water en koolzuurgas.
Een actieve hartslag is niet nodig. Het lijkt meer een passieve, instrumentale opbouw waarbij de boom het werktuig is, waarin dit proces verloopt.
Planten hebben een seksuele verscheidenheid. Zij zijn
eenhuizig, waarbij de bloemen op de plant, mannelijk en
vrouwelijk zijn, maar kunnen ook hermafrodiet zijn, dan
draagt de bloem beide geslachtsdelen. Zijn zij tweehuizig
betekend het, dat de plant één der beide geslachtsdelen
draagt.
Bij bevruchting nemen we de zelfde passiviteit waar.
Wind blaast het stuifmeel weg en het toeval bepaald de
bevruchting, Een tweede vorm is insectenbezoek, die bij
voedselvergaring zorgt dat het pollen wordt overgebracht.
Moeilijk te verwachten dat dit gepaard gaat met seksuele
bevrediging.
Aseksuele voortplanting is ook een mogelijkheid. Ondergrondse wortels, rhizinen of bovengrondse wortels, stolonen, vormen knoppen, die zich ontwikkelen tot planten. Ook de afgerukte takken bij storm, kunnen wortel schieten en zich ontwikkelen tot nieuwe planten.
Deze groei kan alleen maar plaatsvinden in licht. Staat een plant voor het raam dan is zijn
groei naar buiten. De plant voor het raam, kan alleen maar rondom de hoofdstam groeien door
hem regelmatig te draaien. Door deze groei is er voedselopbouw en dat is de basis voor het
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verdere leven van herbivoren. De plantengroei heeft dus veel weg van de anorgane materie.
De enige celdifferentiatie is wortelschieten, ontluiken, bloemvorming en zaadproductie.
Bewegingen zijn passief. Zij hebben een veerkracht bij wind. Is de windkracht erg sterk, dan
worden bladeren en takken afgerukt. Bij zeer heftige windstoten kan zelfs de stam breken.
Het verschil is een vatenstelsel, dat voedingsstoffen naar
een orgaan, het blad brengen. Die bezit organellen, die deze
stoffen omzet. Het zijn puur fysieke en chemische gebeurtenissen. Bewustwording of bewustzijn is hierbij niet vast
te stellen.
De plantengroei differentieert zich van de passieve groei
van anorgane materie door opbouw van organe materie. Door deze groei is er voedselopbouw
en dat is de basis van het verdere leven. Een bewustwording is hierbij niet vast te stellen. Aan
één kant gelukkig voor de plant, want als we de groentewinkels bekijken met hun ruw afgesneden en ruw geplukte weelderige aanbod; de vraat van dieren in de natuur bekijken, hoe zij
alles wat groen is te grazen nemen en wat te zeggen van houthakkers die met bijl en kettingzaag de boom vellen, dan zou bewustzijn een rampzalige ervaring zijn.

Schimmels
Schimmels zien we op oud brood of vergeten kaas. Paddenstoelen zijn ook schimmels. We
vinden ze vaak in het veld of in het bos en zij geven de
indruk planten te zijn. Het is een zelfstandig levensvorm,
zoals planten en dieren. Zij kunnen niet als planten voedingsstoffen opbouwen. Wel voedingsstoffen afbreken,
vooral specifieke zoals cellulose. Sommige kunnen minerale
voeding
sstoffen combineren in symbiose.
Paddenstoelen hebben geen licht nodig.
We vinden ze als kelderzwam in donkere
ruimten. Wat we zien is niet het levende
organisme zelf, want dat leeft in de grond of

elk ander substraat als zwamvlok en hyfen.
De paddenstoel is feitelijk een baarmoeder die
de sporen draagt. Zij heeft vele mogelijkheden
om sporen te verspreiden. Dat kunnen vormen
zijn zoals buisjes of plaatjes, waar de sporen
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uitvallen en wegwaaien door de wind of trillingen veroorzaakt door dieren, die ze aanraken en
wegdragen.
De Stinkzwam (Phallus impudicus), is een stinkende eikel, die vooral vliegen behaagt en
door het snoepen, de sporen verspreiden. Dit gebeurt hoofdzakelijk door hun uitwerpselen. Een

andere zwam, de buikzwam spuit de sporen weg
door druk van trappen of
vallend hout.
Toch is er een stap voorwaarts
ten opzichte van de plant. Niet
door beweging, maar door verplaatsing van groei. Als het substraat verteerd is groeien de
hyfen naar nieuw voedsel en de
oude hyfen sterven af. Dat is
mooi te zien bij de Heksenkring, die jaarlijks verder uit het centrum groeit.
Ook bevruchting vindt plaats door hyfen, die naar elkaar toegroeien. Er wordt hier niet
gesproken van mnl. en vr. maar over mating.
De haploïde vruchtbeginsels groeien naar
elkaar toe en daaruit vormt zich na de meiose
de paddenstoel. Schimmels zijn zodoende een
stap verder in de evolutie.
We onderscheiden schimmels in drie verschillende klassen: Parasieten, die zich weten te nestelen in organismen, die weinig
weerstand bieden, zoals de Berkenzwam. Het kunnen planten zijn, die in een ongunstige
positie groeien en daardoor weinig weerstand opbouwen. Zonder of met weinig weerstand is
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de strijd gauw gewonnen en begeeft het slachtoffer het. Evenwel hierdoor wordt de gezondheid van de omgeving opgevoerd.
Schimmelinfecties vinden we ook terug bij mens en dier. De meest onschuldige is bij de
mens badschimmel en kalknagels en bij dieren ernstiger, de hoefrot zij kunnen ook inwendige
organen met dodelijk gevolg aantasten.
De volgende categorie zijn de saprofyten,

opruimers. Die zijn zeer specifiek. De één ruimt
de bast op, een ander het spinthout en weer een
ander het kernhout. Dat geldt ook voor de
keuze van de boomsoort. Ook het dode blad wordt omgezet en de feces van gedierte. In de
darmflora maken zij deel uit in de vertering en zetten de cellulose van groente en fruit om in
verteerbare suikers.
Mycorhiza zijn de laatste categorie. De hyfen groeien naar de wortels van planten. Zij maken gebruik van de voedingsstoffen
van de plant. Aan de andere kant leveren zij mineralen die de plant niet
op kan nemen.
Zo zien we, dat het leven bepaalde
voorwaarden schept voor de instandhouding er van. Dat begint bij de
plant. Die schept door zijn voedselopbouw, de basis van het verdere leven. Maar niet alleen door zijn voedselopbouw, ook door het afsterven
van bladeren, takken, bloesem en
beschermknoppen, want die bewerkstelligen door gedeeltelijke en algehele vertering voor bodemvorming. In dat verteringsproces spelen de schimmels weer een grote rol. Maar ook insecten en bacteriën. Ook parasitisme, dat veelal als schadelijk wordt betiteld heeft een positieve kant. Zij kunnen alleen
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zwakke organismen aanvallen, want gezonde exemplaren bouwen een afweer en immuunsysteem op, waardoor zij er geen vat op hebben. Het geheel blijft zodoende gezond

Lagere Orden
Dan komen we bij de lagere orden van het gedierte. Zoals reeds vastgesteld vermenigvuldigen eencellige zich door celsplitsing. Pas in de vorige eeuw stelden
Watson en Crick vast, dat er bij bacteriën sprake is van seksualiteit.
Misschien wel een te groot woord. Door middel van een sekspilus
dragen zij DNA aan elkaar over. Of hier sprake is van bewustwording
blijft een grote vraag.
Bij dier en mens is de bevruchting anders. De spermacel zoekt de moedercel. Ik kan me er niets meer van herinneren. Ook niet, dat mijn broertjes en zusjes te laat
waren en het niet hebben overleeft. Het enige dat we kunnen afleiden is, dat er een zweepstaart was, die voor de voortbeweging zorgde. Het zelfde als bij eencellige. Deze voortbeweging is niet alleen nodig voor bevruchting, maar ook voor het voedsel zoeken. De vraag is dan:
“Is voedsel zoeken een bewustzijn?” Honger en dorst zijn in eerste instantie een signaal, dat
wordt gegeven door een lichaamsgevoel. Dat geldt ook voor verzadiging. Pas dan komt de
hersenprikkeling… als die er is.
Doen we een stap verder, dan vinden we de meercellige, dat kunnen maden of wormen zijn
en naaktslakken. Hun voortbewegen bestaat uit strekken en krimpen en voor de grip borstelharen of een borstribbel. Deze dieren worden genoemd omdat zij in onze verbeelding liggen.
Maar er is een veelheid aan vormen, die
ongekend is. Voortplanting is zeer ingewikkeld. Het kunnen lichaamsbenaderingen zijn van twee verschillende geslachten, maar regenwormen zijn hermafrodiet. Soms is er geen lijfelijk contact, maar zijn er
op vele manieren afstandcontact. Misschien zijn er gevallen van orgasme. In hoeverre we van
bewustwording kunnen spreken, Blijft een grote vraag.
Bij koudbloedige dieren, is er een grote verscheidenheid in seksuitoefening. Bij kikkers legt het
vrouwtje het dril en dat wordt daarna bevrucht
door het mannetje. Het enige lijfelijke contact is,
dat het mannetje, enkelen dagen het vrouwtje omarmt. De
stimulans voor het vrouwtje om dril te schieten? Dat zou een
zeker gevoel teweeg kunnen brengen.
Er zijn teveel vormen van voortplanting om op te noemen,
zoals afstoting van lichaamsdelen, die dan weer een nieuw
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organisme opleveren. Hoe meer je je er in verdiept, des te minder wordt de gedachte, dat er
een gevoelselement in schuil gaat. Het lijkt steeds meer op materiële verbindingen. In deze
gevallen van DNA en eiwitten

Insecten
Bij insecten zijn contacten vaak duidelijk zichtbaar. Wie heeft niet eens langs de slootkant

waterjuffers of libellen zien paren?
Of na een mooie zonnige dag in de avond muggenzwermen zien dansen, die ineens in het
niet verdwijnen en in hogere sferen aan ons oog onttrokken, zich verlustigen in de bestendiging van het voortbestaan?
Er zijn veel kenmerken, die de seks bevorderen. Dat kan het geluid zijn, dat zij veroorzaken.
Ook kleur en geur spelen daarin een rol. Er zijn zelfs mannetjes, die hun begeerde partner een
prooi aanbieden. Nog romantischer is het vrouwtje, dat in verrukking van dit fijngevoelige
avontuur haar partner oppeuzelt, zoals bij spinnen.
Wat we kunnen constateren is, dat er een gevoelselement aanwezig is en daaruit vloeit een
belevenis voort. Maar is dat een bewustwording? Bewustwording houdt in, dat je de belevenis
herinnert en je wordt aangezet tot een volgende geslachtsdaad.
Voorwaarde in de natuur voor seksuele aantrekking is warmte en voldoende voeding. Daglengte speelt ook een grote rol, waardoor er tijd is om voedsel te vinden. Zijn zij verzadigd
dan geeft de overgebleven tijd de genoegdoening om seks te bedrijven.

Levensvoorwaarden
In de loop van het verhaal is gebleken, dat het leven belangrijke voorwaarden behelst: de
voedselopbouw, voedselafbraak en voortplanting. Anorgane materie is ogenschijnlijk levenloos. Kristallen worden groter, dus is er groei vast te stellen, maar ook verwering of slijtage.
Dat betekend ouder worden. En er komt bij de meeste verbindingen energie vrij. Waterstof en
zuurstof hebben een hoog explosief vermogen, waarna er water ontstaat. Er komt dan veel energie vrij. D.w.z, dat het scheiden van deze
elementen evenveel energie kost. Wonderlijk hierbij is, dat de twee
hoog brandbare elementen in verbinding, blusmateriaal wordt.
Organe materie wordt opgebouwd uit anorgane materie. Vooral de
a -aminozuur
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eerste vier reeksen uit het Periodiek systeem dragen belangrijke elemen-ten: Koolstof en
Stikstof. Dat zijn de basiselementen die in verbinding een aminozuur vormen t.w. (amine =
NH2) en carboxyl = COOH en R, de restketen die voor elk aminozuur anders is.
Deze opbouw werd oorspronkelijk bewerkstelligd door de Cyanobacterie, die koolhydraten
opbouwt en de Proteobacterie, die stikstof bindt. Later hebben planten deze opbouw voortgezet. Deze opbouw wordt autotrofie genoemd. De tegengestelde werking wordt heterotrofie genoemd.

Gewervelde Dieren
Heterotrofie wordt toegepast door herbivoren, die weer gegeten worden door carnivoren. Zo
is de bonte levensgemeenschap ontstaan, die elkaar verteren en door voortplanting het verteerde leven aanvullen en in stand houden. Het waarnemen en vastleggen van de levensverscheidenheid noemen we wetenschap. Dus is wetenschap, de weerspiegeling van het bestaan.
En dat is de bewustwording.
Wetenschap is een complexiteit, die in zijn geheel niet door een individu begrepen kan worden. Zij wordt daardoor onderverdeeld in verscheiden specialismen. Die lopen van algemene
begaafdheid tot hoge geleerdheid. Er zijn graduele verschillen van intelligentie bij de mens,
maar vinden we ook terug in de natuur.
Bij prokaryote- en eukaryote bacteriën is geen bewustwording waar te nemen. Voedselopname vindt plaats door onderdruk in het cellichaam, waardoor water en mineralen de celwand
binnendringen. Door meta- en anabolisme ontstaat er overdruk en de daaraan gepaarde uitstoting van uitwerpselen. Dat vinden we ook terug bij planten.
Bij insecten is er een gerichte voedselkeuze vast te stellen. Bij seks verrichten zij aanlokkelijke activiteiten. Hier begint het aandacht trekken en het waarnemen.
In hoeverre is er vooruitgang in de levensverrichtingen te ontdekken bij vertebraten? Bij de waterdieren, zien we dolfijnen leuke
capriolen maken. Ook goudvissen reageren op voedsel-strooien en
eten zelfs uit de hand. Reptielen zijn minder aan-hankelijk. Soms
zijn er vertoningen met slangen, maar zijn voor de zekerheid de
giftanden verwijderd. Vogels vertonen nest-opbouw en
werkverdeling bij de voortbrenging van hun broed en waarschuwing
bij hun opvoeding door keelgeluiden. Ook het terugvinden van hun
nest, zoals bij postduiven is opmerkelijk. Dat geldt ook voor de
seizoentrek. Leeuwen springen zelfs door hoepels met voor dieren
het meest gevreesde vuur. Paardendressuur in alle vormen brengen
vele mensen in verrukking.
Deze activiteiten wijzen op een herinnering aan opgedane ervaringen en dat wijst op een zeker verstand. Hierin zijn grada-ties
van intelligentie waar te nemen. Om niet alle eigenschappen van dieren te noemen, houden
we het bij de hond. Door dres-suur zijn zij in staat bepaalde verrichtingen uit te voeren, die
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wij wensen. Dat kan blinden-geleide zijn, drugs opsporen en noem maar op. Echter, we
moeten niet verwachten dat één hond al deze taken kan vervullen. We zitten bijkans aan de
top van het dierlijk vermogen. Maar vermogen is nog geen verstandelijke beredenering.

De Mens
Uit vondsten en onderzoekingen is vast komen te staan, dat de mens is geëvolueerd uit primitieve voorgangers, tot wat we nu zijn. We kunnen zelfs verder terugblikken, tot onze verwekking en geboorte. De moederlijke oercel is
bewegingloos, terwijl de vaderlijke zaadcel
zich een weg weet te banen via de vagina en
eileider om de moedercel te bevruchten. Hieruit groeit de kiemblaas, die wat weg heeft van
meercellige primitieve levensvormen. In de
eerste drie weken ontwikkelt het embryo vier
kieuwinhammen die verder uitgroeien tot
kieuwzuilen met kieuwgewelven.
Uit de zuilen ontstaan: de onderkaak, het gehoorbeentje, het tongbeen en het strottenhoofd.
Uit de gewelven: de gehoorgangen, de speekselklier, de bijschildklieren en de thymusklier. En
zo groeien we tot mens, een organisch geheel van rond 20 biljoen cellen, waarvan de kleinste
eenheid, de cel, al een organisch geheel is. Deze bouwen een beenderstelsel op met spieren
voor voortbeweging en handelingen. Maar ook inwendige organen, die zorgen voor opbouw
en instandhouding van het lichaam. Ondanks ons bewustzijn, hebben we daar geen enkele
invloed op. We krijgen een signaal van honger en dorst, omdat de tank leeg is en aangevuld
moet worden. Het spijsverteringsorgaan zorgt ervoor, dat het voedsel chemisch omgezet
wordt voor lichaamsopbouw en verbranding. Ademhaling wordt geregeld door het middenrif,
want er is zuurstof nodig voor verbranding, maar ook voor de uitstoot van de verbrandingsresten. En zo zorgen al deze
organen, dat er zelfstandige
levensvormen zijn, zodat we
groeien, ons verzetten tegen
ziekte, de afvalresten verwijderen en vele andere zaken.
Je kunt je dan afvragen:
“Leven we of worden we geleefd?’ Van onze geboorte
weten we niets te herinneren.
Ook niet van onze babytijd.
We worden gedragen. Ook
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apen dragen in het begin hun jongen en daarna klemmem zij zich vast aan hun moeder.
Daarna gaan we kruipen en bij vordering bewegen we ons op handen en voeten en verloopt
ons verdere leven op twee benen zolang de gezondheid dat toelaat.
Onze spraak begint met botte keelgeluiden, die wij bij honger waarnemen als schreien. Dan
komt het taalgebruik. De loeigeluiden worden vocalen,
die hoog of laag kunnen zijn. Bedwing je die door articuleren met labialen, dentalen, linqualen en gutturalen, dan
ontstaat er een woord. Door de intonatie kan een zelfde
lettervolgorde en andere betekenis krijgen; overdrijven of
overdrijven. Dat is herinnering, namelijk weten, dat gebruik van dat woord een zekere reactie teweeg brengt of
dat je iets wenst. Met het groeien der jaren breidt het wensen uit en moet er door uitleg begrepen worden, dat niet
alles kan: is opvoeding. Daarmee ontstaat de bewustwording. Dus de bewustwording zit opgesloten in de rijping der hersenen. Toch hoeft dit nog geen verstandelijke overweging te zijn.
Het is meer een gevoelsmatige ervaring. Na het passeren der schooljaren zijn we zover gekomen, dat we een probleem kunnen beredeneren of een uitvoering kunnen toepassen.
Het primaire leven is als een huisbel, die aangeeft dat er iemand aan de deur staat of een
rook- en brandmelder, die laat weten dat er gevaar is en wat voor sensoren er nog meer mogelijk zijn. Sensoren, die ook wij bezitten, zoals gevoel, dat laat weten, dat iets heet of koud is,
scherp of stomp, glad of stroef. Het gehoor, dat aangeeft of het stil is of rumoerig omdat de
vijand er aankomt. Ook reuk en zicht met alle waarschuwingseigenschappen.
Dit zijn levenssensoren, die mens en dier bezitten. Het dier gebruikt deze signalen om te
overleven. De mens met zijn verstand om de signalen vast te stellen en te beredeneren en maken zo de levensverschijnselen aan ons bewust. Zo wordt de mens een spiegel die het bestaande weergeeft. Deze weerspiegeling is het bewuste leven en wordt wetenschap genoemd.

F. Stegehuis
12 juni 2013
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