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De zeven planeten typen – mensen typen -  ziele typen 

 
 
Door Max Stibbe. 
 
 
 

 

Saturnus: 
het ikbewuste type  
  
• Geheugen  
• de vorm is belangrijk 
• Slecht contact met de bui-

tenwereld 
• Verhouding tot het verleden  
• Innerlijke wereld hoofdzaak  
• Actief (innerlijk) 
 

Jupiter: 
het overheersende type  
 
• Wijsheidsvol denken  
• Actief innerlijk leven  
• Ordent de chaos van buiten  
• Beheerst het heden 
• Innerlijke wereld en buiten-

wereld in evenwicht  
• Actief 

Mars: 
het agressieve type 
 
• Werkt in de wereld en botst  
• Spreken en handelen  
• Verhouding tot de toekomst  
• Buitenwereld is hoofdzaak  
• Actief 
 

Zon: 
het stralende type 
  
• Buiten- en binnenwereld in 

harmonie 
• Alle zielekrachten in har-

monie  
• Activiteit en passiviteit in 

harmonie 
• Ideaal type 
 

Venus: het esthetische type
  
• Treedt oordelend en voe-

lend in de wereld  
• Voortdurend is ergens een 

onevenwichtigheid  
• Oordelen in antipathie en 

sympathie 
• Tijdloos met een momen-

teel reageren 
• Buitenwereld is hoofdzaak  
• Passief  

Mercurius:  
het beweeglijke type  
 
• Combineert denken / waar-

nemen en handelen 
• Chaos van buiten werkt in 

op passief innerlijk 
• Momenteel reagerend  
• Innerlijke wereld en buiten-

wereld in evenwicht 
• Passief 
 

Maan:  
het verdroomde type  
 
• Dagdroom 
• Spiegelt de buitenwereld  
• Tijdloos 
• Innerlijke wereld hoofdzaak  
• Passief 
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De zeven zieletypen: levenskunst, opvoeding  
 
 
  
Tijdens de lagerschoolperiode overheersen in de ziel 
van het kind de levensprocessen waarvan het tempe-
rament een verschijningsvorm van is.  
Vanaf de puberteit ontstaat het persoonlijke karakter 
wat zijn oorsprong vindt in het wakker worden van het 
astraallichaam ofwel het zielelichaam. De unieke en in-
dividuele relatie tot de 7 planeten komt tot verschijning 
in een planeten type. 
 
Wij zullen in het volgende hoofdstuk de zeven zie-
letypen nader bestuderen, en wel zo, dat van elk type 
de belangrijkste innerlijke en uiterlijke verschijnselen 
worden opgezocht, die de grondslag kunnen leveren 
om deze typen in de praktijk van het leven te herken-
nen. Vervolgens zullen wij de belangrijkste positieve en 
negatieve eigenschappen van elk type bespreken en de 
wijze van omgang met mensen van elk type. Hierbij 
hoort de bespreking van speciale pedagogische behan-
delingswijzen ingeval van moeilijkheden met jonge 
mensen in de puberteitsjaren. 
 
 
Het ikbewuste type: Saturnustype 
 
Wij beginnen met het ikbewuste type, omdat hier een 
buitengewoon duidelijk voorbeeld gegeven kan worden 
voor alle hierboven genoemde details. 
 
In het vorige hoofdstuk werd reeds uiteengezet, dat het 
voor de kennis van de verschillende zieletypen van het 
grootste belang is, hoe zich bij hen de verhouding van 
de innerlijke wereld tot de buitenwereld afspeelt. In dit 
opzicht laat het ikbewuste type niets aan duidelijkheid 
te wensen over. Het cultiveert met alle energie de eigen 
innerlijke wereld en heeft tot de buitenwereld, dus tot de 
natuur, de kosmos, de medemens in het algemeen een 
slechte verhouding. Het heeft evenmin een verhouding 
tot het moment, tot het heden, het begrijpt alleen ge-
makkelijk wat reeds verleden geworden is. Daarom zal 
men bij dit type meestal vinden dat er moeilijk besluiten 
genomen kunnen worden. Het moet veel tijd hebben 
om gebeurtenissen en feiten te verwerken. Onmiddellijk 
tot handelen overgaan, wat andere mensen gemakkelijk 
valt, kan dit type in het geheel niet. In vergaderingen 
maakte ik het vaak mee, dat terwille van mensen van 
dit type na een langdurige en grondige bespreking van 
een of ander vraagstuk de eindbeslissing een week 
verdaagd moest worden, omdat het hun onmogelijk was 
direct tot een besluit te komen. Mensen van dit type re-
ageren langzaam. Zij zijn innerlijk actief, dat wil zeggen 
zij denken veel en grondig na; uiterlijk gezien wekken zij 
de indruk inactief te zijn. In ieder geval reageren zij 
langzaam. Dat komt, doordat de belangrijkste functie in 
hun zieleleven het geheugen is en alle feiten en ge-
beurtenissen tot object van het geheugen gemaakt 
worden, voordat zij er een verhouding toe kunnen win-
nen. Dit betekent, dat zij dus alles tot verleden moeten 
maken, dat er tijd over de dingen heen moet gaan, 
voordat zij er iets mee kunnen beginnen. Een typische 
representant van dit type, en dan in grote stijl, was Wil-
lem van Oranje, een man vol diepzinnigheid, maar die 
moeilijk en langzaam besluiten nam. Men leze hierop 
de gegevens na in de voortreffelijke biografie van A.A. 
van Schelven, die in het jubileumjaar 1933 uitkwam 
(vierde druk 1948) en die voor de psycholoog een genot 
is om te lezen. Het is niets anders dan een uitvoerige 

beschrijving van dit ikbewuste type. In hun denken zijn 
deze mensen diep en grondig; zij zijn steeds bezig over 
iets na te denken. Vandaar dat meestal met dit zielety-
pen het melancholische temperament gepaard gaat. 
Doordat zij sterk naar binnen gekeerd zijn, komt het 
vaak voor, dat zij in praktische dingen onhandig zijn. Zij 
stoten zich licht aan de wereld en aan de mensen. De 
natuur is hun vreemd; het liefst zoeken zij het stille bos 
op, dat in zijn schaduw beschutting geeft en rust voor 
overpeinzing. 
De gestalte van de ikbewuste mens is meestal groot, 
ietwat gebogen als zuchtend onder een zware last. In-
derdaad drukt de last van het leven op dit type. Zij zijn 
dan ook meestal donker; grauw in hun uiterlijk, een-
zaam. Een mooi voorbeeld van een mens van dit ikbe-
wuste type is de grote dichter Friedrich Schiller, groot 
van bouw, naar binnen gekeerd in zijn wezen, vol van 
diepe gedachten. Door hun naar binnen gekeerde aard 
en gebrek aan contact met de buitenwereld maken 
mensen van dit type vaak een koude indruk. Bij Schiller 
zien wij, hoe door een veredeling van het type als ge-
volg van een innerlijke scholing juist een onmetelijke 
zielewarmte optreedt, een grote geestdrift voor idealen 
en een enthousiasmerende invloed op de omgeving. 
Wil men een beeld van dit type in klassieke vorm, dan 
bestudere men de oude Griekse marmerbeelden van 
Pluto, ofwel van de Alexandrijnse godheid Serapis. De-
ze godenbeelden vertonen een groot hoofd, waarin de 
diepte van het bewustzijnsleven valt af te lezen, het 
voorhoofd is gegroefd van het vele denken; de haren 
vallen ten dele eroverheen en geven het een duistere 
aanblik. Op het hoofd dragen zij meestal een of ander 
vaatwerk, wat als belasting werkt, zodat dit type steeds 
zwaarbelast lijkt. 
In de middeleeuwen kende men deze zeven zieletypen 
zeer goed en beeldde men ze af op allerlei manieren, in 
schilderijen, in steen en ook in de literatuur. Wanneer 
we bij die middeleeuwse schrijvers te rade gaan en 
zoeken naar beschrijvingen van deze zeven typen, dan 
worden zij vaak aangeduid met hun belangrijkste ei-
genschappen, zowel ten goede als ten kwade. In het 
geval van het ikbewuste type leren wij uit de middel-
eeuwse literatuur, dat de beste eigenschap van dit type 
is: de trouw, en de slechtste de nijd. Men sprak toen 
van de zeven deugden en de zeven doodzonden. Hier 
gebruik ik moderne termen. Deze oude aanwijzingen 
zijn vaak zeer nuttig. Zo is inderdaad de trouw een ty-
pisch verschijnsel van het ikbewuste type. Wanneer dit 
zich gehecht heeft aan een mens, of een voorstander is 
geworden van een bepaald ideaal, zal het deze mens, 
dit ideaal trouw blijven. Het is rustig en vasthoudend 
van aard en daardoor is deze eigenschap vaak aanwe-
zig. Men kan daarvan in de opvoeding gebruik maken. 
Dat de nijd als ongunstige eigenschap vaak optreedt, 
behoeft ook niet te verbazen, want de mens van dit type 
leeft zeer bewust; hij bemerkt dus snel, dat hij bij ande-
re typen, die vlugger reageren, en gemakkelijker con-
tact met wereld en mensen hebben dan hij, ten achter 
staat. Toch beschikt hij vaak over grote vermogens, die 
zich niet gemakkelijk openbaren. Dit hindert mensen en 
kinderen van dit type vaak. Bij de opvoeding moet men 
er derhalve voor zorgen, dat zij van hun eenzijdigheid 
'en zwakte zoveel mogelijk verlost worden. Dat zal de 
nijd, indien deze aanwezig is, verminderen. 
Voegen wij bij de trouw als positieve eigenschap van dit 
type de diepzinnigheid, en bij de nijd als negatieve ei-
genschap de te sterke egocentriciteit (dus een neiging 
tot hevig egoïsme), dan is het zielebeeld voldoende ge-
tekend. 
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Wij komen dan tot de vraag, hoe wij met mensen van 
dit type moeten omgaan. Deze vraag is alleen daar van 
belang, waar in de samenleving moeilijkheden in dit op-
zicht voorkomen. Helaas is dit maar al te veel het geval. 
Wij hebben aan Rudolf Steiner op dit punt een reeks 
van aanwijzingen te danken, niet op de wijze, zoals wij 
hier het vraagstuk behandelen, maar in een groter ver-
band. Hij bespreekt in een voordracht, gewijd aan het 
wezen van de planeten, die hij beschouwt als levende 
en bezielde wezens in het heelal, hoe men een verhou-
ding tot deze kosmische wezens krijgen kan. Dit doet hij 
in de voordracht, die hij in Dornach hield op 27 juli 
1923. Aan deze voordracht kan men vele aanwijzingen 
ontlenen voor de omgang met mensen van bepaalde 
typen. Wat hier op vrije wijze wordt verwerkt, is in de 
loop van vele jaren in de omgang met volwassenen en 
met jonge mensen vanaf veertien jaar in toepassing 
gebracht en heeft in de praktijk zijn vruchtbaarheid be-
wezen. Wij willen hier de gegevens in de genoemde 
voordracht van Rudolf Steiner niet verder uitwerken. le-
der, die zich hiervoor interesseert, kan dit zelf doen. 
Hier geven wij dus alleen de omgang met mensen van 
de zeven typen weer, waarbij alle gegevens ontleend 
zijn aan bedoelde voordracht. 
Wat nu het ikbewuste type betreft, wanneer er moeilijk-
heden zijn in de omgang, dan is het voldoende, dat 
men zich in het eigen innerlijk bezighoudt met het gees-
telijke in het algemeen, en eventueel met het geestelij-
ke, dat in de ander leeft. Men neme dus enkele ogen-
blikken per dag om zich voor te bereiden op de omgang 
met deze ikbewuste mens. Men trachte zich in te leven 
in het geestelijke leven in het algemeen en in het zijne 
in het bijzonder. Deze innerlijke voorbereiding is vrijwel 
altijd voldoende om het gestoorde contact te herstellen. 
Er is een grote innerlijke gevoeligheid bij de ikbewuste 
mens; het is of hij het aanvoelt, dat men een diepere 
belangstelling voor hem heeft. Dit eenvoudige innerlijke 
werk is de sleutel tot de oplossing van vele problemen. 
Men moet zichzelf verinnerlijken in de omgang met de-
ze mensensoort, bij wie het innerlijke leven de hoofd-
zaak is. 
Ook in de opvoeding ontmoet men diepgaande pro-
blemen, wanneer men te maken heeft met kinderen van 
dit type. De middelbare school is er vol van. De leeftijd 
van veertien tot achttien jaar is een voorloper voor het 
leven. Wat de kinderen daar leren aan omgang met an-
deren en omgang met zichzelf moet de aanloop voor 
het leven in de maatschappij zijn. Deze omgang met 
zichzelf en de eigen problemen is oneindig veel belang-
rijker dan alle schoolse geleerdheid, waar helaas de 
huidige middelbare school van overloopt. Het leven eist 
veel meer. 
De ervaring leerde, dat vaak kinderen van het ikbe-
wuste type taken, die men in de klas stelde, slecht uit-
voerden, slechter vooral dan volgens hun capaciteiten 
zou mogen gebeuren. In het lerarencollege van de Vrije 
School te 's-Gravenhage werden deze problemen be-
sproken en werd het voorstel gedaan een weg te be-
wandelen, die deze kinderen langzamerhand in staat 
zou stellen hun volle capaciteiten te gebruiken voor zul-
ke taken. Een voorbeeld: een klasse van zestienjarigen 
krijgt op een morgen de taak een opstel te schrijven 
over-: De misdaad in Shakespeares Macbeth. De taak 
is niet te moeilijk, maar de ikbewuste kindergroep 
brengt er niets van terecht. En dit ondanks het feit, dat 
zij met hun diepe denkvermogen juist iets belangrijks 
erover moesten kunnen schrijven. Een ander voor-
beeld: in de gymnastiekles wordt een nieuwe oefening 
voorgedaan door de leraar en de klas moet haar direct 
nadoen. De meeste kinderen doen dit goed; niet de ik-

bewuste groep. Het duurde natuurlijk enige tijd voor 
men erachter was gekomen, dat het juist' deze kinderen 
waren, die onder hun niveau werkten. 
Toen dit punt eenmaal bereikt was, en begrepen werd 
dat dit zo moest zijn door de aard van deze kinderen, 
die niet onmiddellijk reageren kunnen, omdat zij alles 
eerst tot verleden moeten maker?, werd een andere 
weg ingeslagen. In de meeste onderwijsvakken werd de 
taak niet op dezelfde dag gesteld als waarop zij moest 
worden uitgevoerd. Er werd dus voor gezorgd, dat er 
steeds een of meer dagen verliepen tussen het stellen 
van de taak en de uitvoering ervan door de kinderen. 
Een opstel werd de ene dag opgegeven en een paar 
dagen later gemaakt. Een gymnastische oefening werd 
aan het eind van de ene les door de leraar vertoond en 
in de volgende les gedaan door de kinderen. liet bleek, 
dat de ikbewuste kinderen hun werk uitstekend deden 
en werken konden volgens hun capaciteiten. Nadat dit 
maandenlang gedaan was, werd met hen persoonlijk 
erover gesproken, dat ook onmiddellijke taken goed 
moeten worden verricht en dat dit kan wanneer men er 
zich op instelt. De kinderen hebben een groeiend zelf-
vertrouwen gekregen. Nu kan men als volgt de over-
gang maken, door aan te kondigen: morgen wordt door 
de klas een nieuw opstel gemaakt, zonder de medede-
ling van het onderwerp. De kinderen zijn er dan op in-
gesteld. Wanneer de vooroefening grondig genoeg is 
geweest, die hierboven werd beschreven, lukt deze 
overgang. Dit betekent, dat de kinderen leren de weg te 
vinden van het verleden naar het heden. Daarmee moet 
een totale opleiding gepaard gaan, die hun de gelegen-
heid biedt de andere zijde van hun eenzijdigheid te 
overwinnen, die van het te sterke naar binnengekeerd-
zijn. Dit is het werk van de natuurwetenschappelijke 
vakken. Deze moeten de kinderen in enthousiasme 
brengen en door interessante en ook mooie experimen-
ten moet de scheikunde- en natuurkundeleraar erin sla-
gen de kinderen niet alleen tot een grondige waarne-
ming van uiterlijke verschijnselen te brengen, maar hij 
zal hun ook een dieper begrip en daardoor een in-
nerlijke verhouding tot de natuur moeten verschaffen. 
De ontwikkeling van het ikbewuste type gaat van bin-
nen naar buiten, van verleden tot heden. 
 
 
Het verdroomde type: maantype 
Het verdroomde type spiegelt zijn omgeving, vaak op 
merkwaardige wijze. Deze spiegeltendens wordt ver-
oorzaakt door de inwendige passiviteit van het zielele-
ven, dat geen verweer heeft tegen invloeden van bui-
ten, en zich niet eens bewust is van het feit, dat deze 
inwerken. leder mens bemerkt wel eens, dat hij be-
paalde uitdrukkingen of woorden die in zijn omgeving 
gebruikt worden, onbewust heeft overgenomen, of dat 
hij bepaalde gebaren van iemand uit zijn omgeving zich 
eigen heeft gemaakt. Dan werkt deze verdroomde spie-
geltendens. Reeds werd melding gemaakt van het ex-
treem dat bij oosterse vrouwen veel voorkomt, het 'lata'-
verschijnsel. In dit geval bootst zo'n inheemse vrouw al-
les na wat de andere mens doet, en zegt. Zij is het zui-
vere spiegelbeeld van de ander. Het spreekt vanzelf, 
dat voor personen in wie deze spiegeltendens sterk 
werkt, het van het grootste belang is in wat voor omge-
ving zij terechtkomen. Bij vrouwen zal men dit type 
meer aantreffen dan bij mannen; bij beide geslachten 
komt het zeer veel voor. Dit geeft voor de opvoeding 
een grote verantwoordelijkheid. Men moet bedenken, 
dat juist door hun innerlijke passivi4eit zulke personen 
vaak zeer receptief van aard zijn. Wat zij in zich opne-
men, kan diep doorwerken. En vooral een kind in de 
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puberteitsjaren neemt hevig in zich op, wat later in liet 
leven pas tot uitwerking komt. 
Men heeft de bij uitstek verdroomde, vaak kunstzinnig 
aangelegde typen in deze categorie, men heeft ook de 
intellectuele typen die veel kunnen opnemen aan intel-
lectuele inhoud, maar niet beschikken over eigen acti-
viteit van het denkleven. In de negentiende eeuw wer-
den mannen van dit type vaak op grond van hun grote 
boekenkennis professoren; als denkers hadden zij geen 
betekenis. Het type is gemakkelijk te herkennen, het is 
loom, passief, van temperament vaak flegmatisch; sterk 
afwisselend van stemming kan het zijn, wanneer dit in 
de omgeving zo voorkomt; gelijkmatigheid van stem-
ming kan ook voorkomen, meestal is van nature het in-
nerlijk leven vrij onbewogen. Wat de gestalte betreft, 
deze bezit in het algemeen een ongevormd element, 
een neiging tot dikheid, of tot ronding als men liever wil. 
Ook het gezicht is bij dit type meestal aan de ronde 
kant. Het is een opvallend verschijnsel, dat men bij de 
actieve typen meer moet letten op de totale lichaams-
bouw, ais uitdrukking van het zieleleven, terwijl bij pas-
sieve typen meer de bouw van het hoofd of het aange-
zicht opvallende verschijnselen vertoont. Men bekijke 
het klassieke beeld van de Artemis van Efeze ter verge-
lijking. 
De Nederlandse stadhouder Willem V behoorde tot dit 
type, evenals de Franse koning Lodewijk XVI, die bei-
den door hun passiviteit en gedachteloosheid veel bij-
droegen tot de ongelukkige toestanden die in hun lan-
den bestonden. Beiden hadden een onklaar verdroomd 
bewustzijn, dat geen verhouding tut de hun omgevende 
wereld bezat. Ook Lodewijk XV behoorde tot dit type en 
wordt hier vermeld, omdat hij die ondeugd die de mid-
deleeuwers voor dit type vermeldden in hoge mate be-
zat, namelijk de liederlijkheid. 
Het verdroomde zieleleven van dit soort mensen kan de 
oorzaak zijn van een dichterlijke aanleg met de be-
hoefte tot kunstzinnig scheppen; het kan ook leiden tot 
een uitleven van de onderbewuste instincten, zoals op 
ongebreidelde wijze het geval was bij Lodewijk XV. Men 
kan zover gaan om vast te stellen, dat wanneer iemand 
als Lodewijk XV maar de gelegenheid zou hebben ge-
had om te dichten of te componeren of ander kunstzin-
nig scheppend werk te doen, hij daardoor misschien 
verlost had kunnen worden van de drang tot erotische 
uitspattingen. Uit dit voorbeeld is te zien, hoe het pas-
sieve in de zielehouding van dit type aanleiding kan zijn 
tot excessen, die het beste bestreden worden door 
kunstzinnige scheppingsarbeid. Vandaar dat in iedere 
middelbare school veel plaats ingeruimd moet worden 
voor kunstzinnige bezigheden; zij vormen een integre-
rend bestanddeel van de morele opvoeding van een 
grote categorie van kinderen. 
De beste eigenschap in de ogen der middeleeuwers is 
bij dit type de voorzichtigheid. Inderdaad kan men hier 
niet een doldriest optreden verwachten; de rustige en 
beschouwende levenshouding brengt met zich mee, dat 
geen ondoordachte handelingen worden verricht. Als 
wij de beide middeleeuwse kwalificaties aanvullen, bij 
de voorzichtigheid de kunstzinnige activiteit voegen en 
bij de liederlijkheid de passieve levenshouding, hebben 
wij het zielebeeld gecompleteerd. 
Wat de omgang met dit verdroomde mensentype be-
treft, vinden wij bij Steiner de interessante aanwijzing, 
dat men ingeval van problemen moet trachten door te 
dringen tot het diepere wezen van dit type, dat zich 
steeds verbergt, dat zich bovenal verbergt achter de 
spiegel van de omgeving. En dan is het nodig deze 
spiegel te doorzien en er zich niets van aan te trekken; 
men moet daartoe zichzelf zozeer vervullen van liefde 

voor de andere mens, dat men beseft wat spiegeling 
van iets anders is en dat men hier dwars doorheen 
gaat. Dat is de grote kunst, en wanneer men dan recht-
streeks de weg kan vinden tot dit diep verborgen eigen 
wezen, kan men in de aanwezige sociale of opvoe-
dingsmoeilijkheden de nodige hulp brengen. Het is een 
moeilijke taak om zo tot de verdroomde mens een weg 
te vinden; men moet zich daar intens op voorbereiden, 
maar wanneer men dit doet op liefdevolle wijze wordt 
de moeite beloond. 
Deze zelfde opdracht heeft de opvoeder van kinderen 
in de puberteitsjaren, die tot dit type behoren. Vaak ge-
ven zij in klassen in het geheel geen moeilijkheden, 
vooral niet wanneer zij intellectueel begaafd zijn. Dit wil 
niet zeggen, dat men gevoelloos aan hen voorbij mag 
gaan. Het kan zijn, dat grote problemen in de diepten 
van het zieleleven wonen en dat men deze pas op het 
spoor komt wanneer men zich grondig innerlijk met zo'n 
kind bezighoudt en de weg tracht te vinden tot de 'ves-
ting', zoals Rudolf Steiner het in dit geval uitdrukt. 
De pedagogische opdracht bij deze kinderen luidt: de 
activiteit op te voeren en wel door kunstzinnige activi-
teit, die tegelijkertijd een aansporing moet -zijn het be-
wustzijn te wekken. Wanneer men de `Brieven over de 
esthetische opvoeding' van Schiller leest, dan gaat men 
beseffen, hoe radicaal het wekken van het bewustzijn 
kan plaatsvinden door kunstzinnig werk. Er is steeds 
een zekere innerlijke activiteit nodig om een kunstzinnig 
werk te volbrengen en bovendien treedt men door zulk 
werk ook met zijn innerlijk leven in contact met de bui-
tenwereld. Het is hier niet de plaats uitvoerig in te gaan 
op deze uitwerkingen van kunst; het mag voldoende 
zijn erop te wijzen, dat bij een doeltreffende behande-
ling van het kunstzinnige onderwijs de eenzijdigheden 
van het verdroomde type kunnen verminderen en dat zij 
zowel aan activiteit als aan een betere verhouding tot 
de buitenwereld kunnen winnen. Wanneer daar nog bij-
gevoegd wordt de betekenis van dit onderwijs voor het 
overwinnen van een ongezonde erotiek, dan kan dit 
enigszins de verstrekkende betekenis van kunst in het 
middelbaar onderwijs belichten.  
Voor deze kinderen kan verder hetzelfde vastgesteld 
worden als voor het ikbewuste type, toen werd uiteen-
gezet dat voor een diepere verhouding tot de buitenwe-
reld een goed uitgeoefend onderwijs in de natuurwe-
tenschappelijke vakken van de grootste betekenis is. 
Ook de verdroomde kinderen moeten leren deze bui-
tenwereld goed waar te nemen en verder een dieper 
begrip ervoor te krijgen en haar lief te hebben. Dit tot 
stand te brengen is bovenal de taak van de leraren in 
de scheikunde, natuurkunde en natuurkennis. 
 
 
Het agressieve type: Marstype 
Men kan het agressieve type beschouwen ais het dia-
metrale tegenbeeld van het ikbewuste type. Over-
heerste bij het laatste de innerlijke wereld ten koste van 
de buitenwereld, bij het agressieve type overheerst de 
buitenwereld ten enen male. Had het ikbewuste type 
bovenal een verhouding tot het verleden, dus tot de 
dingen die reeds gebeurd zijn, het agressieve type inte-
resseert zich vooral voor wat nog te gebeuren staat, 
dus voor de toekomst. Bij het ikbewuste type was de 
belangrijkste functie van het zieleleven het geheugen; 
het denkt steeds na voor het wat doet. Het agressieve 
type is juist omgekeerd, het treedt onmiddellijk hande-
lend, dan wel sprekend op. [let spreken kan in deze 
samenhang als een vorm van handelen aangezien 
worden. Want het is evenals de daad een mogelijkheid 
om met de buitenwereld in relatie te treden. En dit wil 
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het agressieve type altijd en te allen tijde. Het reageert 
dus op gebeurtenissen en indrukken van buitenaf niet 
door overpeinzing, door het geheugen of anderszins, 
het reageert door het woord of door de daad. Het is dan 
ook geen toeval dat een beschaving, die meer dan alle 
andere een agressieve genoemd kan worden, namelijk 
de Romeinse, die een door en door militaire staat 
opleverde, tevens een diepgaande cultuur van het 
woord in het leven riep, en wel die van de retor. Ook in 
onze moderne cultuur, die in vele opzichten met de 
veruiterlijkte Romeinse machtscultuur overeenkomt en 
een sterk militair en gewelddadig karakter draagt, wordt 
oneindig veel gepraat op internationale en nationale 
conferenties, in vertegenwoordigende lichamen enzo-
voorts, enzovoorts. Wanneer men de agressieve mens 
wil herkennen, dan kan men behalve op de reeds ge-
noemde kenmerken de aandacht richten op de meestal 
forse lichaamsbouw, die hoort bij het forse optreden, 
vaak met een groeineiging in de breedte (de ikbewuste 
mens groeit in de lengte). Meer nog dan de bouw van 
de gestalte is de dynamiek van het optreden van be-
lang; het afgaan op een doei, het opzij zetten van moei-
lijkheden; het botsen tegen andere mensen, vaak grof-
heid in het optreden. [let temperament van de agressie-
ve mens is vaak cholerisch. Van nature past hem het 
geweld. Het klassieke Marsbeeld kan een hulp zijn bij 
de studie van dit type. 
De geschiedenis telt vele agressieve typen; door hun 
kracht konden zij vaak een grote invloed op het we-
reldgebeuren uitoefenen. Enkele van de meest opval-
lende waren Napoleon, Voltaire, Prins Maurits. Bij Na-
poleon is de geweldige dynamiek van zijn wezen in-
drukwekkend. Het is bekend, dat hij vele van -rijn veld-
slagen won door zijn tempo. Toen hij trouwde met Jo-
séphine en door het paleis naar de gereedstaande rij-
tuigen liep, moesten de dames van de hofhouding met 
de lange sleep van Joséphine in de hand hem op een 
drafje volgen om hem bij te houden. Zijn machtige acti-
viteit maakte het hem mogelijk vele dingen tegelijkertijd 
te doen, zo kon hij bijvoorbeeld aan tien secretarissen 
tegelijkertijd elk een andere brief dicteren. 
Voltaire vertoont de agressiviteit van zijn type in zijn 
strijd tegen de talloze misstanden van zijn tijd. Wij zien 
echter evenzeer bij hem een zich terugtrekken, wan-
neer er gevaar dreigt. Het agressieve type valt niet altijd 
aan; het trekt zich snel terug bij gevaar of tegenslag. Bij 
Prins Maurits zien wij hoe hij de krijgskunde als wiskun-
dige wetenschap behandelt en daardoor de grootste 
veldheer van zijn tijd wordt. Dit brengt ons nader tot het 
feit, dat de middeleeuwers de wiskunde en dan speciaal 
het meetkundige aspect ervan als agressieve weten-
schap beschouwden. Zij schreven haar aan de invloed 
van de planeet Mars toe, evenals de strijd. Vermoede-
lijk ligt de verklaring hierin, dat de agressieve mens tel-
kens opnieuw zijn bewustzijn aan de buitenwereld laat 
ontwaken, telkens een nieuwe kleine of grotere aanval 
op die buitenwereld doet en daaraan innerlijk wakkerder 
wordt. Bij de meetkunde heeft men met iets dergelijks 
te maken. Hier zijn het figuren en voorstellingen, die 
steeds een probleem opleveren, dat moet worden op-
gelost. Men moet erop aanvallen als het ware, om tot 
resultaat te komen. Men ontwaakt echter al aanvallend, 
bij ieder probleem ontwaakt men opnieuw. 
Een vrouwelijke agressieve figuur in de geschiedenis 
was de Engelse koningin Elizabeth. Men leze slechts 
hoe typisch zij wordt geschilderd door Schiller in zijn 
drama Maria Stuart, waarin de laatste juist de repre-
sentant van het andere zieletype is, dat wij het estheti-
sche hebben genoemd. Koningin Elizabeth heeft veel 
manlijke eigenschappen, eigenschappen als agressi-

viteit, doorzettingskracht, machtsbegeerte. Maria Stuart 
is bovenal ingesteld op liefde, op sympathie en antipa-
thie; zij is in de allereerste plaats vrouw, Elizabeth ko-
ningin. 
De omgang met mensen van het agressieve type is 
vaak vol van moeilijkheden. Men heeft de neiging om 
hen wanneer zij gewelddadig optreden op dezelfde wij-
ze tegemoet te treden. Niets is onverstandiger dan dat. 
Dit prikkelt hun strijdlust en levert nooit gunstige resulta-
ten. Het is veel beter dat de andere mens niet op de-
zelfde wijze reageert, maar een zekere innerlijke rust 
bewaart bij alle krachtuitingen van het agressieve type. 
Het is dan van belang, dat men in staat is om op voor-
zichtige wijze voor die uitingen belangstelling te heb-
ben. Dat is het, wat gunstige resultaten zal hebben. 
Ook hiervoor zal men in het a!gemeen zich innerlijk 
moeten voorbereiden. Wanneer men dit echter doet en 
dan in staat is door allerlei onsympathiek aandoende 
uitingen heen te zien en zich daarvan niets aan te trek-
ken, doch belangstelling te hebben en door te dringen 
tot wat werkelijk van belang is in het vele, dat dit type 
steeds wil ondernemen, dan kan men de omgang 
vruchtbaar maken voor alle partijen. 
De middeleeuwers beschouwden de toorn als de 
hoofdondeugd van het agressieve type. Hiermee werd 
in het algemeen bedoeld een zekere overmaat en ge-
welddadigheid in het optreden, waarvan de gewone 
driftuitbarsting slechts één bepaalde uiting is. Het vrij 
laten werken van de driften in het algemeen is het euvel 
van de agressieve mens; wij voegen erbij de eenzijdige 
extraverte levenshouding; zijn deugd was in vroeger 
dagen de moed. Voor de strijd in de wereld was deze 
moed nodig. Om met de buitenwereld in contact te zijn 
en daarin te werken was tot het begin van de nieuwe 
tijd een zekere dosis moed ook nodig. In onze tijd is dat 
veranderd. Men heeft geen moed meer nodig voor de 
strijd in uiterlijke zin. Eigenlijk is alles wat vechten in ui-
terlijke zin is, is oorlog, een verouderd begrip. leder 
weldenkend modern mens heeft er een instinctieve af-
keer van. Dat de oorlog nog bestaat en blijft bestaan, 
dat strijd in uiterlijke zin nog gevoerd wordt, berust on-
der andere op het feit, dat in de individuele mens de 
agressieve krachten, en dat zijn niet alleen de strijd-
vaardige krachten, maar al die krachten waardoor hij 
zozeer naar buiten gekeerd is en onze beschaving een 
zozeer veruiterlijkte beschaving is, nog niet voldoende 
zijn omgevormd. Het is de taak van ieder mens als indi-
vidu om zich te verinnerlijken, om de agressieve krach-
ten om te vormen. De tendens naar buiten, die eeuwen-
lang bestaan heeft, moet veranderen in een tendens 
naar binnen. Naast de kennis en de studie van de uiter-
lijke dingen hebben wij de studie en de kennis nodig 
van de innerlijke wereld. Wij hebben een versterken 
nodig van de innerlijke krachten in ieder mens. Wij 
moeten leren de strijd, die door eeuwen heen in uiter-
lijke zin werd gevoerd in innerlijke zin te voeren. Dat wil 
zeggen dat ieder mens, en als eerste de agressieve 
mens de strijd moet leren voeren tegen zijn lagere in-
stincten, dat hij de diepere krachten, die in hem leven, 
moet trachten tot ontwikkeling te brengen, door althans 
korte tijden van iedere dag te besteden aan de cultuur 
van het innerlijke leven. Daarom is de moed in uiterlijke 
zin in de moderne tijd geen deugd meer en zal deze 
goede eigenschap in de agressieve mens moeten ver-
anderen in de zachtmoedigheid. Hij zal de strijd moeten 
aanbinden tegen alle gewelddadigheid in hemzelf, te-
gen elke machtsbegeerte en zich naar buiten als 
zachtmoedig mens moeten tonen. Dit is c'- nieuwe 
deugd voor de agressieve mens, in overeenstemming 
met de eisen van de twintigste eeuw en de verdere toe-
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komst. In de opvoeding van kinderen in de puber-
teitsjaren zal men veel aandacht moeten besteden aan 
deze gang der verinnerlijking, de bestrijding der natuur-
lijke instincten, waarvan de machtswellust de ergste is 
die in onze tijd wordt botgevierd. Een school, die niet 
met alle kracht de methoden zoekt om tegenover deze 
woekerende machtsinstincten tegenwichten te schep-
pen, hoort in de moderne tijd niet thuis. Welnu: vooral 
door het onderwijs in de geschiedenis kan aan jongens 
en meisjes worden gewezen, hoe de strijd naar binnen 
door allerlei mensen in vroeger tijden werd gevoerd. 
Men kan bijvoorbeeld denken aan de machtige figuur 
van een Geert Groote, die zijn enorme driftenwereld 
wist om te zetten door een grondige innerlijke scholing, 
waarvan wij vrij veel afweten. Kinderen moeten in de 
jaren van veertien tot achttien leren dat er allerlei me-
thoden bestaan om te strijden tegen het lagere in ons-
zelf en hoe andere mensen dat gedaan hebben. Zij 
moeten lichtende voorbeelden uit de geschiedenis leren 
kennen. Zij moeten ook voorbeelden in hun eigen om-
geving ontmoeten. Deze innerlijke strijd moeten zij leren 
kennen als een der grote doelstellingen van het leven. 
leder kind apart, dat om hulp komt vragen in de strijd 
tegen zichzelf, moet hierin goede en doeltreffende hulp 
krijgen. Het spreekt wel vanzelf, dat de leraar en op-
voeder van kinderen zelf grondig georiënteerd behoort 
te zijn over de vraagstukken van de innerlijke ontwikke-
ling en de mogelijkheden ter bestrijding van de vele drif-
ten, die nu eenmaal in de mensenziel kunnen werken. 
Wereldkennis en mensenkennis moet de opvoeder 
zonder ophouden zich meer en meer trachten eigen te 
maken. Slechts dan zal hij in staat zijn aan kinderen 
van deze tijd een opvoeding te geven, die in overeen-
stemming is met de onnoemelijk zware eisen. 
 
 
Het esthetische type: Venustype 
Het esthetische type kan niet op dezelfde wijze als een 
tegenbeeld van het verdroomde type worden gezien, 
zoals dit het geval is met het agressieve in vergelijking 
met het ikbewuste type. Integendeel: het esthetische 
type en het verdroomde vertonen een grote verwant-
schap en gaan dan ook in de werkelijkheid zeer veel 
samen. De meeste vrouwen hebben veel van het ver-
droomde type in zich, zij hebben ook vaak veel van het 
esthetische type. Het zijn de twee bij uitstek vrouwelijke 
typen, wat echter in het geheel niet wil zeggen dat dit 
type niet vaak ook onder mannen gevonden zou wor-
den. 
Wel is het een feit, dat de onbewogenheid tegenover de 
buitenwereld, die men aantreft bij het verdroomde type, 
niet zo optreedt bij het esthetische. [lier is een diepe 
verhouding tot de buitenwereld te bespeuren, weliswaar 
op passieve wijze, zodat dit type de buitenwereld vrij in 
zich laat werken, maar het reageert sterk op die bui-
tenwereld, en het proces leidt niet tot een onbewuste 
spiegeling, zoals bij het verdroomde type het geval is. 
Het esthetische type richt zich op de wereld om zich 
heen, interesseert zich in het bijzonder voor alles wat 
zich daar afspeelt in de zielesfeer en reageert op alles 
met de eigen ziele-inhoud, bovenal met oordeel, sym-
pathie en antipathie. Evenals bij het agressieve type, 
komt door het binnentreden in die buitenwereld dit type 
vaak ermee in conflict. Deze conflicten leiden dan voor-
al tot uitingen, die negatieve of zeer positieve oordelen 
inhouden, en tegelijkertijd vervuld zijn van antipathie en 
sympathie. En dat gebeurt vaak met grote heftigheid. 
Aan de ene kant zoekt dit type aansluiting bij anderen, 
die het positief beoordeelt en doet dit dan te hevig; het 
weert anderen eveneens te hevig af. Men herkent men-

sen van dit type gemakkelijk; hun houding is soepel, 
vaak liefelijk, hun lichaam goedgebouwd, soms lichtge-
bogen. De Duitsers hebben voor de neigingen van dit 
type een voortreffelijk woord, dat ons ontbreekt: 'an-
schmiegend'. Het gezicht is meestal ovaalrond, vaak 
mooi, soms heel erg lelijk. Veel kan men leren van de 
Griekse Venusbeelden, in de eerste plaats de Venus 
van Milo. De meeste zogenaamd mooie meisjes of 
mooie jongens behoren tot dit type. Een leerrijke figuur 
uit onze geschiedenis is in dit opzicht de stadhouder 
Willem 11. Hij was een veelbegaafd mens, die echter 
door zijn heftige gemoeds- en oordeelsuitbarstingen 
mensen van zich vervreemdde en niet bereikte wat ei-
genlijk door zijn talenten wel mogelijk had moeten zijn. 
Over Maria Stuart als een vertegenwoordigster van dit 
esthetische type spraken wij reeds. Haar aandacht was 
wel op de wereld gericht, maar niet als een gebied voor 
machtsexpansie, maar als het terrein voor liefde en 
haat. 
Wat het temperament betreft, zal men bij dit type veelal 
een min of meer flegmatisch temperament aantreffen, 
maar dikwijls met een lichte melancholische inslag. 
De omgang met dit type levert vaak grote moeilijkheden 
op. Wanneer dit het geval is, moet men zich altijd weer 
herinneren dat er een bepaald gebied is, waarvoor het 
esthetische type zich altijd interesseert, namelijk dat der 
zielegeheimen van andere mensen, met andere woor-
den de wereld van liefde en haat. Wanneer men dus 
een belangrijk onderwerp moet bespreken met iemand 
van dit type en men betwijfelt of hij er vanzelf belang-
stelling voor zal hebben, zal men goed doen in het ge-
sprek uit te gaan van een of ander onderwerp uit het 
gewone alledaagse leven, dat te maken heeft met liefde 
en haat om vandaar over te gaan op het bedoelde on-
derwerp. Moet men met meisjes die tot dit type behoren 
bijvoorbeeld een onderwerp behandelen uit de natuur-
wetenschap of uit de filosofie, waarbij men van tevoren 
weet, dat zij er zich van nature niet voor zullen interes-
seren, dan moet men de overgang weten te maken van 
een onderwerp uit het gewone leven dat in het zielege-
bied thuishoort naar het bedoelde onderwerp. Dan pas 
zal men deze kinderen niet alleen meekrijgen, maar zal 
men het nuttige werk doen van de uitbreiding van hun 
interessegebied, dat van nature te beperkt is. Want dat 
is het grote probleem van het esthetische type, dat de 
kring van belangstelling zo eenzijdig en klein is. 
Wij zouden dus in moderne taal moeten vaststellen, dat 
de ondeugd van dit type de beperking door eenzijdig-
heid van het gevoelsleven is. De middeleeuwers richt-
ten hun aandacht op een geheel ander aspect en ver-
klaarden, dat de ondeugd van dit type de gulzigheid 
was, waaronder niet alleen werd verstaan de hevige 
begeerte bij het eten of snoepen die wij inderdaad vaak 
bij dit type aantreffen, maar meer algemeen nog het 
hevig werken der begeerten als zodanig: begerigheid 
dus. Als hun deugd werd aangegeven de liefelijkheid, 
wat in moderne taal nog iets uitgebreid kan worden en 
weergegeven als: liefdevol zijn. Want het opvallende bij 
dit type is het feit, dat het steeds een of ander element 
bezit waar het sympathie of liefde voor uit. Daar kan 
men steeds van uitgaan in de omgang en in de opvoe-
ding. Men accepteert de aanwezige kring van belang-
stelling en tracht deze in alle richtingen uit te breiden. 
Wat kinderen in de puberteitsjaren betreft, deze moeten 
aan de ene kant gebracht worden tot actief denken. 
Hun instinctieve oordelen moeten door een doelbewust 
onderwijs op allerlei wijzen gevormd en verbeterd wor-
den en gebracht worden op het niveau van het den-
kende bewustzijn. Aan de andere kant moet hun liefde 
voor bepaalde vakken, personen, gebeurtenissen uit-
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gebuit worden en door kunstzinnige activiteit overge-
bracht worden tot activiteit in de wilssfeer. 
Dat is het wat deze kinderen psychologisch gesproken 
mankeert: activiteit in de denksfeer en activiteit in de 
wilssfeer. Zij zouden zich het liefst willen vermeien in 
liefdesgeschiedenissen, om het grof uit te drukken; men 
gebruike deze belangstelling en breide deze uit, tege-
lijkertijd ervoor zorgend dat de kinderen actief worden in 
beide richtingen waarin dit mogelijk is: denken en wil-
len. Bovenal is hiervoor weer nodig het integreren van 
het kunstzinnige element in de schoolopvoeding en in 
de huiselijke opvoeding, hetgeen reeds eerder met 
klem werd bepleit. Niet kunst naast de gewone onder-
wijsvakken van de middelbare school, maar kunst in ie-
der onderwijsvak op zichzelf. Het esthetisch enthou-
siasme dat vele van deze kinderen bezitten moet hun 
brengen tot eigen scheppend werk in allerlei vakken en 
tot belangstelling voor de gedachte-inhouden, die deze 
gebieden tevens opleveren. Bovenal moet op het ter-
rein van de natuurwetenschappen een dusdanig sterke 
esthetische noot te vinden zijn, dat juist dit soort meis-
jes en jongens erdoor wordt gegrepen en zich dieper 
interesseert voor de buitenwereld der objectieve ver-
schijnselen. Daardoor komen zij vrij van zichzelf en van 
allerlei ongewenste zieleproblemen. 
 
 
Het overheersende type: Jupitertype 
Dit type is niet rijk gezaaid onder de mensen. Men komt 
er dus weinig mee in aanraking, zowel in de omgang 
met volwassenen als in de omgang met kinderen. In 
beeld kan het aldus begrepen worden: onder de talloze 
goden en godinnen van de Olympos kwam slechts één 
Zeus voor. Alle ziele-eigenschappen herhalen zich in 
het veelvuldige; de koninklijke ziel verschijnt slechts af 
en toe. Toch zullen wij het type moeten kennen, want 
men ontmoet het af en toe en het kan zijn, dat het dan 
grote moeilijkheden in de omgang verschaft. 
Dit overheersende type wordt gekenmerkt door een ze-
ker evenwicht tussen de innerlijke en de buitenwereld; 
bij het contact tussen deze twee werelden is er als het 
ware een beweging naar elkaar toe: indrukken van bui-
ten komen op de mens af, die zijn innerlijk leven daarop 
richt. Er is niet een éénzijdige innerlijke activiteit die de 
buitenwereld weert zoals bij het ikbewuste type, noch 
een volledig naar buiten stromen zoals bij het agressie-
ve type, maar een ontmoeten van de buitenwereld. Het 
overheersende type beheerst door zijn innerlijke kwali-
teiten de omstandigheden van buiten; het heeft de nei-
ging om door de overmacht van zijn denken steeds or-
denend in te grijpen in de chaotische uiterlijke verhou-
dingen. Elke chaos is het een gruwel; het wenst orde en 
wanneer het kan schept het orde. Het overziet direct al-
le problemen en wil ze dadelijk op~ossen; het wil altijd 
komen tot afgeronde vormen. Het handelt in rustige ze-
kerheid en deze dankt het aan zijn wijde en omvattende 
denkvermogen, dat in staat is grote ideeën te vormen. 
Een voorbeeld van een dusdanig wijd-denkend be-
wustzijn en ordenende levensinstelling vinden wij bij 
Goethe, wiens geest niet alleen doordrong in de wetten 
van het kunstzinnige, maar ook diepe inzichten ver-
kreeg in de groei van planten, in het leven van dieren 
en mensen, in de licht- en kleurenfenomenen. In onze 
eigen geschiedenis kennen wij zo'n overheersende fi-
guur in Johan van Oldenbarnevelt, wiens wijs beleid in 
staat was de politiek van de Zeven Provinciën vele tien-
tallen jaren vruchtbaar te leiden. 
Het beeld van deze overheersende typen vinden wij 
prachtig weergegeven door de Griekse Zeusbeelden, 
die de koning der goden afbeelden zittend op zijn troon, 

in verheven rust, met zijn machtige hoofd, zijn hoge 
voorhoofd, dat geheel vrij is en waaruit het allesbe-
heersende denken spreekt. Dit zijn allemaal kenmerken 
van het overheersende type; daarbij nog te rekenen de 
grote forse lichaamsbouw. 
In de middeleeuwen beschouwde men als de deugd 
van dit type de hoop, een eigenschap die in onze tijd 
niet meer als deugd wordt beschouwd maar die in die 
tijden van hoge betekenis was. Nu is de hoop slechts 
een gevoel, dat op de toekomst is gericht. Toen was het 
een belangrijke ziele-eigenschap, die ook met de toe-
komst te maken had en wel zo, dat men door een diepe 
innerlijke kracht met vertrouwen en zekerheid de toe-
komst tegemoet kon gaan. Men denke aan de drieheid 
van christelijke deugden: geloof, hoop en liefde. Daar-
van was de hoop die eigenschap van Christusver-
bondenheid, waardoor men gerust en zeker de toe-
komst tegemoet kon gaan. Dat was de hoogste deugd 
van de mens van het overheersende type. Voor onze 
tijd moet daar de wijsheid aan toegevoegd worden. De 
ondeugd van dit type was de hoogmoed, een volkomen 
doorzichtige mededeling, waarbij wij niet behoeven stil 
te staan. 
Wat de omgang met mensen van dit type betreft, hier-
over kunnen wij kort zijn. Ingeval van moeilijkheden is 
het nodig, dat men zelf actief met ideeën kan omgaan. 
Men moet dus niet alleen zoals bij de ikbewuste mens 
belangstelling voor het geestelijke in het algemeen 
hebben, men moet zichzelf met grotere ideeën-inhou-
den beziggehouden hebben om productief te kunnen 
omgaan met mensen van het overheersende type. Men 
wordt daardoor enigszins aan hen gelijk en begrijpt ge-
makkelijker hoe het er in hen uitziet. 
Voor de opvoeding van kinderen van dit type in de pu-
berteitsjaren zal men moeten zorgen, dat zij voldoende 
denkinhoud krijgen, dat hun gedachteleven erdoor be-
vrucht wordt. Overigens zal men in ieder geval afzon-
derlijk de beste weg moeten vinden. Het zijn zeer uitge-
sproken typen, die een eigen levensweg gaan en een 
eigen levensinhoud vragen. De ervaring is te weinig 
omvattend om meer dan algemene gezichtspunten er-
over te kunnen vermelden. 
 
 
Het beweeglijke type: Mercuriustype  
Dit type komt weer zeer veel voor, zoals de eerste vier 
typen, die wij bespraken. Ook hier kunnen wij spreken 
van een zekere ontmoeting tussen de wereld in ons en 
de buitenwereld, evenals bij het overheersende type, 
met dit verschil, dat bij deze ontmoeting de innerlijke 
mens veel passiever is, al zendt hij zijn innerlijk leven 
de uiterlijke indrukken tegemoet. Er is daardoor geen 
sprake van het brengen van orde in de chaos die ;w 
eenmaal de uiterlijke wereld in het innerlijk pleegt aan 
te richten door de enorme veelheid van indrukken, die 
ieder mens iedere dag en ieder uur in zich opneemt uit 
die buitenwereld. Aldus heerst in het algemeen in het 
leven van het beweeglijke type de chaos. Het springt 
van de hak op de tak, het onderneemt duizend en een 
bezigheden, die min of meer toevallig op zijn weg ko-
men. Het kent talloze mensen en is met alles bevriend. 
Het is buitengewoon handig in de omgang met mensen. 
Daarom zijn er in dit opzicht in het algemeen weinig 
problemen en vinden wij ook in de literatuur van Steiner 
geen gegevens over de omgang met dit type. Het is wat 
dat betreft het gemakkelijkste type. Door hun beweeg-
lijkheid en hun gemakkelijke omgang met mensen zijn 
er vele van dit type, die in de handel gaan en er uitste-
kend voldoen. Er zijn er velen, die arts worden en zeer 
goede artsen zijn. Want ook voor dit vak is een grote 
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beweeglijkheid nodig, niet alleen in uiterlijke zin, om van 
de ene patiënt naar de andere te gaan of de ene na de 
andere in het spreekuur te behandelen, maar vooral 
ook om de ziekte te diagnosticeren en tevens de natuur 
te overzien en te weten of het geneesmiddel moet wor-
den gezocht uit de planten-, dieren- of mineralenwereld, 
enz. De arts heeft een levendige en beweeglijke geest 
nodig evenals een sterk combinerend denken. Dit laats-
te is ook voor de handelsman van belang. Dit combine-
rende denken is dan ook met het waarnemingsvermo-
gen de belangrijkste zielefunctie van het beweeglijke 
type. Men kan begrijpen in hoeverre het beweeglijke ty-
pe toch een passieve natuur heeft, al gedraagt het zich 
uiterlijk zeer actief, wanneer men dit vergelijkt met de 
overheersende mens. Deze is namelijk in uiterlijk op-
zicht helemaal niet zo actief. Zijn activiteit is een inner-
lijke, die daaruit bestaat dat hij de stroom van uiterlijke 
indrukken steeds van binnen uit tracht te ordenen. Ui-
terlijk is hij een rustig mens. Juist omgekeerd is het met 
de beweeglijke mens. Deze is uiterlijk gezien zeer ac-
tief, steeds in beweging, steeds met iets bezig, steeds 
vol grapjes en humor, een danser door het leven. Inner-
lijk echter is hij veel minder actief. Hij laat zich leiden 
door de indrukken van buiten; hij neemt de buitenwe-
reld waar -- en dit is steeds in het gewone leven een 
passieve functie van de ziel --- en op het waargenome-
ne reageert hij door iets te doen. Zijn denkvermogen 
gebruikt hij niet zozeer om orde te brengen in de veel-
heid der waarnemingen, maar om snel de nodige com-
binaties te maken die hij voor zijn handelingen het bes-
te gebruiken kan. Hij leeft in details, niet in grote over-
zichten en samenhangen, zoals de overheersende 
mens. Hij laat zich in zijn reacties steeds door de ge-
voelens en omstandigheden van het moment leiden. 
Daarom kan men er zeiden pijl op trekken; het is zeer 
wel mogelijk, dat hij de ene dag heel anders zal reage-
ren op eenzelfde feit als de andere. Daarom is hij in zijn 
levensbouw vormeloos. Hij weet steeds de sympathie 
van zijn omgeving te wekken, die hem gaarne zijn vele 
kleine en grote slordigheden vergeeft. Van tempera-
ment is hij meestal aan de sanguinische kant. Hij heeft 
daardoor een groot aanpassingsvermogen, maar ook 
een grote neiging tot oppervlakkigheid. Men herkent dit 
type aan zijn snelle beweeglijkheid, de veranderlijkheid, 
de gestalte is meestal klein en donker, het hoofd is 
meestal klein, in tegenstelling tot het grote hoofd van de 
overheersende mens. De vorm van het gezicht is vaak 
rond, vaak scheef, het kan tenslotte alle vormen bezit-
ten. Zijn deugd is zijn grote handigheid, zijn ondeugd is 
vanouds de oneerlijkheid. Dit kan duidelijk zijn, wanneer 
men in gedachte houdt, dat dit type zich in het leven 
voortdurend door de uiterlijke omstandigheden laat lei-
den. Maar deze veranderen voortdurend. Wanneer men 
de ene dag het ene zegt en de volgende dag juist het 
omgekeerde, wordt dit in het algemeen als oneerlijkheid 
beschouwd. Het leven van de beweeglijke mens is vol 
van zulke ongecontroleerde, meestal uit de verschillen-
de stemmingen van het moment ontstane onzuiverhe-
den. Wij voegen erbij de neiging tot oppervlakkigheid. 
Hij moet door de opvoeding, wanneer hij de leeftijd 
daartoe heeft, leren meer vaste lijn in zijn leven te vin-
den. Dat kan doordat hij een innerlijk houvast verwerft, 
een innerlijke activiteit dus, waardoor enige regelmaat 
in de veelvoudige chaos ontstaat. De weg daartoe is 
een lange; hij moet jarenlang worden begaan. Het moet 
beginnen met het aankweken van bezinning bij de 
waarneming. Deze functie toch is het uitgangspunt van 
het chaotische element in het leven. Daar zal ook het 
begin van orde moeten ontstaan, een begin van verin-
nerlijking. De beweeglijke mens moet leren niet onmid-

dellijk en zonder meer te reageren op iedere indruk van 
buiten. Dat kan geleerd worden door een doelbewuste 
waarnemingstraining in de jonge jaren. De opvoeder 
kan de jonge mens de gelegenheid geven om dagelijks 
een of ander voorwerp gedurende enkele minuten 
zorgvuldig waar te nemen en dan uitvoerig en zorgvul-
dig te beschrijven, nadat het voorwerp is weggenomen. 
In de natuurwetenschappelijke vakken op de middel-
bare school kan hetzelfde bij experimenten worden ge-
oefend. Van de waarneming van dode dingen kan 
overgegaan worden tot de waarneming van levende 
voorwerpen, zoals planten, bloemen, dieren. Bij de 
zorgvuldige waarneming daarvan gaat het hart sterker 
spreken; dat is nodig voor de beweeglijke mens. Hij 
moet zich verinnerlijken, er moet een innerlijke band 
ontstaan van de ziel met de waarneming, die op overleg 
is gebaseerd. Overleg in deze zin is meer een zaak van 
het hart dan van het verstand. Beide moeten aan de 
vorming van de innerlijke kern bijdragen. Dit zal alleen 
lukken, wanneer de opvoeder met veel beleid, veel va-
riatie de training verzorgt en het volle vertrouwen van 
de jonge mens geniet, wie hij leiding wil geven. Dit laat-
ste is natuurlijk altijd een voorwaarde voor het geven 
van leiding bij de innerlijke ontwikkeling van jonge men-
sen. Wat dus bij de beweeglijke mens bovenal aange-
kweekt moet worden is een zekere graad van innerlijke 
activiteit, van bewustheid en overleg ten opzichte van 
de indrukken van buiten. 
Wanneer dit eenmaal als vaste levensgewoonte is ont-
staan kan ook de beweeglijke mens erin slagen zijn le-
ven niet voortdurend volkomen tot chaos te maken. Het 
klassieke beeld van de beweeglijke mens is de bode 
der goden, Mercurius, met de gevleugelde voeten. 
 
 
Het stralende type; Zonnetype  
Er werd reeds de aandacht op gevestigd, dat in ons 
tijdsbestel dit type zelden voorkomt. Het is een door en 
door harmonisch type dat zich in vroeger tijden wel 
eens voordeed, zoals bij Pericles in de oudheid, bij 
Goethe enigermate. Onze stadhouder Frederik Hendrik 
had ook iets van dit type. Het verenigt de positieve ei-
genschappen van alle andere typen op harmonische 
wijze; het houdt het midden tussen activiteit van binnen 
en receptiviteit tegenover de buitenwereld. Gevoel en 
intellect staan in een harmonische samenwerking; 
daardoor is dit type mens meestal zowel intellectueel 
geïnteresseerd, als kunstzinnig begaafd. Men herkent 
dit type aan de grote openheid van zijn wezen, aan de 
stralende activiteit, die steeds de neiging heeft te 
schenken. 
De omgang met dit type levert geen moeilijkheden op. 
In de middeleeuwen noemde men de deugd van dit ty-
pe de rechtvaardigheid en bedoelde daarmee, wat ook 
de oude Grieken ermee bedoelden, dat het hart een 
goede verhouding bezit tot de wereld, dus vervuld is 
van activiteit ten goede tegenover mens en wereld. De 
daartegenover staande ondeugd was dan ook be-
grijpelijkerwijze de traagheid. Wanneer dit type tot on-
deugd vervalt, dan is de hier bedoelde innerlijke traag-
heid van ernstige aard. Wij zullen ons in deze kwesties 
niet verder verdiepen omdat zij niet van groot actueel 
belang zijn. 
Van meer betekenis is het besef, dat iets van dit stra-
lende en harmonische element verworven wordt door 
alle zes andere typen, wanneer zij door opvoeding of 
zelfopvoeding de ernstige eenzijdigheden van hun aard 
weten te overwinnen. Het stralende type was aldus in 
vroeger tijd te beschouwen als de harmonische sa-
menvatting van alle andere typen: in onze tijd is het 
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meer het toekomstideaal van allen. En daarom is het 
van belang dat het even in beschouwing werd geno-
men. 
 
 
Combinaties van typen 
Wij vermeldden reeds, dat in ieder mens alle zeven ty-
pen van het zieleleven in beginsel aanwezig zijn en dat 
wij spreken over een bepaald type, wanneer de ver-
schijnselen hiervan een zeker overwicht in het innerlijk 
leven van een mens bezitten. Het is natuurlijk mogelijk, 
dat twee typen tezamen een overwegend element in 
het zieleleven vormen en het spreekt wel vanzelf, dat 
alle combinaties van typen denkbaar zijn, ook die van 
meer dan twee typen. In de praktijk van het leven treft 
men meestal slechts combinaties van twee typen aan, 
naast de uitgesproken typen die wij reeds beschreven. 
En bij die typencombinaties zijn er weer die zich veel 
voordoen en andere die minder voorkomen. Hier zullen 
wij volstaan met een korte mededeling van die typen-
combinaties die veel voorkomen. 
Er zijn drie typencombinaties, die als gunstig kunnen 
worden beschouwd en die zeer veel voorkomen. Reeds 
Wolfram von Eschenbach noemt ze in zijn grote gedicht 
over „Parzival". Dat zijn de combinaties van het ikbe-
wuste en esthetische type, die van het overheersende 
met het beweeglijke type, en tenslotte die van het 
agressieve en het verdroomde type. Wanneer deze 
combinaties optreden, zal men veelal vinden, dat een-
zijdigheden van het actieve type telkens in evenwicht 
worden gehouden door eigenschappen van het daar-
mee samengaande passieve type. Zo wordt bij de eer-
ste combinatie de te sterk naar binnen gekeerde ten-
dens van het ikbewuste type enigszins goedgemaakt 
door de naar buiten gekeerde tendens van het estheti-
sche type. Deze combinatie maakt dat de verschijnse-
len van het ikbewuste type met een zekere mildheid op-
treden. Hetzelfde kan gezegd worden bij de combinatie 
van het agressieve type met het verdroomde. De te 
sterke activiteit en de heftigheid van het agressieve ty-
pe worden zachter door het samengaan met het ver-
droomde type. Ook de combinatie van het overheer-
sende type met het beweeglijke is gunstig, doordat de 
beweeglijkheid van het laatste en zijn aanpassingsver-
mogen een tegenwicht geven tegen de al te verheven 
koninklijke tendensen van het andere type, dat daar-
door vaak onsociaal kan worden in zijn optreden. Hier 
hadden wij steeds te doen met het samengaan van een 
actief type en een passief, het ene naar buiten gekeerd 
en het andere naar binnen gekeerd. Wanneer de natuur 
zich veroorlooft een actief type te laten samengaan met 
een ander actief type, bijvoorbeeld het ikbewuste met 
het agressieve is deze combinatie niet al te gunstig. De 
capaciteiten van een mens van deze geaardheid kun-
nen wel groot zijn, maar de psychische problemen die 
hij meebrengt door zijn eenzijdigheden, zijn zeer groot. 
Hier zal de zelfopvoeding veel werk te verrichten heb-
ben. Hierover spreken wij in het volgende hoofdstuk. De 
combinatie van twee passieve typen komt veelvuldiger 
voor en betekent geen opeenhoping van problemen, 
hoogstens een vermeerdering van vermogens van de 
betreffende mens. De passiviteit van het zieleleven die 
aanwezig is, maakt dat er geen botsingen van de ver-
schillende verschijnselen plaatsvinden. 
In veie opzichten minder gunstig is de combinatie van 
twee typen, die beide naar binnen gekeerd of naar bui-
ten gekeerd zijn, dus de combinatie van de typen, die 
wij in dit hoofdstuk als elkaars tegenstellingen be-
handeld hebben. Zo werkt het feit, dat het ikbewuste ty-
pe verenigd met het verdroomde type optreedt niet 

gunstig. De tendens van vervreemding van de uiterlijke 
wereld is in dit geval te sterk; excessen treden gemak-
kelijk op. Opvoeding en zelfopvoeding hebben een 
groot werk te doen. Hetzelfde geldt bij de combinatie 
van het agressieve type met het esthetische. Hier wordt 
de naar buiten gerichte tendens te heftig. Een voor-
beeld hiervan was de Hollandse stadhouder Willem II 
en ook de Engelse koningin Elizabeth I die een uiterst 
moeilijke vrouw is geweest. De capaciteiten zijn groot, 
maar de psychische moeilijkheden en inwendige con-
flicten nog groter. 
Bij de opvoeding van deze gemengde typen zal men in 
de eerste plaats moeten beginnen met die zijde, die het 
meeste op de voorgrond treedt en dat is altijd weer 
slechts een van de beide overheersende kanten. Wan-
neer in de problematiek van de ene kant een zeker re-
sultaat is bereikt, kan begonnen worden met de andere 
zijde van de combinatie. Soms zal een behandeling van 
de totale problematiek mogelijk zijn; alle typenop-
voeding is individueel en moet ten dele al zelfopvoeding 
zijn. Er moet een overgang zijn voor de jonge mens 
naar de zelfopvoeding, die hij als volwassene zichzelf 
moet kunnen opleggen, zonder hulp van een ander. 
 
 
Slotopmerking 
Zoals reeds werd gemeld, heeft ieder mens alle zeven 
typen in zich. Daardoor is het niet gemakkelijk om ieder 
type in de werkelijkheid te herkennen. Men moet zich --- 
zoals bij alle onderwerpen van mensenkennis -- lang 
met de aparte typen bezighouden en er zich inleven; 
men moet veel jonge mensen en ouderen ontmoeten 
en zich liefdevol in hen verdiepen. Na enige jaren van 
toegewijde studie ontstaat dan een kennis, die zeker-
heid verschaft en een mogelijkheid van praktisch wer-
ken met deze gegevens, zodat zij voor het leven 
vruchtbaar worden. 
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