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Van de redactie

Zojuist is onze voorzitter terug van een tocht van een maand door Brazilië
onder leiding van de bekende wereldreiziger Jan Glissenaar. Vanuit zijn
Stichting Wederzijds (Postbus 20, 3417 ZG Montfoort) organiseert hij deze
reizen voor groepjes van ± 8 mensen naar Indonesië, India en vooral Brazilië.
Zij hebben geen toeristisch oogmerk. Hij wil mensen, die in die landen door
samenwerking aan de basis proberen iets aan hun vaak ellendige bestaan te
verbeteren, laten merken, dat anderen solidair met hen zijn. Dit wederzijds
contact is voor hen erg bemoedigend, te meer daar een beter inzicht van ons
in hun moeilijkheden in het verleden al heeft geresulteerd in druk op
overheden vanuit een basisgroep Brazilië in Nederland, renteloze financiële
leningen of kleine startkapitaaltjes voor allerlei activiteiten. In volgende
nummers van GAMMA zullen wij wat aspecten van deze vorm van
ontwikkelingssamenwerking nader belichten.

Het moge de trouwe lezer van GAMMA duidelijk zijn, dat wij met onze
Stichting Teilhard de Chardin niet alleen theoretisch een filosofische of
theologische verdieping nastreven. Wij trachten deze veeleer te geven als
motivering tot betere keuzes in de praktijk. Daarom vestigen wij de aandacht
op mensen en groeperingen die echt openstaan voor elkaar, willen luisteren
en samen willen werken aan een structurele verandering van misstanden. In
een woord: op mensen met mededogen (blz. 2-11).

Een voorbeeld hiervan is het solidariteitsfonds XminY. Bij overmaking van
een donatie vanaf ƒ 50,- op hun girorekening 60 90 60  kunt u vragen om hun
jaarverslag over 1995/96. Daarin staan alle projecten vermeld, waaraan zij
per jaar ongeveer zes ton wisten te schenken. Ook hier betreft het hulp aan
vaak kleine groepen, die aan de basis iets proberen te veranderen. Structurele
verandering dus, zoals ook Kooistra nastreeft met zijn UNO-Basisinkomen
voor Alle Mensen. Met financiële ondersteuning van de Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO)
vond over dit plan op 1 juni een 'economenconferentie' en op 15 juni een
'ecologenconferentie' plaats in het conferentieoord Narwal te Wassenaar. Wij
legden het plan in het Portugees voor aan diverse instanties in Brazilië en
zullen u van de ontwikkelingen ook daarvan op de hoogte houden.
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Hein Stufkens: "Mededogen als menselijke bestemming"
Uitg. Ankh Hermes, 1997

Henk Hogeboom van Buggenum

De filosoof-dichter Hein Stufkens is in de rooms-katholieke traditie opgevoed en
thans verbonden aan het franciscaanse bezinningscentrum De Harp in Izegem,
België. Hij weet de vele invloeden, die hij daarnaast onderging van onder meer
boeddhistische, hindoeïstische en taoïstische geschriften en leermeesters in dit
schitterende boek tot een voor elk begrijpelijke en leerzame synthese te brengen.

De schrijver legt de nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder van
ons voor de situatie in de wereld. Ieder kan hieraan op zijn kleine bescheiden
schaal bijdragen door het beoefenen van 'mededogen', wat niet hetzelfde is als
medelijden. Het laatste woord immers drukt vaak uit, dat we iemand zielig vinden.
Bij mededogen zijn we actief betrokken bij het lot en het welzijn van de mede-
mens. We zien hem als Gods schepping met onszelf verbonden, als waardevol.
Vanuit mededogen stellen we dan ook alles in het werk om levengevend te zijn
voor alle wezens waarmee we deze planeet delen. We kunnen ons er steeds bewust
op richten. De oefeningen na elk hoofdstuk zijn hiertoe een goed hulpmiddel. Zij
helpen ons allereerst duidelijkheid te krijgen over onze eigen motieven.  De
methode, die Stufkens hiervoor gebruikt, stoelt  grotendeels op de filosofie van
C.G.Jung  en de psychosynthese van Roberto Assagioli.

Het boek is daarmee ook een pleidooi voor gezamenlijke organisatie van
opvoedings- en vormingsstrategieën. Immers, van jongs af leren ervaren dat wij
verbonden zijn met alle leven verlost ons voor een goed deel van het egoïsme, dat
nu nog vaak zo kenmerkend is voor personen en groepen. Het egoïsme dat ons
vervreemdt van de medemens en in allerlei vormen de aarde plundert wordt na
zelfacceptatie en acceptatie van de ander door eenheidsbewustzijn omgebogen
naar mededogen.

Natuurlijk wist de mens dat allang en hebben vele wijzen uit verschillende
godsdienstige tradities van dit weten getuigd. Parcival verliest bijvoorbeeld alles,
omdat hij koning Amfortas, die de Graal bewaakt, het symbool van de 'goddelijke
heelheid', niet vraagt naar diens lijden. Koning Midas' wens om beloond te worden
voor zijn goedheid wordt vervuld: alles verandert Dionysos op zijn verzoek in
goud, ook zijn vrouw. Via deze verhalen werd en wordt de mens ervan door-
drongen, dat de materie het leven verstikt. Koning Midas wordt het gegund om
zijn egoïstische begeerten met water weg te wassen.

Hein Stufkens wijst op de symbolische betekenis niet alleen van water, dat we in
vele godsdiensten in het doopritueel tegenkomen, maar ook  van bijvoorbeeld  het
kruis, de Christus, de Boeddha, Maria. Hij doet dit in een begrijpelijke weergave
van bekende en minder bekende verhalen en legt herhaaldelijk een verbinding met
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wat hijzelf meemaakte of van anderen hoorde. Het boek werd daardoor zeer
persoonlijk en toegankelijk.

Heb ik dan geen enkele kritiek op dit boek? Is er niets dat ik erin mis? Misschien
een nuance. De schrijver gaat ervan uit, dat we onszelf door bezinning, meditatie,
inkeer leren kennen en vanuit deze zelfkennis tot daden van mededogen zullen
komen. Het is het jungiaanse denken, gericht op de diepten van het eigen zelf en
daarmee onze verbinding met het grote Zelf, de Ene. Wat ik enigszins mis is de
grote motivator vanuit de evolutiegedachte, die deze richting complementeert. Het
is Teilhard de Chardin, die de verdieping in de ander vooropstelt, de inspanning
om de ander te leren kennen, begrijpen, te integreren in zijn leven. Beide denkers
vullen elkaar aan. Jung is meer introvert en op het verleden gericht, Teilhard
extravert en gericht op de toekomst.  Mijns inziens zijn beiden van grote betekenis
voor de synthese tussen het Oosterse en het Westerse denken en de verschillende
godsdiensten.

Hein Stufkens interviewde in de IKON-serie Via Mystica o.a. Mansouk Patel en
Raimon Panikkar. Hoewel van beiden een grote inspirerende kracht uitgaat, vraagt
het boek van de laatste Waar wijsheid woont erg veel van de lezer. Dit wellicht
mede door de vertaling.
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Mededogen - 2
Henk Hogeboom van Buggenum

Vaak al is gesteld, dat de Stichting Teilhard de Chardin geenszins beoogt te doen
aan persoonsverheerlijking. Niet de persoon van Teilhard staat in het middelpunt,
maar de gedachten en gevoelens waartoe zijn leven ons inspireert. Delen van deze
inspiratie kun je ook uit het leven en werk van andere dichters en denkers putten -
en niet alleen uit dat van hen, maar uit dat van ieder van ons. Het hangt er slechts
vanaf, met wie je in contact komt en hoezeer je vanuit je eigen achtergronden de
diepte en dichtheid van zijn of haar belevingswereld kunt ervaren.

In de vorige alinea staat het woord 'kunnen' cursief gedrukt. Een essentiële
ervaring voor mij bij het lezen van Teilhard is, dat hij zo de nadruk legt op onze
mogelijkheden. Dat is hoopvol. Wij kunnen onze omgeving gebruiken als bron
van inspiratie voor onszelf. De enige voorwaarde is, dat wij goed om ons heen
kijken, de signalen die anderen afgeven niet negeren.

Op 21 mei was er een TV-uitzending van Sonja Barend naar aanleiding van een
discussie in de Telegraaf, waarbij de bekende politicus Hans Wiegel en de
anesthesist prof. Bob Smalhout een pleidooi hielden voor meer discipline op
school. Een begin zou al zijn de leraren niet met jij  en hun voornaam, maar met u
aan te spreken. Prof. Smalhout luisterde zeer aandachtig naar de argumenten voor
en tegen van de jongeren. Zijn hele houding straalde belangstelling voor hen uit,
en  - wat ik zou willen  noemen - 'mededogen'. Wellicht de goede mix om - zoals
hij van zichzelf beweerde - nooit problemen met jongeren te hebben. Met milde
glimlach registreerde hij het gemis aan kennis bij hen. Dat velen bijvoorbeeld niet
meer weten wie Napoleon was, of Adam en Eva. Het werd - tot stomme verbazing
van Sonja Barend - in de uitzending meteen bevestigd.

Signalen uit de omgeving. Wat doen we ermee? De mogelijkheden ervan zien.
Geen verwijten uiten, maar begrip vooropstellen. Laten we het eens proberen.

Voor ouderen was de wereld vroeger hun dorp, hun stad, hun land. Slechts
enkelen kwamen een paar keer in hun leven daarbuiten. Het leven was het gezin,
de school, de kerk en het werk. Een nauw omschreven pakket aan waarden en
ervaringsmogelijkheden dus. Dit is in minder dan vijftig jaar, in zo'n twee
generaties dus radicaal veranderd. Het ervaringsveld van jongeren is nu de hele
wereld. Waarom zou je dan juist die ene dictator of machtswellusteling Napoleon
onthouden. "Een 'ver-van-mijn-bed-show', er zijn zo veel van die gekken. Hitler,
Mobutu, noem ze maar op. Hebben jullie niks interessanters te bieden, leraren?"

"Met jullie is niks mis," hoorde ik Smalhout vaderlijk zeggen. Een jongen daarop:
"Orde en respect hebben leraren die je iets te zeggen hebben."
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Adam en Eva? Er zijn meer scheppingsverhalen dan alleen de christelijke1 . En
bovendien… de eerste mens moet nog gevonden worden. Zowel als je kijkt naar
het verleden als naar het heden en de toekomst. De mens is er nog niet. We zijn in
evolutie. Al zit dit niet in het examenpakket, de tijdgeest is ervan doordrongen.
Dus ook de jeugd. De grote lijnen van onze wordingsgeschiedenis zouden haar
iets te zeggen hebben. En in dat kader passen dan de verhalen ter illustratie uit
allerlei culturen. Om aan te geven hoe diepe inzichten vroeger werden verwoord.
Hoe anderen de werkelijkheid hebben 'verdicht'. Hoe 'wijs' de mens toen al was,
en ook …hoe 'onwijs'. Hoe elke tijd met andere ogen kijkt naar dezelfde werke-
lijkheid. Hoe dit inzicht iets kan betekenen voor onze eigen kijk erop.

Een nieuw pleidooi voor het vak filosofie op school? Dat is niet mijn bedoeling..
Ik vind, dat ieder vak filosofisch zou moeten worden gegeven, of liever … dat
filosofie zou moeten zijn geïntegreerd in elk vak. Anders gezegd, de mens zou het
uitgangspunt moeten zijn voor het leren. De leerling zou zichzelf in ieder vak door
zijn leraar bevestigd of geboeid moeten kunnen voelen.

Maarten ‘t Hart bespreekt het biologie-examen van HAVO en VHB in de NRC
van 21 mei jl. Terecht betreurt hij het, dat er daarbij in geen enkele vraag zelfs
maar impliciet gerefereerd wordt aan de evolutietheorie. "Want zonder evolutie-
theorie blijft de biologie een heterogene verzameling weetjes. Het is als met
muziekonderwijs waaruit het hart - de allesoverheersende betekenis van het octaaf
- is weggesneden," zo zegt hij.

De mens heeft zijn ruimte vergroot. We spreken van global village, de wereld ons
dorp. Daarnaast heeft hij ook zijn tijdsbesef verruimd. De geschiedenis van een
volk of werelddeel vanaf het stenen tijdperk is de geschiedenis van de mensheid
vanaf de big bang geworden. Maar school en kerk verzwijgen haar. En waar men
zwijgt over het hart, moet men zich niet verbazen over dovemansoren.

Zij, die belast zijn met het geven van onderwijs en opvoeding in de ruimste zin
van het woord - dus ook de kerken en de scholen - zouden zich vanuit deze
gedachten eens nader op hun taak moeten bezinnen. Hun past het mededogen met
ons, zoals dat door Hein Stufkens in het hiervoor besproken boek zo treffend is
omschreven.

Deze bezinning vindt in stilte al plaats. Dus niet in de lawaaipers, de grote bladen
en de media, die het van de massa moeten hebben en nog steeds geloven dat die
sensatie wil, goedkoop sentiment. Net zoals men vroeger dacht, dat de vrouw er
alleen maar voor het aanrecht en het baren is. Na de emancipatie van de vrouw
zou een emancipatie van de massa de pers niet misstaan. Het wordt tijd, dat
iedereen serieus wordt genomen.
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In bladen als ODE, ZOZ  en EDUCARE is dit het geval. Het eerstgenoemde blad
wijdt maar liefst twaalf artikelen aan het onderwijs. Daarin zullen velen  hun eigen
ervaringen terugvinden. Wat menigeen vaak in stilte zal hebben gedacht en uit
angst te worden uitgelachen om zijn beperkte inzicht nooit heeft durven uiten,
staat daar door deskundigen met jarenlange onderwijservaring zwart op wit.
Bijvoorbeeld: "De moderne samenleving heeft de traditionele school tot een
achterhoedegevecht veroordeeld […]; de kennisexplosie vraagt om een andere
manier van leren" (blz.33). Van verschillende kanten wordt dit inzicht
onderbouwd. Vaak ook vanuit een religieus besef van een mondiale ver-
bondenheid met elkaar. "Onze werkelijkheid zal veranderen als we andere vragen
gaan stellen", zegt Deepak Chopra, de Indiase arts en hindoemysticus (blz.27).
Een Amerikaan die driemaal tot leraar van het jaar is gekozen: "Het onderwijs
volhardt in de gedachte dat je beter van school kunt komen met een arsenaal aan
oppervlakkig jargon uit economie, sociologie en natuurwetenschap dan met
oprecht enthousiasme voor iets […] de gezonde mens zoekt betekenis, geen onsa-
menhangende feitjes[…].We moeten weer betekenis leren vinden, waar die zich
eigenlijk bevindt: in gezinnen, in vriendschap, in het verloop van de seizoenen, in
de natuur, in simpele ceremoniëlen en rituelen, in nieuwsgierigheid, gulheid,
MEDEDOGEN en dienstbaarheid…"(blz. 42).  "Wat er bij ons aan schort, heeft
minder te maken met gebrek aan kennis dan met overdaad aan nutteloze kennis"
en hoewel "affectieve moeilijkheden de oorzaak zijn  van 98% van de leerproble-
men, het blijft een onbekend gebied, waarin men zich niet waagt."

Net zo als ODE wijden ZOZ’ en EDUCARE’ een uitvoerige bespreking aan het
boek van Neil Postman The End of Education, dat in het Nederlands verscheen bij
uitgeverij Balans onder de titel Wij voeden op tot niets (192 p. ƒ 35,- ISBN 90-
5018-328.5). Door een steeds grotere verspreiding van dit gedachtegoed zal
uiteindelijk een halt moeten worden toegeroepen aan het kwaad van de 'verveling',
dat zich in onze materieel zo rijke landen als een epidemie uitbreidt. Het is dit
kwaad, dat - zoals zo vaak al in ons blad naar voren kwam - door Teilhard de
Chardin als de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de menselijke soort
werd bestempeld. Immers, de geest wordt erdoor gedood.

De gevolgen van verveling zien wij niet alleen bij dat deel van de schooljeugd, dat
steeds gewelddadiger wordt of wegvlucht in drugs en lawaai. We zien ze ook in
een steeds grotere behoefte aan nieuwe (vakantie)indrukken, nieuwe producten en
prikkels. Het is het consumeren, waartegenover jongeren in hun blad ZOZ het
consuminderen zetten en oproepen tot het meedoen aan een niet-winkeldag. Deze
zal internationaal gehouden worden op 29 november. Zoals ze trouwens ook
pleiten voor een autoloze zondag elke maand om weer eens stil te kunnen staan bij
onszelf en wat de directe omgeving ons aan natuur te bieden heeft. Dat jongeren
op vele gebieden idealistisch bezig zijn, blijkt alleen al uit de  Aktie-Agenda van
vier bladzijden over de maanden juli en augustus. We vinden deze ook op internet:
>http://www.sociamedia.nl/agenda.html<
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Ook GAMMA zenden we aan de redactie van deze bladen toe. Zeker, we beseffen,
dat de stukken de gemiddelde jongere niet op het eerste gezicht zullen aanspreken.
Niet door de inhoud, en ook niet door de lengte en het taalgebruik. Maar we willen
niet dezelfde fout maken als we hierboven voor de massamedia signaleerden en
door onderschatting discrimineren. Anderzijds willen we onze lezers erop blijven
wijzen, dat het belangrijk is eens kennis te nemen van datgene wat er in de
genoemde bladen aan ideeën wordt ontwikkeld. Versterking van hun lezerspubliek
komt ook ons streven ten goede.

Het leek ons dan ook een goed idee dit stuk, dat in aansluiting aan de recensie van
het boek van de dichter-filosoof Hein Stufkens het woord  'mededogen' in de titel
draagt, te besluiten met een citaat van Einstein uit The awakening Earth van de
teilhardiaan Peter Russell. Wij troffen het aan in het zomernummer van
EDUCARE, jrg.15, nr.2 op blz. 4:

Een MENSELIJK wezen vormt een DEEL van het geheel, dat door ons het
UNIVERSUM wordt genoemd, een deel dat beperkt is in TIJD en RUIMTE. De
mens ervaart zichzelf, zijn GEDACHTEN en GEVOELENS als iets dat van de rest
is afgescheiden, een soort OPTISCH BEDROG van zijn bewustzijn. Deze WAAN
vormt een GEVANGENIS voor ons, beperkt ons tot onze persoonlijke
VERLANGENS en tot AFFECTIE voor een paar mensen die ons het meest nabij
zijn. Het is onze TAAK onzelf uit deze gevangenis te BEVRIJDEN door de kring
van ons mededogen te vergroten en alle levende wezens en de gehele NATUUR in
haar schoonheid te OMHELZEN.                              EINSTEIN



GAMMA, JRG.4 NR.5 – AUGUSTUS 199710

In de naam van God
Hans Richter

De rol van de naam
Moderne ouders kiezen voor hun kinderen meestal een modieuze naam, die zij op
dat moment mooi vinden. Onze ouders beperkten zich traditioneel tot een keuze
uit de voornamen van grootouders. Een bijzondere creativiteit ontwikkelt de
reclamewereld nog wel voor commercieel interessante begrippen of producten,
maar voor de eindeloze stroom aan nieuwigheden schiet onze fantasie tekort en
zijn wij meestal al tevreden met nietszeggende afkortingen. De oude culturen en
de huidige natuurvolkeren hechten daarentegen een bijzondere betekenis aan de
namen, die zij hun goden, de nieuwe levensburgers en  nieuwe begrippen geven.
De moeder geeft het kind in sommige culturen niet alleen een roepnaam, maar
fluistert de pasgeborene zelfs een geheime naam in het oor. Deze namen beschrij-
ven de elementaire eigenschappen, die men het kind of het nieuwe begrip toedicht.
De kwintessens is uiteraard kernachtig, kort en pregnant. Alleen al om deze
redenen is het onderzoek naar de afkomst van de namen voor de Godheid
interessant.

De namen voor de Godheid
De naam voor de Godheid blijkt in alle culturen op identieke wijze te bestaan uit
een mannelijk en een vrouwelijk hiëroglyfisch symbool. Geen enkele grote religie
is van deze opbouw afgeweken. Zoals in GAMMA (jrg. 3, nr. 1, p. 4-16) al werd
uiteengezet, is het mannelijk symbool de I en kiest men het vrouwelijke symbool
uit de letters O, U of V. (zie schema blz.11). Alle religies coderen een mannelijk
en een vrouwelijk element als gelijkwaardig in de allerheiligste naam van de
opperste Godheid. In een aantal gevallen voegt men 'pater' ofwel 'vader' aan de
man-vrouwelijke symbolen toe. De interpretatie van deze naam luidt in dat geval:
"Hij, die de eeuwigdurende manvrouwelijke voortplanting heeft geïnitieerd".

Het mannelijke symbool staat voorop en het vrouwelijke symbool volgt. In een
aantal gevallen (bijv. in het Arabisch) leest men de naam echter van rechts naar
links (v.r.n.l.) en is de volgorde omgekeerd. Andere religieuze systemen (zoals de
Kabbala) vervangen de lettersymbolen met behoud van de interpretatie door
cijfers (1, 0, I, V) en getallen (10).
Een volledig gescheiden ontwikkeling van deze naamkeuze is hoogst
onwaarschijnlijk. De religieuze ideeën berusten in een opeenvolgende reeks op
een gemeenschappelijk fundament. De betekenis van de elementen in de
Goddelijke naam berust naar keuze op:

* lichamelijke symbolen (vruchtbaarheidsbeginsel)
* een geestelijk, individueel model (de androgyne mens)
* een geestelijk, wereldmodel (de androgyne mensheid)
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Vermoedelijk is de Goddelijke naam in prehistorische tijden als vruchtbaar-
heidsbeginsel ontstaan en met de ontwikkeling van de mens tot een geestelijk
symbool uitgegroeid.

De religieuze systemen ondergaan in de loop van de eeuwen een sterke
divergentie, d.w.z. er vinden afsplitsingen van de hoofdtak plaats. Men kan dit
interpreteren als een facet van de geestelijke evolutie van de mensheid.
Merkwaardig genoeg is de Goddelijke naam ondanks de sterke divergentie van de
religieuze systemen in de loop der tijden tot in onze eeuw onveranderd gebleven.
De namen verschillen, maar elke hiëroglief reflecteert in al deze namen hetzelfde
Goddelijke principe. Kennelijk ligt er in deze naam een kernprincipe verborgen.

De procesfilosofie van Whitehead
Het juwelennet van Indra is een kernbegrip in het Hua-Yen-boeddhisme. Deze
filosofie leert, dat de kosmos een eindeloos netwerk van fonkelende juwelen
vormt, die allemaal verschillend zijn. In elk juweel kunnen wij de afbeeldingen
van de overige zien. In elk beeld zien wij alle andere juwelen, maar ook de
afbeelding van de afbeeldingen van de afbeeldingen enzovoorts. Deze recursieve,
d.w.z. zich steeds vernieuwende, schitterende afbeeldingen vormen het karakter
van het juweel. Zonder beelden kan het juweel niet bestaan. Evenzo reflecteert elk
deel van de kosmos de rest. Het heelal ontvouwt zich in elk onderdeel van de
kosmos.

Op deze gedachte berust mijns inziens ook de filosofie van Whitehead, zonder dat
hij overigens het weergaloze beeld uit het boeddhisme ter illustratie ervoor
gebruikt. Whitehead noemt zijn juwelennetwerk nuchter de interne relaties of
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solidariteit. Dit kosmische netwerk bestaat uit gevoelens en beslissingen. Elke
ervaring is gebaseerd op alle anderen en dooft na korte tijd weer uit. Omgekeerd
vormt zij de basis en de randvoorwaarden voor de navolgers. De knooppunten in
het solidaire netwerk van Whitehead zijn actief en vormen een onvergankelijk
netwerkpatroon. Whiteheads nuchtere kijk en het magnifieke juwelennet
beschrijven een chaotische wereld. In een gigantisch spektakel vernieuwt de
kosmos zich stap voor stap. Het heelal is een holografisch en recursief, zichzelf
automatisch hernieuwend proces, zoals de mythologische slang Ouroboros, die
groeit door zijn eigen staart op te eten.

Interpretatie van de Goddelijke naam
Man en vrouw vermengen hun genen om het kind een geheel nieuwe levensbasis
mee te geven. De androgyne elementen in ons karakter mengen zich in de vorming
van onze gevoelens, oordelen en beslissingen. De religies en volkeren vermengen
zich in literatuur, gesprekken en verhuizingen en vormen nieuwe religies en
nieuwe volkeren. De manvrouwelijke voortplanting in de Goddelijke naam sym-
boliseert de intensieve vermenging van twee attractoren ter vorming van een
nieuw element. Bij deze vermenging overleven de sterkste (maar daarmee niet
altijd de beste!) elementen. Op de lange termijn blijft echter steeds de nood-
zakelijke eigenschap als fundamenteel gen behouden. De manvrouwelijke
attractoren kiezen bewust de wederzijdse aantrekkelijke zijden en selecteren zo de
voorwaarden voor het overleven van de genencombinatie. Kennelijk is het
manvrouwelijke karakter een van de fundamentele voorwaarden, die de mens
sinds onheuglijke tijden aan deze schepping toekent. Deze intensieve vermenging
zorgt ervoor, dat Indra's juwelennet en Whiteheads kosmische solidariteit bij
iedere stap een ongekende versnelling ondergaan. Het aantal combinaties groeit
immers exponentieel met het aantal deelnemers en met de toename van de
communicatiemethoden. Teilhard de Chardin beschrijft deze versnelling als de
compressie in de samenleving, die uiteindelijk tot een convergentie op een
gemeenschappelijk doel leidt.

Staan wij aan de vooravond van de convergentieperiode?
In het licht van de duidelijk zichtbare compressie van de mensheid is de vraag, of
in de naam van de Godheid een convergerend doel is gecodeerd. De expansie van
de verscheidenheid in de religieuze systemen lijkt tot staan gekomen en wij
bereiken een tijd van bezinning op de voor- en nadelen van samenwerking. In een
dergelijke fase is de herinnering aan de gemeenschappelijke basis van eminent
belang. Deze gemeenschappelijke kern verbindt alle mensen in een eeuwenoud
verbond met elkaar en is wellicht in staat de afstoting die plaatsvindt als gevolg
van eigenbelang te overwinnen.

Biologen en paleontologen (onder wie Teilhard de Chardin) wijzen op de diverge-
rende en convergerende krachten, waaraan de natuur alle levende systemen
onderwerpt. De divergerende krachten overwegen in de groeifase, waarin het
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leven grenzeloos kan expanderen. De convergerende kracht treedt in werking, als
het leven bij de begrenzing van de groei in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.
Een onontkoombare begrenzing van de groei luidt volgens de chaostheorie een
(r)evolutie in, die een onvoorspelbaar verloop zal nemen. Wij kunnen het verloop
echter door het banen van een weg in geringe mate beïnvloeden. Een van deze
wegen is het wijzen op de gemeenschappelijke, prehistorische fundamenten van
onze samenleving.
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Aos in de culturen
Benedict Broere

"Wie zich Yang weet, maar Yin houdt, wordt tot voedingsbodem van het Rijk"    -
                                                                                                                       Lao Tsé

Het creatieve samenwerken van hoofd en hart, rede en gevoel, verstand en intuïtie
richting het schone, het mooie, het goede - abstracter gezegd: de samenwerking
van analyse en synthese richting omega, daarover ging het in mijn artikel in
GAMMA dec. ‘96, over een algemeen patroon in onze werkelijkheid. 

De begrippen waarmee ik de principes analyse, synthese en omega aanduid,
schrijf ik een inhoud toe die ruimer is dan de gangbare, maar die daar nog wel heel
dicht bij ligt. Deze inhoud probeer ik te benaderen met associaties van verwante
begrippen, zoals weergegeven in bijgaand overzicht.
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Je zou kunnen zeggen dat er een algemeen principe werkzaam is in zowel de
wereld om ons heen - deze uitbundige stroom van creativiteit -  als in onszelf, in
ons menselijk scheppen en uitvinden. Preciezer gezegd: dat er een principe
werkzaam is in de natuur en in de creativiteit die deze natuur draagt en genereert.
Dit principe lijkt mij voorlopig goed aan te duiden met het woord aos, afgeleid
van a-analyse, o-omega en s-synthese, dus: aos-principe. De o van omega is
hierbij in het midden geplaatst om uit te drukken dat het het resultaat is van de
creatieve en evenwichtige samenwerking van analyse en synthese ten goede.

Het aos-principe heeft betrekking op een elementaire dialectiek, met bronnen die
reiken tot aan Heraclitus, Lao Tsé en de Tantramystiek. Tegendelen, mannelijk en
vrouwelijk, divergerend en convergerend, Yin-Yang, werken daarin tezamen en
creëren aldus iets hogers, zoals melodie en ritme samenwerken in muziek. In dit
artikel wil ik ter verdere verduidelijking van dit principe een impressie geven van
hoe het uitwerkt in de grote diversiteit van culturen wereldwijd: aos in de culturen.

Een belangrijke bron van materiaal betreffende culturen en cultuurverschillen is
het onderzoek van de hoogleraar vergelijkende cultuurstudies van organisaties
Geert Hofstede, zoals dit is weergegeven in: Allemaal andersdenkenden: omgaan
met cultuurverschillen.1 Hierin wordt duidelijk dat culturen onderling gemeten
naar bepaalde dimensies grote verschillen vertonen en dat die verschillen tot uiting
komen in bijvoorbeeld de mate van democratie die een cultuur bevat, de mate van
gerichtheid op individu danwel collectief, en in de mate van angst danwel
openheid voor het vreemde, niet-eigene.

Hierbij zij opgemerkt dat uiteraard de basale problemen overal hetzelfde zijn.
Overal wordt men in meer of mindere mate in beslag genomen door dezelfde
problemen/levenstaken wat betreft wonen, werken, eten, seks, voortplanting,
kunst, religie, techniek, oorlogvoe-ring enzovoort. Maar de verschillen hebben te
maken met de manier, waarop men deze problemen aanpakt, hoe men het eigen
bestaan veiligstelt en ontwikkelt, meer of minder succesvol is in economie en
techniek, meer of minder religieus of rationeel is enzovoort. De verschillen daarin
maken dat je culturen duidelijk van elkaar kunt onderscheiden en je kunt zeggen:
dáár, in die cultuur, ligt de nadruk meer op dit en dáár, in die andere cultuur, doen
ze meer dat. Om hiervan een voorbeeld te geven het volgende citaat, waarin
Hofstede globaal de culturen van Oost en West typeert:

"Tijdens de Industriële Revolutie die tweehonderd jaar geleden in het Westen
begon, was de westerse behoefte aan Waarheid eerst een voordeel. Het zoeken
naar waarheden leidde tot de ontdekking van natuurwetten die vervolgens konden
worden benut voor menselijke vooruitgang. Het is merkwaardig dat Chinese

                                                          
1 ISBN 90-254-6913
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geleerden, ondanks een hoog niveau van beschaving, nooit de wetten van Newton
hebben ontdekt. Zij zochten eenvoudigweg niet naar wetten. Ook het Chinese
schrift verraadt dit gebrek aan belangstelling voor wetmatigheden: het gebruikt
tenminste vijfduizend karakters, één voor iedere lettergreep, terwijl de westerse
talen, door de lettergrepen in afzonderlijke letters op te splitsen, niet meer dan
ongeveer dertig tekens nodig hebben. Het westerse denken is analytisch, het
oosterse synthetisch." (p. 235)

Hofstede gebruikt hier de termen 'analytisch' en 'synthetisch' als globale
typeringen van twee verschillende vormen van culturele expressie. In zijn boek
brengt hij dit in samenhang met wat hij noemt mentale software. Het gaat dan om
een vaak uitgebreide set van ideeën, normen en waarden, die zich door de eeuwen
heen ergens gevormd heeft en bepalend is voor geheel de culturele expressie in
bijvoorbeeld kunst, wetenschap en economie. Individuen hebben daarin - afhan-
kelijk van de soort cultuur - een bepaalde speelruimte, maar de mentale software is
in hoge mate het gemeenschappelijke. Het is het programmerende, vanzelf-
sprekende, de bril waardoorheen je de wereld ziet en interpreteert.

a-cultuur en s-cultuur
In zijn onderzoek is Hofstede gestuit op
belangrijke verschillen in een groep van
ongeveer 60 nationale culturen. Deze
verschillen traden op bij vergelijking
 van grootheden als machtafstand
(democratische of autoritaire verhoudingen),
individualisme-collectivisme (ik-cultuur of
wij-cultuur), masculien-feminien 
(competitief en dominant mannelijk of
sociaal in een streven naar meer gelijke
rolverdeling tussen mannen en vrouwen),
sterke of zwakke onzekerheidsvermijding
(intolerantie of tolerantie ten opzichte van
het vreemde en/of nieuwe) en korte- of
lange-termijngerichtheid (hoe ver ben ik
bereid vooruit te kijken, rekening te houden
met). Wat daarbij naar voren komt is, dat er -
zoals ik dat zie - op basis van de principes
analyse en synthese twee algemene cultuur-
vormen te onderscheiden zijn, elk met een
geheel eigen groep van kenmerken: de a-

cultuur (analyse) en de s-cultuur (synthese). De huidige culturen, verspreid over
de verschillende continenten, zijn daarvan mengvormen die in meer of mindere
mate overhellen naar de a-cultuur of de s-cultuur.
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De a-cultuur is individualistisch, democratisch, heeft persvrijheid, steunt op
mondige burgers, die nieuwsgierig zijn en tolerant zowel jegens het vreemde als
tegenover het nieuwe (bv. nieuwe uitvindingen). In dit cultuurtype is over allerlei
onderwerpen een grote diversiteit aan meningen mogelijk, die ook open bediscus-
sieerd kunnen worden. De nadruk ligt erin op privacy. Sociaal-economisch steunt
het op de middenklasse, die door hard werken en in concurrentie met anderen
streeft naar groter materieel welzijn. Wat hier opvalt is dus dat zelfstandige: ik
maak zelf wel uit hoe ik leef, wat ik geloof, wat ik eet, met wie ik vrij, hoe ik mijn
vrije tijd doorbreng enz.

Heel anders daarentegen is de wereld van de s-cultuur. Dat is de wereld van het
grote Wij, de groep, het gezin, de uitgebreide familie. Heel knus, veilig, warm en
gezellig, en handig om als hulp bij de hand te hebben. Maar dit Wij is ook verstik-
kend, sociaal zeer aanwezig, dwingend tot aanpassing en elk persoonlijk initiatief
smorend in een allesoverheersend groepsgebeuren.

De ontwikkelde s-cultuur wordt gekenmerkt door hiërarchie. Er is een elite en er is
de massa. De macht berust bij de elite en het intellect. De massa wordt niet geacht
te denken. Zo er al zelfstandig en afwijkend denken voorkomt, is dat al snel ver-
dacht, gevaarlijk. Vaak heerst er een dominante (religieuze) Waarheid, waaraan
iedereen geacht wordt zich te conformeren. Die Waarheid is onbespreekbaar.
Ketters, afvalligen en revolutionairen worden onderdrukt, gedood of bedreigd met
de dood (zoals in onze tijd Salmon Rushdie).

Een zeer groot deel van de huidige wereldbevolking leeft in culturen die in hoge
mate de kenmerken vertonen van de s-cultuur. Het betreft veel landen in Latijns-
Amerika, Afrika en Azië, met vaak grote aantallen mensen; ze zijn hiërarchisch
georganiseerd, samen sterk maar individueel zwak en weinig origineel. Europa
daarentegen, en dan vooral Noordwest-Europa, is de bakermat van de a-cultuur, de
cultuur van het Ik. Renaissance en Verlichting, liberale en sociale emancipatie,
industrie en democratie, markeren de opmars van de a-cultuur vanuit de Middel-
eeuw-se s-cultuur.

De a-cultuur heeft veel invloed op de s-culturen vanwege haar enorme
economische macht en materiële welvaart, die mogelijk is geworden door de
combinatie van een zich constant ontwikkelende wetenschap en techniek en een
grote individuele dadendrang. Maar haar individualisme en rationalisme zijn voor
de s-culturen praktisch onbegrijpelijk en oninvoelbaar. Illustratief hiervoor is de
huidige situatie in Azië. Het grootste deel van het economisch succes van Japan en
de andere Aziatische Tijgers namelijk komt voort uit een combinatie van geïmpor-
teerde westerse wetenschap en oosters vermogen tot samenwerken. Echter,
teruglopende groeicijfers doen daar tegenwoordig het besef ontstaan dat weten-
schap te maken heeft met zelfstandig denkende individuen, die moeilijk te vinden
zijn in een collectivistische samenleving.
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In het artikel Singapore leert denken van Toine Berbers (Volkskr. 4-1-’97) staat
hierover geschreven naar aanleiding van een enquête in het zakenleven: "Een
Singaporese doctorandus is ijverig en bekwaam, maar gespeend van creativiteit.
De meeste hoogopgeleiden moeten teveel bij de hand worden genomen en hebben
moeite met onafhankelijk werken. 'Zodra de oplossingen buiten de gebaande
paden moeten worden gezocht, laat de Singaporaanse employé het afweten,' zegt
een van de ondervraagde bedrijfsleiders. 'Wij brengen geen ondernemers voort.
Singaporanen durven geen risico's te nemen', zegt een ander. 'Ik heb alleen maar
chefs die goede geheugens hebben en precies doen wat ik zeg, maar ze nemen
geen enkel initiatief.'"

Oorspronkelijke naturen als Newton, Darwin, Edison, Marconi, kunnen moeilijk
gedijen, opkomen, ontstaan zelfs, in een wereld waarin het originele consequent
wordt neergesabeld. Al de s-culturen die - zoals Japan - grootschalig moder-
niseren en steden gaan bouwen als New York, een industrie beginnen voor auto's,
vliegtuigen en elektronica, komen na verloop van tijd tot de ontdekking dat de
continuïteit daarvan alleen mogelijk is door het tolereren van meer a-cultuur, met
meer afwijkende, 'gekke' en eigenzinnige mensen met originele ideeën. Dit
betekent bijna een revolutie in die culturen, want 'ik' roepen in de Wij-cultuur is
als vloeken in de kerk.

Maar het zal onvermijdelijk bijdragen tot meer democratisering, meer respect voor
het individu, waardoor het originele zich vrijer kan ontwikkelen. Anders verzinkt
men ongetwijfeld in stagnatie en verval. De macro-econoom Ed Lof vindt, dat
economische welvaart gebaat is bij meer individualiteit en rationaliteit, die leiden
tot meer democratie, een meer evenwichtige inkomensverdeling en een koop-
krachtige middenklasse, die op zich weer de basis vormen van innovatieve kracht
en ondernemerschap. In zijn artikel "Economische groei hangt in de lucht"
(Intermediair 9-2-’96) schrijft hij letterlijk: "Daarom valt te verwachten dat in
landen als China en Indonesië ofwel de groei afneemt, ofwel het politiek systeem
op de helling gaat. Het economisch wonder van Azië is trouwens maar betrek-
kelijk, omdat het tot nu toe meer op de wijze van Cobb-Douglas gaat - meer
kapitaalgoederen, meer werknemers - dan om de innovatiegolven die het Westen
de afgelopen twee eeuwen heeft gekend. Het valt nog te bezien of ook in Azië een
voedingsbodem zal ontstaan voor echte technologische doorbraken. Intussen
kunnen we de gedachte blijven koesteren dat de belangrijkste oorzaak van econo-
mische groei misschien de rationalistische, individualistische westerse cultuur is
die voor zoveel vooruitgang heeft gezorgd." 
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meer sociaal, ecologisch en spiritueel bewustzijn
Er is dus die liberale, vrijgevochten a-cultuur, en er is de meer monolithische,
hiërarchisch geordende s-cultuur.2 Historici maken wel het onderscheid tussen de
moderne cultuur en de premoderne cultuur, waarbij de snijlijn ergens in de 16e
eeuw in Europa getrokken wordt. Vóór die tijd heerste op aarde het 'Algemeen
Menselijk Patroon', het soort samenleving dat we bestempelen als 'Middeleeuws',
hiërarchisch, collectivistisch, feodaal; typisch kenmerken van de s-cultuur. Daarna
kwam, eerst in Europa, de democratische, individualistische, materialistische en
industriële samenleving. De 'moderniteit', zoals filosofen zeggen.

'Samenleving' is in de moderne cultuur trouwens een wat groot woord, want het
individualisme en de zakelijkheid van de moderne wereld maken deze cultuur
nogal kil. De mens erin vereenzaamt, heeft vaak het gevoel nergens meer deel van
uit te maken buiten de kern van een gezin of de relatie met een partner. Er is geen
groepsgevoel meer en geen groter zingevend perspectief dan het streven naar per-
soonlijk geluk (als ik het maar goed heb, de rest kan me wat).

Het vlijmscherpe mes van de analyse snijdt naar twee kanten, enerzijds naar die
van de vrijheid, anderzijds naar die van de isolatie. Analyse werkt  versplinterend
op alle bindingen en relaties, patronen en samenhangen. Ze creëert het individu
door de persoon af te scheiden van de groep, waarmee de drang naar vrijheid
ontstaat (en bijvoorbeeld democratie) en daarmee ook de mogelijkheid van
originali-teit. Maar ze brengt ook eenzaamheid, verlorenheid, een gevoel van
zinloosheid. Zoals prof. Samuel IJsseling dat stelt: "Verdwaald te zijn in de
moderne technische wereld en wel blijvend verdwaald, behoort tot de grond-
ervaringen van de hedendaagse mens."3

Zoals gezegd, de werkelijkheid is minder extreem dan bepaalde typeringen
suggereren. Culturen zijn uitermate complex en zijn in feite - zeker tegenwoordig
met de mondiale invloed van massamedia en internationaal reisverkeer - in
toenemende mate mengvormen van de a-cultuur en de s-cultuur. Het gaat dan ook
om accenten, om een overhellen naar de ene of de andere cultuurvorm. De cultuur
van de Verenigde Staten vertoont bijvoorbeeld zeer veel kenmerken, o.a. indivi-
dualisme, democratie (kleine machtafstand), van de a-cultuur, terwijl de culturen
van onder meer Panama, Maleisië, Venezuela en Pakistan veel meer collectivis-

                                                          
2 Op beleidsniveau van multinationals wordt tegenwoordig ten zeerste rekening gehouden met dit onder-
   scheid. Althans president-directeur drs. C.Herkströter van Shell spreekt van Just do it: vrijhandel,
   innovatie, concurrentie, individualisme, ondernemersgeest, snel reagerend, en Da Wo, het ‘Grote Ik’,
   de sociale groep, gericht op langetermijnsuccessen door investeren in relaties en vertrouwen, hogere
   kwaliteit en minder verspilling. USA enerzijds, Japan anderzijds, het toenemend mondiaal zakendoen en
   produceren maken het rekening houden met beide cultuurvormen steeds meer noodzakelijk. NRC
   Handelsblad 16-11-96.
3 Zie: GAMMA december '96, de feestrede De Weg van de Geest van Max Wildiers.
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tisch en hiërarchisch zijn (grote machtafstand). Zie figuur 1, waarin linksonder de
analysedominante culturen en rechtsboven de synthesedominante culturen.

Duidelijk is dat die moderne, individualistische en gefragmenteerde a-cultuur niet
echt zaligmakend is. Niet alleen vanwege de vervreemding die ze teweegbrengt,
maar ook gezien de almaar voortslepende problemen van werkloosheid en armoe-
de (geringe solidariteit) en criminaliteit (afgenomen sociale controle). Zeker in de
culturen, waarin nogal geloofd wordt in kapitalisme, individualisme, concurrentie
en materieel succes (USA) zie je dat mensen die niet mee kunnen komen in de
sociaal-economische strijd om het bestaan gemarginaliseerd worden en wegge-
drukt in armoedegetto's. Ook neigen die culturen tot een kortetermijnmentaliteit
van: na mij de zondvloed. Binding (synthese) met toekomstige generaties is er
weinig. Hoeveel strijd heeft het niet gekost (en kost het nog steeds) om mensen
aan het verstand te brengen dat milieuvervuiling op de lange duur de algemene
kwaliteit van het leefmilieu drastisch vermindert? Duurzaam is een begrip dat niet
voorkomt in het vocabulaire van de egocentrische a-mentaliteit. Wel winst maken,
snel geld verdienen, desnoods ten koste van anderen: take the money and run.

De westerse cultuurkritiek brengt al deze zaken met grote regelmaat naar voren,
daarbij wijzend op de wenselijkheid van meer aandacht voor in feite s-waarden:
sociaal bewustzijn, ecologisch bewustzijn, spiritueel bewustzijn. Zo wordt in
bijvoorbeeld De grenzen voorbij een duurzaamheidsrevolutie bepleit ter voorko-
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ming van een totale ineenstorting van de cultuur in de volgende eeuw. Noodzake-
lijk daarvoor is een mentaliteitsverandering richting meer s-bewustzijn en minder
egoïsme en wedijver. Het ongebreideld kapitalisme ontmoet hier natuurlijke
grenzen die dwingen tot een mentale aanpassing 4 .
Andersom moet ook gesteld worden dat de arme landen met vaak een grote bevol-
kingsgroei juist kampen met een gebrek aan a-bewustzijn, ondernemingsgeest,
rationaliteit, democratie, waardoor een gelijksoortige druk op het natuurlijk milieu
ontstaat. "In arme landen kan kapitaalgroei moeilijk gelijke tred houden met de
bevolkingsgroei om vele redenen: investeerbare overschotten stromen weg naar
buitenlandse investeerders of worden gebruikt voor het weelderig bestaan van de
plaatselijke elite, voor het aflossen van schulden of ze gaan op aan buitensporige
militaire uitgaven. Verder is er gewoonweg teveel armoede, technische ondoel-
matigheid of gebrek aan managementvaardigheid om een investeerbaar overschot
te creëren. De bevolking zit klem in een patroon van groter worden zonder rijker
te worden."5 Zie figuur 2, met links verticaal de kinderrijke en economisch
laagontwikkelde synthesedominante culturen, en onder horizontaal hoofdzakelijk
de economisch sterke en meer analysedominante culturen.

                                                          
4 Denelle H. en Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, De Grenzen voorbij. Een wereldwijde catastrofe of
  een duurzame wereld, Spectrum/Aula, Utrecht, 1992.
5 De Grenzen voorbij, p. 59
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Het beste van twee werelden
Wat ik hier duidelijk wil maken is dat je eigenlijk zou moeten streven naar het
beste van twee werelden. Dat beide culturen, de a-cultuur en de s-cultuur, ieder
hun voors en tegens hebben, en dat je zou moeten zoeken naar een evenwicht
waarbij de voors van beide culturen vruchtbaar samengaan en de tegens zoveel
mogelijk worden weggedrukt.
Een indicatie kan hier mogelijk gegeven worden door de Human Development
Index zoals opgesteld door de Verenigde Naties, waarin gemeten wordt de mate
van inkomen, geletterdheid en levensverwachting (Nederland staat hier op de vier-
de plaats). In combinatie met het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de
bevolking (Nederland op de 22ste plaats) en de Gender Disparity Index (waarin
gelijke ontwikkeling van man en vrouw het hoogst scoort -  Nederland op de 11e
plaats), blijkt dan dat in alle drie de lijsten Canada, de Verenigde Staten en Noor-
wegen bij de bovenste 10 eindigen, en Mali, Ethiopië en Angola bij de onderste
tien.6

Voeg je daar echter het onderzoek van Richard G. Wilkinson aan toe, dan wordt
duidelijk dat competitieve culturen als die van Engeland en de Verenigde Staten
door hun (in vergelijking met andere westerse landen) grotere ongelijkheid in de
inkomensverdeling (vooral sinds Thatcher en Reagan) een uitermate complex
armoedeprobleem kennen, samenhangend met een hoog gehalte aan criminaliteit,
stress, drugsverslaving en mortaliteit. Zijn onderzoek laat zien hoe in deze cultu-
ren, zoals hij dat grimmig omschrijft, sprake is van society kills, en hij verwijst
naar culturen als die van Zweden en Japan waar deze problemen door meer sociaal
bewustzijn in veel mindere mate aanwezig zijn.7

In het eerder aangehaalde onderzoek van Hofstede komt in alle metingen steeds
weer naar voren dat Zweden, en ook Noorwegen, Denemarken en Nederland,
weliswaar deel uitmaken van de grotere groep van a-culturen (individualistisch,
democratisch enz.), maar dat zij van die groep afwijken doordat zij meer sociaal
zijn, meer gericht op solidariteit, algemeen welzijn, ondersteuning van sociaal-
economisch zwakkeren. Hofstede omschrijft deze culturen daarom als 'feminien',
gericht op de meer vrouwelijke waarden als medeleven, zorg, overleg, consensus,
samenwerking. Wat natuurlijk aspecten zijn van de s-cultuur en de s-mentaliteit:
empathie, altruïsme, verbondenheid.

Uitgaande van het eerder beschreven principe zou je in plaats van 'feminien'
daarom eigenlijk beter kunnen spreken van 'aosoon' (afgeleid van aos), want je
ziet hier in feite een vruchtbaar samenwerken van analytische en synthetische
vormen van bewustzijn. 8 Men spreekt ook wel van 'verzorgingsstaat', 'sociaal-
                                                          
6 United Nations Development Programme: Human Development Report 1996, Oxford University Press
7 Richard G. Wilkinson: Unhealthy Societies. The Afflictions of Inequality. Routledge
8  In mijn verruimde interpretatie van het begrip 'Omega' brengen dit soort samenlevingen sociaal-
   economisch het meest omega tot expressie (Zie GAMMA 3, maart 1996).
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gecorrigeerde vrijemarkteconomie', 'Rijnlandkapitalisme', 'het Poldermodel',
allemaal termen die verwijzen naar een mengvorm en niet naar een extreem uit-
schieten naar de ene of de andere kant.

Er lijkt hier op een bepaalde manier een gelukkig evenwicht bereikt te zijn. Echter
geen enkele cultuur bestaat geheel op zichzelf, factoren als 'ideologie' en 'migratie'
kunnen een bepaald bereikt evenwicht danig onder druk zetten. Zo heeft recente-
lijk het Sociaal en Cultureel Planbureau gesignaleerd dat in Nederland de inko-
mensverschillen toenemen, hetgeen gepaard gaat met een afname van de algeme-
ne gezondheid van de bevolking in vooral de oude wijken van de grotere steden.9

Meer individuele verrijking en minder solidariteit (neoliberalisme), zoals eerder in
Engeland en de VS optraden, markeren een verschuiving naar meer a-cultuur,
waarbij mogelijk de invloed merkbaar is van de commerciële massamedia met hun
impliciete propaganda voor een egoïstische en consumentistische lifestyle.

Een ander aspect hierbij is dat de oude wijken in de grotere steden meer en meer
bewoond worden door inmiddels grote aantallen relatief recent binnengekomen
migran-ten. Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen zijn veelal dragers van
een s-cul-tuur, waardoor de deelneming van hun kinderen aan onderwijs en ar-
beidsmarkt nogal moeizaam verloopt. Naarmate men meer gewend is aan hiërar-
chische verhoudingen, groepsbelangen en groepsidentiteit kan men immers moei-
lijker aarden in een wereld die meer egalitair is, meer zelfstandigheid en assertivi-
teit vraagt en algemeen meer gericht is op het individu.10 Illustratief voor hun ach-
terstandssituatie is bijvoorbeeld het onlangs geconstateerde wrange feit dat de
sterftekans van allochtone kinderen bijna tweemaal zo groot is als die van Neder-
landse kinderen.

Een ideale samenleving
Culturen zijn altijd onderweg in hun wording, ten goede of ten kwade, en de ram-
pen waardoor ze getroffen worden - denk aan ellende, armoede, honger, despo-
tisme -  hebben altijd weer geleid tot een zoeken naar een kwalitatief betere
samenleving. Steeds weer zijn er ideeën naar voren gebracht, utopieën ontworpen,
blauwdrukken van een groter heil. Soms leidde dit tot vooruitgang, maar vaak ook
tot meer leed en grotere rampen. De geschiedenis is vol schitterende vergezichten
die uiteindelijk een nachtmerrie bleken.

Echter, na het vele vallen en opstaan, zijn er nu toch samenlevingen, waarvan je
kunt zeggen dat ze het goed doen in vergelijking met een heleboel andere en dus

                                                                                                                                    

9   Sociaal en Cultureel Planbureau: Sociaal en Cultureel Rapport 1996. Sdu
10  Zie: Migrantenstudies nr. 1, het artikel Schoolsucces van Turkse kinderen in relatie tot hun sociaal-
     culturele oriëntatie van Jetske Klatter-Folmer, Bohn Stafleu Van Loghum,’97
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blijkbaar beschikken over een gunstige vorm van mentale software. Maat-
schappijen, waarin analysebewustzijn lijkt samen te gaan met synthese-bewust-
zijn, met sociaal, ecologisch en spiritueel bewustzijn. In één woord: Met eigen-
schappen waarvan in de westerse cultuurkritiek zo vaak  wordt beweerd, dat het
juist daaraan zo ontbreekt. Het zijn culturen die, naar blijkt in Nederland en
Scandinavië, individualistische en sociale waarden verenigen, resulterend in een
relatief grote materiële zekerheid en geestelijke vrijheid. Je ziet hier dus een
vruchtbaar samenwerken van bepaalde a- en s-waar-den, en dit lijkt een ideaal aan
te geven, een ideale samenleving.

Of deze groep van culturen er ook zo gunstig uitspringt inzake bijvoorbeeld
milieubeleid (ecologisch bewustzijn), daarover is mij geen onderzoek bekend. Wel
zal het duidelijk zijn dat een goed milieubeleid in relatief vrije en rijke landen
sneller geëist zal worden door de mondige burger en gemakkelijker politiek uitge-
voerd dan in arme en autoritair geregeerde landen.

Belangrijk punt nog in de westerse cultuurkritiek is dat van het spiritueel bewust-
zijn. In de genoemde groep van culturen komt deze s-factor uiteraard naar voren in
het van oudsher bekende christendom, maar het is ook duidelijk aanwezig in bij-
voorbeeld de New-Agebeweging. Opvallend is dat er niet alleen aan die kant
onmiskenbaar een opleving van spiritualiteit zichtbaar wordt, een hang naar
mystiek en relgieuze zingeving, maar dat anderzijds ook de wetenschap de ont-
wikkeling van een spiritueel wereldbeeld bepaald niet ontmoedigt.

Zo wijst de biochemicus Ilya Prigogine erop dat er onder invloed van recente
ontwikkelingen in de wetenschap - chaostheorie, complexiteitsonderzoek - een
wereldbeeld aan het ontstaan is waarin het creatieve, het zich ontwikkelende, een
belangrijke rol speelt: "Ik denk dat het eind van de 20e eeuw geassocieerd zal
worden met het ontstaan van een nieuwe visie op natuur en wetenschap, die de
mens dichter bij de natuur brengt, een wetenschap die de mensheid en haar
creativiteit tot de uiting van een fundamentele ontwikkeling van het universum
maakt."11 Dit wereldbeeld in opkomst borduurt voort op het denken van Bergson,
Teilhard de Chardin en Alfred North Whitehead. In die visie wordt de wereld
steeds meer beschreven in termen van bewustzijn, creativiteit en doelgerichtheid
(omega). A- en s-waarden als ratio en intuïtie, verstand en gevoel, wetenschap en
geloof, worden hierin gelijkelijk aangesproken, waarbij 'omega' en 'creativiteit'
gezien kunnen worden als resultaat van het samenwerken van analyse en synthese
ten goede.

                                                          
11 De kracht van cultuur. Onze creatieve verscheidenheid. Rapport van de Wereldcom-missie voor
    Cultuur en Ontwikkeling, ISBN 90-6832-267-2, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1996.
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Concluderend zou je kunnen zeggen dat er zich gezien de aanwezigheid en groei
van sociaal, ecologisch en spiritueel bewustzijn in de genoemde groep van a-
culturen - met name bij Nederland en Scandinavië - de contouren aftekenen van
een ideale samenleving, een cultuur waarin a- en s-factoren evenwichtig samen-
werken en zo de dialectische motor vormen in het proces gericht op grotere kwali-
teit, op meer omega. Deze aldus getypeerde aos-cultuur zou een perspectief
kunnen geven voor de toekomst, een idee voor de mensen en culturen om naar toe
te werken, naar een wereld van grotere kwaliteit.

Hofstede vergelijkt de grote culturen of cultuurgroepen met oceaanstomers die
door hun grote massa slechts zeer traag tot een andere koers kunnen komen.
Eeuwenlang ingesleten cultuurpatronen verander je niet zomaar en processen van
democratisering, modernisering en bewustwording van dreigende gevaren van
overbevolking en natuuraantasting hebben zeer veel tijd nodig en een intense en
volhardende aandacht. Maar met de door de moderne massamedia wereldwijd toe-
nemende mogelijkheid om culturen onderling te vergelijken, zal er naar ik ver-
wacht toch geleidelijk aan een convergentie optreden richting de aosone samenle-
ving, waarin ogenschijnlijk tegengestelde maar in feite complementaire waarden
als liberaal en sociaal, natuur en cultuur, techniek en mystiek, een vruchtbaar
huwelijk aangaan. Deze samenleving zal voor steeds meer mensen het meest hu-
maan en creatief blijken te zijn en daarmee ook het meest wenselijk en nastrevens-
waardig.

DE NIEUWE OPENBARING VAN DE KOSMISCHE EVOLUTIE (13)
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Herman N. Teuben

De kosmische evolutie zoals ik die tot nu toe heb beschreven12, zie ik als een
machtige stimulans voor onderlinge toenadering van wereldgodsdiensten en -
religies. Ook op het terrein van godsdienst en religie zal de kosmische evolutie een
steeds indringender rol gaan spelen.. In de loop van het komende derde millen-
nium zullen zij verlevendigd gaan worden juist door het algemeen groeiend besef
van kosmische evolutie, deze beschouwd in haar drievoudige zin van kosmisch
(geboorte en evolutie van de kosmos), biologisch (geboorte en evolutie van de
bios, het leven) en maatschappelijk samenleven (op weg naar menselijke planeti-
satie).

De talrijke publicaties over deze relatie liegen er niet om . Voor mij en voor velen
met mij is Teilhard de eerste man die onze kijk op deze materie richting heeft
gegeven. Daarbij staat voor mij nog steeds een kernachtige uitspraak van hem
centraal: "Ik geloof werkelijk, dat er voor een denkend (en beminnend, zo voeg ik
er graag aan toe, HNT) wezen geen beslissender ogenblik is dan dat waarop hem
de schellen van de ogen vallen en hij ontdekt dat hij geen element is dat verloren
loopt in de kosmische eenzaamheid, maar dat een universele levenswil in hem
samenkomt en in hem mens wordt. De mens dus niet als onbeweeglijk middelpunt
van de wereld, zoals men lange tijd gemeend heeft, maar als as en spits van de
evolutie, wat wel zo imposant is". (Het Verschijnsel Mens -VM, p. 22)

Hominificatie centraal in evolutietheologie
Teilhard stelt het mensworden, de evolutie vanaf friemelleven naar menselijk
leven, centraal als kosmisch gegeven. De totale evolutie van het heelal is erop
gericht om onze aarde zo te doen ontstaan, zodanig geboren te doen worden, dat er
op die plek leven mogelijk wordt. Onze aardbol is vanuit en in het heelal door een
ingenieus samenspel tussen materie en straling in combinatie met andere daarop
inwerkende krachten tot bestaan gekomen. Dat ontstaan en bestaan (tot nu toe)
van onze aardbol heeft diverse mutaties gekend waarvan eerder sprake was. (zie
ook VM, p.79 e.v.)

Wij moeten af van de opvatting welke stelt dat evolutie het bestaan van God zou
uitsluiten. Integendeel: men kan zeggen dat God de kosmische evolutie heeft voor-
bereid, op gang heeft gebracht en dat Hij de kosmische wetgever is.  Onze homini-
ficatie zien wij - en dat is wel begrijpelijk - als voorlopig belangrijkste resultaat
van die kosmische evolutiewetten. Wij mensen, kunnen nadenken en mediteren

                                                          
12 Herman N.Teuben “De nieuwe openbaring van de kosmische evolutie”, Van Gorcum, Assen/ Maas-
   tricht 1993, ISBN 90 232 2785 9. In GAMMA jrg. 1 t.m. 4/ nr.1 verschenen van de hand van de
   schrijver tot dusver al 12 afleveringen over zijn visie op evolutie.
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over kosmische evolutie. Teilhard ging zover dat hij zei dat wij de evolutie zijn.
Hoe dan ook: ons denkend (en minnend) bewustzijn kan ook - en niet in de laatste
plaats - betrekking hebben op vragen als: Is er een God, ja of nee? En als er een
God is, hoe kennen wij hem dan? Ik moet hierbij denken aan het belangrijke werk
De docta ignorantia (Over de aangeleerde onwetendheid) van Nicolaas van Cusa,
kardinaal in de r.-k. kerk (1405-1464). Ook dat is een - misschien wel de - invals-
hoek van ons denken over God.

Mediteren is te omschrijven als: 'in zichzelf keren om de diepste werkelijkheid te
ervaren', zo zegt de Grote van Dale 1992. "Om te zoeken naar een condition
générale, waarnaar alle theorieën, hypothesen en systemen zich moeten schikken
en waaraan ze zich moeten conformeren om denkbaar en waarachtig te zijn", zo
luidde de formulering van Teilhard van zijn eigen levenslange meditatie. Deze
leidde voor hem tot de conclusie: "Kortom, de Evolutie is een licht dat alle feiten
verheldert en een kromming waarbij alle betrokken verbanden naadloos aan-
sluiten:Voilà ce qu’est l’Évolution " (VM, p.182; éd.du Seuil, PhH, p. 242).

Hominificatie = menswording
Het woord hominificatie bestaat uit twee Latijnse woorden: 1) uit homo = mens  -
het woord is verwant met humus = grond; homo betekent dus 'kind van de aarde' -
en 2) uit de verzelfstandiging van het werkwoord fieri (factus sum = k ben
geworden) en dat betekent dus 'worden' of  'geworden'. Teilhard kent aan het leven
een universele functie van dus kosmische afmetingen toe. Het leven heeft zich
vanaf het begin altijd opgedrongen aan de materie via bewustzijn en het is erin
geslaagd om dit opdringen ook te realiseren. Hij spreekt van reflexievermogen van
leven en hij ziet een essentiële drempelwaarde of waarde van fasewisseling van
reflexievermogen van leven optreden in de afstammingslijn van de mens. Het
leven is hier vanuit de fase van betrekkelijke onomkeerbaarheid overgegaan in de
fase van absolute onomkeerbaarheid. Met betrekkelijke onomkeerbaarheid doelt
Teilhard op de psychische onmogelijkheid de eenmaal op gang gebrachte
kosmische oprolling te stoppen. Die kosmische oprolling gaat in zijn opvatting
gepaard met evolutie van leven.

Met absolute onomkeerbaarheid van het leven bedoelt hij te zeggen dat de voort-
zetting van de reflexief geworden evolutie in haar radicale dynamiek onverenig-
baar is met het perspectief van een totale dood. Hij vindt dat deze eigenschappen
aan de betrokken zoölogische leefgroep (van mensen) een functioneel vitale
superioriteit geven. Binnen de biosfeer ziet hij een evolutie welke geleid heeft tot
wat hij het primaat van de reflectie heeft genoemd. Dit gegeven heeft hij
uitgewerkt onder andere in zijn verhandeling over de orthogenese van de boom
van het leven. In haar kruin groeide die levensboom uit tot het leven van de
primaten. De mutatie van de reflectie van het instinct naar de noösfeer noemt hij
de eerste hominisatie. Teilhard spreekt van hominisatie. Ik geef de voorkeur aan
de benaming hominificatie, omdat met deze benaming het werkwoord (ge)worden
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duidelijker naar voren komt. Bij de verdere onderverdeling van de hominificatie
kies ik weer voor de benaming hominisatie.

Drie vormen van hominisatie
Teilhard onderscheidt drie vormen van hominisatie. De eerste noemt hij 'elemen-
taire hominisatie'. Dat is de hominisatie zoals die in elk individu culmineert.
Naast, of om met Teilhard te spreken, boven deze elementaire hominisatie voltrekt
zich een tweede hominisatie welke  hij de  'collectieve hominisatie' noemt: de
hominisatie van de gehele soort als zodanig. Deze gaat gepaard met een toene-
mende kwaliteit van de drie psycho-biologische eigenschappen welke destijds de
eerste hominisatie mogelijk hebben gemaakt. Die drie eigenschappen zijn het
vermogen tot (uit)vinding, het vermogen tot aantrekking en afstoting en het
vermogen van onomkeerbaarheid van de evolutie. Voordat ik bij de derde vorm
van hominisatie kom, wil ik eerst iets over deze drie vermogens zeggen.

Drie psycho-biologische eigenschappen
Doordat er vanuit het vermogen tot uitvinding steeds nieuwe wetenschappelijke
vindingen en ontdekkingen worden gedaan, kan er op een bepaald moment sprake
zijn van een 'nieuwe sprong, een herbeginnen van de evolutie'. Anderzijds zal door
het toenemende vermogen tot aantrekking (als tegenpool van de afstoting) op den
duur de puur economische factor overvleugeld worden door de ideologische
factor, inclusief de ermee gepaard gaande emotionaliteit. Door het vermogen van
onomkeerbaarheid, inherent aan de evolutie tenslotte is de menselijk-zoölogische
groep verder onderweg naar een tweede kritisch punt van reflectie, namelijk dat
van het collectief. Op dit tweede punt van kritische reflectie wordt de zojuist
genoemde tweede, collectieve hominisatie bereikt. En daarmee kom ik aan de
derde vorm van hominisatie. Voorbij dit tweede kritische punt kan namelijk als
derde kritische punt aantoonbaar worden voorspeld 'de aanraking tussen het
denken en een transcendent middelpunt Omega': de derde hominisatie.

Kanttekeningen bij Teilhards opvattingen
Bij deze opvattingen van Teilhard wil ik graag enkele opmerkingen plaatsen. Ik
geef namelijk de voorkeur aan een andere indeling welke - voor mij althans - iets
duidelijker is. Ik wil de hominificatie liever onderverdelen in twee soorten van
hominisatie: die van de geboorte van de mens in de kruin van de levensboom
(zoals we die tot nog toe kennen), evolutiemutatie dus naar de eerste onder de
primaten, en vervolgens de tweede hominisatie: de dood van de mens als evolutie-
mutatie van biosfeer naar psychosfeer. Binnen de eerste mutatie wil ik dan wel een
onderverdeling aanwezig achten in individuele en sociaal-collectieve hominisatie,
maar dan niet zozeer als elkander opvolgend maar allereerst als naast elkander
bestaande. Verder spreek ik liever niet van middelpunten en dus ook niet van
middelpunt der middelpunten en ook niet van het punt Omega als transcendent
middelpunt. Deze middelpuntenzienswijze vind ik, gelet mede op de conver-
gentietheorie, teveel gericht op het moeten uitkomen bij een God, exclusief boven
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de evolutie. Want zo moet ik Teilhard toch wel verstaan waar hij zegt: "Voor de
gelovige christen is het van belang om op te merken dat het uiteindelijke wel-
slagen van de hominisatie, en dus ook van de kosmische oprolling, positief
gewaarborgd wordt door de tot nieuw leven wekkende kracht van de in zijn
schepping vlees geworden God".

Wat hiervan ook moge zijn: Wanneer Teilhard de evolutie ziet als een fraaie
ondersteuning van de kant van onze experimentele kennis van het metafysische
fundament van het primaat van de Geest , dan ben ik het met deze slotconclusie
van hem volkomen eens. Want het is de psychosfeer waarheen de noö- en de
erosfeer op weg zijn als naar hun allerhoogste pool van verinnerlijking in het
kruispunt van ideè- en agapèsfeer.  En de kosmos dan? Deze is de voedingsbodem
van onze geo-, bio- en psychosfeer, het trishagion bij uitstek.

Deze zienswijze van mij zou ik in het voetspoor van de diverse kosmische
principia willen benoemen als het principe van de katakosmese,  the catacosmic
principle.

Hominificatie bij uitstek
De Mensenzoon Jezus van Nazareth heeft de hominificatie door zijn leven en
sterven ongetwijfeld ten volle gerealiseerd en dus bevestigd. Dit impliceert niet
zozeer dat hij 'de mensheid verlost van zonde en dood' en ook niet 'dat hij inzake
de openbaring en de evangelische waarden en normen de leiding van het volk
Gods heeft toevertrouwd aan Petrus en aan de andere apostelen en hun opvolgers'.
In onze tijd gaat het veeleer om de hominificatie als reëel evolutiegebeuren in de
zin van eerste en tweede hominisatie zoals hierboven beschreven. Hier moge ook
verwezen worden naar hetgeen ik schreef op p. 16 van GAMMA 4/1. Ik geef graag
de voorkeur aan de naam die Jezus zichzelf gegeven heeft, de naam van de
Mensenzoon, levend symbool van onze hominificatie.

De relatie tussen God zoals ik mij van hem een voorstelling heb gemaakt en de
kosmische evolutie zoals in deze artikelen en in mijn boek beschreven, vind ik
dermate closed, dat beide bestanddelen een moderne theologie, de evolutietheolo-
gie, gaan vormen. Ik druk dit ook graag uit in de zin dat het heelal de cosmetica
van God is. In Le milieu divin schrijft Teilhard over Le Christ universel. Hij doet
daarbij een hartstochtelijk beroep op leerstellige thema's zoals individuele realiteit
van Christus, transsubstantiatie en de in elk individu gerealiseerde Incarnatie of
Vleeswording, een synthese tussen Christus en het heelal: geen Christus zonder
heelal evenmin als een heelal zonder Christus. Daarmee - ik zei het reeds eerder -
kan ik mij moeilijk verenigen.

Hominificatie staat centraal in evolutietheologie
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Teilhard stelt het mens worden, de evolutie vanaf friemelleven naar menselijk
leven, centraal als kosmisch gegeven. De totale evolutie van het heelal is erop
gericht om onze aardbol (en wellicht nog andere planeten) zó te doen ontstaan,
zodanig geboren te doen worden dat er op die plek(ken) leven mogelijk wordt.
Onze aardbol is vanuit en in het heelal door een ingenieus samenspel tussen
materie en straling in combinatie met andere daarop inwerkende krachten zodanig
geëvolueerd dat het tot een begin van leven, friemelleven, kon komen. God is
degene die de kosmische evolutie op gang heeft gebracht en voor het verdere
verloop ervan zijn wetten heeft ontworpen. Onze hominificatie zie ik als voorlopig
belangrijkste resultaat van die kosmische evolutiewetten.

Het kerstfeest is bij uitstek het feest van de eerste hominisatie. Het is het feest van
de geboorte, van de menswording van Jezus van Nazareth, de door God verwekte,
theos ekgonos, zoals hij eerder werd genoemd. Et homo factus est: Mens is hij ge-
worden, zoon van God Goneus-Verwekker, Mensenzoon, inspiratie tot leven en
tot samenleven met alles en allen, zo baden we in ons Onze Vader (5). Het gaat
hierbij niet langer en zeker niet in de eerste plaats om Jezus als zaligmaker en
verlosser van de wereld. Het gaat veeleer om de eersteling in onze gehomini-
seerde biosfeer, zoon van Jozef en Maria. In de eucharistieviering wordt deze
menswording-in-kosmische evolutie herdacht rondom de tekenen van brood en
wijn. Zij staan symbool voor de tweesporenkatakosmese van alles wat geworden
is, inclusief ons leven en inclusief het geheim van onze evolutie dat wij in ons
meedragen en zoals met name is genoemd in de Mensenzoon, die symbool staat
voor de eveneens  tweesporen katakosmese van eerste en tweede hominisatie, die
samen de hominificatie vormen.

1. Zie met name de literatuur-opgaven bij Sjoerd L. Bonting, Schepping en evo-
      lutie, Kok, Kampen, 1996, ISBN 90 242 7821 X;  Schöpfung und Evolution,
      herausgegeben von Karl Schmitz-Moormann, Patmos Verlag Düsseldorf 1992,
      zie de voetnoten; Willem B. Drees, Beyond the big bang, Open Court Publi-
      shing Company,  1990, bibliography.

2. Zie ook het artikel van D. Feil te Enschede, Opstandingskerk 2.7.96 "Schep-
ping en Evolutie", in Samenspraak van 31 aug. 1996, rubriek 'inspraak'

      (buiten verantwoordelijkheid van de redactie).

3. Zie p. 81 van mijn boek.

4. Zie p. 86 van mijn boek.

5. Zie GAMMA jrg.3/nr.2 blz.8
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PROCES EN EVOLUTIE
Jan Snauwaert

Tijdens de ontmoetingsdag van zaterdag 5 april ll. te Heiloo vroeg Ben Crul mij of
ik een bespreking wou wijden aan de twee artikelen met betrekking tot het
procesdenken die hij in GAMMA, jrg. 4 nr. 1 en 2 liet publiceren. Ik voel het aan
als een eer om hierop in te gaan. Laat ik er evenwel meteen aan toevoegen dat
mijn kennis van het procesdenken zich beperkt tot het lezen van enkele artikelen
erover gekoppeld aan enkele flarden van gesprekken die ik omtrent het onderwerp
met enkelen, onder wie Ben Crul zelf, gehad heb. Is dit geen te smalle basis om
mij aan een bespreking van genoemde artikelen te wagen? Dit zou het zeker zijn
als ik me daarbij zou wagen aan een bespreking van het procesdenken zelf. Mijn
ambitie zal noodgedwongen beperkter zijn: ik zal mij strikt proberen te houden
aan de teksten van Ben Crul zelf, die ik op zijn minst inspirerend genoeg vind om
als enig uitgangspunt - samen met mijn kennis van het ideeëngoed van Teilhard -
te nemen voor mijn eigen bijdrage. Bij deze bespreking wil ik eveneens proberen
een beginsel van dialoog aan te gaan tussen het procesdenken en het denken van
Teilhard. Deze benadering kan tevens beschouwd worden als een voorlopige
poging mijnentwege om te zien in hoeverre en hoe beide denkers in overeenstem-
ming kunnen gebracht worden, waarbij aandacht geschonken wordt aan eventuele
punten van wederzijdse aanvulling. Dit licht meteen de titel van dit artikel toe.

Wat mij dan als eerste punt van overeenkomst treft, is dat het beide denkers in de
eerste plaats gaat om een 'inspirerend, universeel perspectief dat ons handelen in
de wereld zin en richting kan geven' (GAMMA 4/1 p. 2). Het probleem van het
handelen is alomtegenwoordig in het werk van Teilhard. Hij kan een existentia-
listisch denker genoemd worden als we afspreken hieronder te verstaan iemand
die in de eerste plaats begaan is met de vitale stromingen in de concrete kosmische
werkelijkheid en minder geïnteresseerd is om een theoretische verklaring van die
werkelijkheid te geven. Hoe de werkelijkheid door ons handelen zo efficiënt
mogelijk in de meest gunstige richting te sturen en te stuwen, daar is het Teilhard
eigenlijk steeds weer om te doen.

Misschien is het mogelijk tevens bij Whitehead die rode draad te vinden doorheen
zijn werk. Voor hem zijn ervaringen in de ruimst denkbare zin het fundamen-
teelste gegeven van de werkelijkheid. Het menselijk handelen situeert zich steeds
op de onscherpe overgang tussen heden en toekomst, dit wil zeggen op het
ongrijpbare punt waar tegelijkertijd feiten nieuwe mogelijkheden worden en
mogelijkheden nieuwe feiten. Doordat ons handelen op die wijze nieuwe feitelijk-
heid creëert, beïnvloedt het die realiteit en dus ook ons ervaren van die realiteit.
Op die wijze valt in te zien dat de kwestie van het menselijk handelen bij
Whitehead eveneens een primordiale rol speelt. Ervaringen zijn onze enige toe-
gang tot de realiteit en ons handelen beïnvloedt op ingrijpende wijze ons ervaren.
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Het zou echter voorbarig zijn Whitehead nu al existentialist te noemen in de zin
zoals zonet gedefinieerd.

Dat het wereldbeeld van het procesdenken wel degelijk universeel beoogt te zijn,
wordt door Ben Crul op overtuigende wijze getoond. Het beogen van universaliteit
is mijns insziens het meest ambitieuze doel dat een denker zich kan stellen en het
is tegelijkertijd een belangrijke toetssteen voor de deugdelijkheid van zijn visie.
Kort gezegd komt universaliteit van een visie hierop neer dat ze de test moet
kunnen doorstaan toepasselijk te zijn op alles wat we kennen en nog kunnen
kennen. Wetenschappers zijn hiermee op hun eigen terrein vertrouwd: een wet kan
alleen onder genoemde voorwaarde universeel worden verklaard. Verkennen we
dus de zienswijze van Whitehead tot de verste uithoeken die ons tijdruimtelijk
ervaren toelaat. De tijdsdimensie is allicht de meest relevante dimensie voor de
test die we nu willen opleggen aan het wereldbeeld van het procesdenken.

Dit aspect wordt ook door Ben Crul in zijn eerste artikel (p.4) expliciet behandeld.
In het procesdenken wordt met name verondersteld dat in de previtale en pre-
hominide fase van de materie er in "onontwikkelde of onderontwikkelde vorm
sprake is van het ervaren van feiten en mogelijkheden". In dit verband spreekt
Teilhard inderdaad van le dedans van de materie en dit met betrekking tot zowel
de previtale, de vitale als de hominide verschijningsvormen van de materie. Met
elk van die verschijningsvormen van de materie, die overeenstemmen met fasen in
de evolutie, corresponderen verschillende niveaus in bewustzijn, en dus ook
verschillende niveaus in het ervaren van de realiteit als een voortgang van gebeur-
tenissen. Whitehead en Teilhard vinden elkaar ook hier, zo lijkt me. Ruimtelijk
gezien kunnen we die visie voorlopig slechts toetsen (en dan nog slechts gedeelte-
lijk) op onze planeet Aarde, daar we tot dusver nog geen andere kosmische
haarden van leven ontdekt hebben. Maar er is geen enkele wetenschappelijke
reden om aan te nemen dat er niet een plaats zou bestaan in het heelal waar er
levensvatbare condities zouden heersen en waar de voortgang, de creativiteit in de
werkelijkheid niet in hoofdtrekken dezelfde zou zijn als op onze planeet,
integendeel. Dienaangaande spreekt Teilhard van de universele wet van
(centro)complexiteit-bewustzijn (bijvoorbeeld in: Het Verschijnsel Mens).

Voortgang is nog geen vooruitgang, zo vervolgt het betoog. Immers, in het proces-
denken is creativiteit een "neutraal begrip, dat puur de zelfschepping van de
gebeurtenissen aanduidt, maar dat de voortgang die het brengt niet automatisch tot
vooruitgang maakt" (p.5). Toch is voor Whitehead de creativiteit "het filosofisch
ultieme, met andere woorden het meest essentiële kenmerk van de werkelijkheid
dat zich laat denken" (id.).

Het is natuurlijk waar dat zonder de creativiteit van de werkelijkheid geen sprake
is, om de eenvoudige reden dat alles wat bestaat, ooit eens gecreëerd is geworden
en/of nog volop in een proces van creatie opgenomen is. Het lijkt mij echter
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moeilijk vol te houden dat de creativiteit - als het inderdaad het diepste en meest
essentiële kenmerk is van de werkelijkheid dat zich laat denken - een neutraal
begrip zou zijn, wat volgens het procesdenken stellig wél het geval zou zijn.

Nemen we als voorbeeld de realiteit vóór het verschijnen van de mens op aarde.
De processen voltrokken zich dan quasi-automatisch omdat het bewustzijnsniveau
van de materie nog laag was. Toch was er reeds van gerichtheid van die processen
sprake: de voortgang voltrok zich immers globaal gezien in de richting van meer
bewustzijn, wat we filosofisch als een positieve richting kunnen kwalificeren. De
creativiteit lijkt dus inherent steeds al een positieve gerichtheid in zich gehad te
hebben. Wel is het zo dat, als we al het nieuwe beschouwen dat zich in de loop
van de tijd opbouwt, we dan zowel goede als slechte dingen aan het daglicht zien
komen. Zo zien we dat in de prehominide fase van de evolutie allerlei levens-
vormen 'uitgeprobeerd' werden die dan achteraf doodlopende wegen bleken te
zijn. Maar de vraag kan terecht gesteld worden of díe creativiteit - waaronder al
het nieuwe valt dat zich realiseert - wel als het meest essentiële kenmerk van de
werkelijkheid moet genomen worden. Onder al het nieuwe dat zich voltrekt,
vallen immers zowel die wegen die leiden tot meer bewustzijn als deze die daar
helemaal níet toe leiden. Mij lijken beide soorten wegen alleen al denktechnisch
gezien van een dusdanig verschillende aard, dat het mij moeilijk of niet te
verantwoorden lijkt beide wegen onder één essentiële categorie te brengen. Het
meest essentiële kenmerk van de werkelijkheid dat zich laat denken zou dan
allicht veeleer moeten gezien worden in de creativiteit die leidt tot een hoger
bewustzijn.

In dit laatste perspectief, dat wezenlijk teilhardiaans is, is de voortgang in de
werkelijkheid tot aan het punt dat de mens verschijnt, tegelijkertijd ook vooruit-
gang in het geval ze inderdaad in de richting van een hoger bewustzijn gaat, èn
gebeurt ze quasi-automatisch. Vanaf het verschijnen van de mens verandert dit
wezenlijk omdat het bewustzijn in dit stadium reflexief is geworden en de vrijheid
bij deze laatstgeborene van de evolutie navenant groter is. Bij de mens is de
voortgang (of dat deel van de voortgang dat 'van nature' gericht is naar hoger
bewustzijn) niet langer automatisch vooruitgang: de mens is in staat bewuste
keuzes te maken, desgevallend ook keuzes gericht tegen vooruitgang. Een hoger
en reflexief bewustzijn is dus bijlange nog geen garantie dat de totdantoe zich
vanzelf voltrekkende vooruitgang zich ook voortzet. Met Ben Crul dienen we ons
dus af te vragen hoe het komt dat "de werkelijkheid zich niet puur aan ons
vertoont als een onordelijk proces van voortgang, maar ook als een proces van
vooruitgang" (p. 6)?

Het antwoord van het procesdenken hierop is verrassend eenvoudig en diep: "Uit
het feit dat er geen complete chaos is, maar dat er ook een proces van vooruitgang
waarneembaar is, blijkt dat het beginsel, dat die vooruitgang mogelijk maakt,
'weet' welke keuzen voor dat proces van vooruitgang positief zijn" (p.7). Als het



GAMMA, JRG.4 NR.5 – AUGUSTUS 199734

waar is dat de werkelijkheid een aaneenschakeling is van gebeurtenissen en dat er
reeds lang vóór de mens gebeurtenissen waren, dan is het ook zo dat het creatief
principe dat die gebeurtenissen mogelijk maakt en een zin en een waarde kan
geven, althans ten dele buiten de mens gelegen is. Er worden door het
procesdenken vier hoedanigheden toegekend aan het mogelijkmakend principe.
Het zou interessant zijn op dit punt een vergelijking te maken met de vier
'attributen' die Teilhard toekent aan het punt Omega in zijn werk Het Verschijnsel
Mens. Dat zou ons in deze beknopte verhandeling echter te ver voeren.

Samenvattend gezegd (voor de uitwerking hiervan verwijs is naar p.7 van Bens
eerste artikel) moet het mogelijkmakend principe wijs, inspirerend, altijdig en
persoonlijk zijn. Vandaar de onontkoombare conclusie dat het principe een
Iemand moet zijn die de mens overstijgt en dat in het procesdenken God genoemd
wordt. Het tweede artikel van Ben Crul vervolledigt zijn bespreking van de visie
van het procesdenken met het Godsbeeld dat daaraan verbonden is. Ben laat dit
gedeelte van zijn verhandeling voorafgaan door een zeer wijze opmerking:
"Vooraf wil ik benadrukken, dat het een ijdele poging blijft Gods wezen volledig
te willen doorgronden" (p.5). Nochtans is God ook een Iemand met wie dus,
krachtens onze eigen persoonlijkheid, een bepaalde 'communicatie' mogelijk is.
Volgens de zienswijze van het procesdenken is het onmogelijk iets zinnigs over
God te zeggen zonder Hem enigerlei te ervaren. Het Godsbeeld dat door Ben
voorgesteld wordt, mag terecht gezien worden als het 'resultaat' van dergelijke
ervaringen.

Laat ik dan dit deel van mijn bespreking  meteen beginnen met te zeggen dat ik
het Godsbeeld van het procesdenken aantrekkelijk en inspirerend vind. Toch voeg
ik er onmiddellijk aan toe dat ik niet denk dat alle filosofisch-theologische en
spirituele problemen in verband met het Godsbeeld een bevredigend antwoord
krijgen binnen het procesdenken zoals ik het in genoemd artikel geformuleerd heb
gezien. Dit is echter evenmin het geval in Teilhards visie (noch in enige andere
visie), waarbij Teilhard zelf als eerste wijst op enkele problemen die nader
onderzoek vergen. Eén van de mooie aspecten van beide zienswijzen is echter dat
deze 'onafheid' op zichzelf niet hypothekerend is voor de visies in kwestie: de
waarheid is van nature onveranderlijk, maar vermits de werkelijkheid ten diepste
evolutief is - of anders gezegd een aaneenschakeling van gebeurtenissen waar-
binnen tevens vooruitgang te onderscheiden valt - zijn onze denkconstructies nooit
helemaal af.

Concreet gezien heb ik het dan vooral moeilijk met volgende uitspraak: "Als we
God zouden zien als Degene, die die wereld heeft geschapen, zouden we Hem aan
de wereld vooraf laten gaan en Hem buiten de werkelijkheid plaatsen" (p. 5). In
die bewering bemerken we duidelijk een grondgedachte van het procesdenken: de
mens heeft geen andere toegang tot de werkelijkheid dan zijn ervaringen. Het pure
feit dat we God kunnen ervaren wijst erop dat God "niet buiten de werkelijkheid
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staat, maar binnen de werkelijkheid" (p.7, GAMMA 4/1). Tot hier volg ik de
argumentatie van het procesdenken volkomen. Waar er echter mijns insziens een
overhaaste gedachtesprong gemaakt wordt, is dat het leven van God zich dan in de
tijd beperkt zou zien tot de 'levensduur' van de wereld. Nu is het heelal - de wereld
waarin we leven - grofweg zo'n 15 miljard jaar geleden ontstaan. Hoewel een
beginpunt van het heelal niet met precisie aangegeven kan worden, staat het wel
wetenschappelijk vast dat er zo'n begin is geweest. God binnen díe werkelijkheid
gevangen houden, zou betekenen dat men afbreuk doet aan één van Zijn vier
hoedanigheden die door het procesdenken zelf voorop gesteld worden: Zijn
altijdigheid.

Het lijkt me daarom adequater te stellen dat God, zoals geschetst wordt in het
wereld- en Godsbeeld van Teilhard, tegelijkertijd immanent (dwz. binnen de
wereldse werkelijkheid) is èn transcendent (d.w.z. de wereldse werkelijkheid
overstijgend). Zijn werkelijkheid ontgaat ons steeds voor een gedeelte, wat
eigenlijk een andere manier is om te zeggen dat "het een ijdele poging blijft Gods
wezen volledig te willen doorgronden" (GAMMA 4/2 p.5). In die optiek wordt het
dan wel mogelijk èn niet aanstootgevend dat God de wereld geschapen heeft.

Op dit punt denk ik dat Teilhards visie corrigerend kan werken voor het
procesdenken. Maar gelukkig is het ook zo dat het procesdenken verhelderende
formuleringen biedt aangaande het wezen van God, die men niet dermate expliciet
bij Teilhard terugvindt. Ik beperk me er hier toe enkele fragmenten uit de tekst van
Ben Crul te citeren die ik bijzonder geslaagd vond en die ik voor zichzelf laat
spreken:

"Ook ervaart God alle gebeurtenissen. Naast de bestendige inspiratie, die
voortkomt uit zijn (primordiale) karakter, reikt God daarbij ook een inspiratie aan,
die Hij aanpast aan de actuele situatie. Hij beperkt die inspiratie tot die mogelijk-
heden, die Hij voor zijn visioen geschikt acht" (id. p. 6). En: "Hij leeft als
Companion en Co-Sufferer reëel met ons mee en neemt de door ons tot feit
gemaakte gebeurtenissen op in zijn alomvattende ervaring en evaluatie van de
feitelijke wereld. Aan Gods kennis wordt bij die ervaring iets toegevoegd en in die
zin is God veranderlijk. Onveranderlijkheid is niet alleen een onnodige
hoedanigheid voor Gods actuele inspiratie, maar die inspiratie zou inhoudsloos
zijn als God niet reëel betrokken zou zijn bij de gebeurtenissen van de wereld" (id.
p. 6-7).

"God dwingt niet maar Hij inspireert ons en is daarbij zowel de Onveranderlijke in
zijn karakter als de Veranderlijke in zijn meeleven met de actualiteit" (id. p. 7).
En: "de wereld blijkt doordrenkt te zijn van Gods inspiratie" (id. p. 8). Het komt
mij als een juist en diep inzicht van Whitehead over dat religie "op de eerste plaats
(is) wat de enkeling doet met zijn alleenzijn" (id. p. 8). Het tweede aspect van
religie (die steeds per definitie door God geïnspireerd is) "vinden we terug in de
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behoefte van de mens om zijn diepere gedachten ook te uiten en te beleven in
gemeenschapsverband" (id.). Ware religie heeft aldus zowel een interioriserend als
een exterioriserend aspect: in een doorleefd alleenzijn kunnen we God, binnen de
grenzen van onze beperktheid, ervaren. God ervaren "voert tot het ervaren van wat
we universaliteit noemen. Als die mens naar zijn naaste omgeving terugkeert, is de
omgeving voor die mens eens en voor altijd uitgebreid tot het universele." (id. p.
8). In deze dynamiek kunnen we een slingerbeweging tussen een verdiepend op
zichzelf en een universeler op anderen (en het andere) gericht zijn onderkennen.
Van een dergelijke dynamiek getuigt op universele wijze het leven van Jezus van
Nazareth.

Daar het procesdenken, zoals Teilhards visie, bovenal een inspirerend perspectief
is, leidt het ons spontaan tot de vraag welke toekomst het weggelegd ziet voor
religie. Het moge nu vanzelfsprekend geworden zijn dat Whitehead, zoals
Teilhard, religie ziet als een dynamisch verschijnsel. Zoals de mensheid zelf, heeft
religie reeds tot op heden verschillende stadia doorlopen: van "rituelen en
emoties" over "geloofsovertuigingen ('belief')" tot "(wereld)godsdiensten" (id. p.
9). Ieder stadium ging gepaard met een toename in universaliteit. Whitehead,
opnieuw zoals Teilhard, voelt aan dat we heden ten dage op een kritisch punt in de
beleving van religie zijn aangekomen. Immers, "de godsdiensten zijn al spoedig
gaan lijden aan een principiële verstarring, aan een dogmatiek en moraliteit, die
geen weerwoord duldt" (id. p. 9). Een mensheid die volop geëngageerd is in een
proces van volwassenwording kan met zo'n soort beleving van haar religiositeit
niet langer vrede nemen. Religie heeft slechts dán toekomst als ze de menselijke
rede (een term die ik verkies boven het mij beperkter lijkende 'rationaliteit') niet
alleen in geen enkel opzicht vernedert, maar ze ook perfect binnen haar structuren
weet te integreren. Whitehead besluit hieruit nochtans niet dat de thans bestaande
godsdiensten zullen (moeten) verdwijnen: "de bestaande godsdiensten kunnen ook
in de toekomst een rol vervullen als zij tot volwassenheid komen in de vorm van
een 'redelijke' religie, d.w.z. een religie die wat betreft haar intuïtieve gevoelens de
toets van de redelijkheid aandurft en doorstaat" (id. p. 9).

Dit lijkt mij een geschikt moment om Whitehead, zoals Teilhard, als
'existentialistisch' in zijn denken te kwalificeren. Inderdaad is bij Whitehead zijn
eerste zorg als denker te zien hoe de werkelijkheid het best voortgezet kan
worden, welke de assen van de toekomst zijn. Dit primeert bij hem duidelijk op de
zorg een mooie intellectuele verklaring voor die werkelijkheid te geven. De zojuist
genoemde overlevingsvoorwaarde (die eveneens een voorwaarde tot méér leven
is) voor de religie, zou Teilhard ongetwijfeld volmondig beamen. Er kan evenwel
aan toegevoegd worden dat Teilhard ook de complementaire beweging nood-
zakelijk achtte: namelijk dat religie in de menselijke rede (meer bepaald: in de
wetenschap) geïntegreerd zou worden. De convergentie van beide bewegingen zou
dan inderdaad moeten "tot één UNIVERSELE religie uitgroeien" (id. p. 9).
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Jan Snauwaert:  "PROCES en EVOLUTIE"
Ben Crul

Jan Snauwaert was zo vriendelijk mij via de redactie de tekst van zijn
bovengegenoemde artikel nog vóór de publicatie ervan in GAMMA te laten inzien.
Ik heb dat erg op prijs gesteld. Graag wil ik op zijn artikel vlot reageren en wel
met name op de twee problemen, die hij in het procesdenken ziet. Vooraf wil ik
daarbij opmerken, dat ik de discussie waardeer, die Jan Snauwaert met zijn artikel
oproept. Immers, het procesdenken staat principieel open voor kritiek, omdat het
hypothetisch van aard is.

Het eerste probleem zit in het begrip creativiteit, dat volgens het procesdenken het
meest essentiële kenmerk is van de werkelijkheid, èn in het karakter van die
creativiteit, dat in het procesdenken neutraal is. "Creativiteit", zo betoogt Jan
Snauwaert, "leidde in de vóórmenselijke fase van de evolutie al tot een groei in de
richting van een hoger bewustzijn. Die groei is het meest essentiële kenmerk van
de werkelijkheid. De creativiteit is dan ook niet neutraal, omdat er al vanaf het
begin in die creativiteit een positieve gerichtheid naar hogere vormen van bewust-
zijn inherent aanwezig is geweest." Mijn reactie hierop is als volgt:

Whitehead (Wh.) ziet die groei in bewustzijn, parallel aan de groei in materiële
complexiteit, evenals Teilhard de Chardin, als het belangrijkste verschijnsel van
de evolutie. Het meest essentiële, diepste kenmerk van de werkelijkheid in haar
totaliteit is voor Wh. echter de creativiteit. Deze opvatting, die het verschil aan-
geeft tussen een doelloze voortgang naar ongebreidelde nieuwheid en een doel-
gerichte vooruitgang naar hogere bestaansvormen, steunt op het basisschema van
het procesdenken, dat de werkelijkheid in haar diepste wezen ziet als een keten
van gebeurtenissen, die tot feiten worden door een keuze te maken uit de op dat
moment voor die gebeurtenis openstaande mogelijkheden. In die visie maken de
gebeurtenissen zelf de keuzes. Het maken van keuzes, resulterend in zowel
positieve als negatieve effecten, is inherent aan het proces van creativiteit, d.w.z.
van nature en noodzakelijkerwijs daarmee verbonden. (Als er geen keuzes
gemaakt zouden worden, zou er nooit iets gebeuren).

Het proces kan goed en kwaad voortbrengen. (Naar de oorsprong daarvan hoeven
we dan ook niet meer te vragen). Voor het maken van doelgerichte keuzes is
echter inzicht nodig en wel, voor een groei naar hogere vormen van bewustzijn,
inzicht in het antwoord op de vraag, welke keuze in de (meestal verre) toekomst
tot een hogere vorm van bewustzijn kan leiden. Wh. was van oordeel13 , dat de
creativiteit uit zichzelf geen doel kan kennen en dus ook niet het daarbij

                                                          
13 In het eerder door mij genoemde boek van Hosinski “Stubborn fact and creative advance” wordt zijn
    desbetreffende argumentatie helder uiteengezet.
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behorende inzicht kan hebben in de waarden van de mogelijkheden. Het is een
neutraal proces, dat geen bestemming kent en sterk aan toeval onderhevig is. Toch
vertoont de werkelijkheid zich niet louter als het resultaat van een reeks van
bestemmingsloze, toevallige keuzes. Opgemerkt moet worden, dat het voor ons
niet mogelijk is de werkelijkheid waar te nemen zoals die geweest zou zijn, als het
proces van creativiteit aan zichzelf zou zijn overgelaten, (dat is nou eenmaal niet
gebeurd), maar creativiteit is wel 'denkbaar' zonder vooruitgang. (Creativiteit is in
die zin het wijsgerig ultieme.) De positieve gerichtheid, die we in de evolutie
waarnemen, is daarom niet inherent, (van nature en noodzakelijkerwijs) in het
proces van creativiteit aanwezig. De vraag blijft, waar die positieve gerichtheid
dan wèl vandaan komt. Het antwoord van het procesdenken hierop is, zoals Jan
Snauwaert terecht opmerkt, verrassend eenvoudig en diep.

Zoekend naar de verklaring voor de doelgerichtheid die de evolutie vertoont, heeft
Wh. de voorwaarde gesteld, dat zo'n verklaring moest passen in het door hem
ontwikkelde beeld van de schematische opbouw van de werkelijkheid uit een
keten van gebeurtenissen. Buiten die werkelijkheid valt er volgens Wh. niets te
zoeken. Deze zoektocht heeft geleid tot de aanname van een limiterend en
inspirerend beginsel, dat Wh. - om eerder door mij genoemde redenen -  met de
naam God heeft aangeduid.

Hiermee ben ik beland bij het tweede probleem dat Jan Snauwaert ziet in de visies
van het procesdenken. Het gaat daarbij met name om de uitspraak: "Als we God
zouden zien als Degene, die de wereld heeft geschapen, zouden we Hem aan de
wereld vooraf laten gaan en Hem buiten de werkelijkheid plaatsen." Jan
Snauwaerts bezwaar is, dat die uitspraak tot de conclusie zou leiden, dat Gods
'levensduur' beperkt is. We bevinden ons hier bij het nog onopgeloste raadsel van
het begin van alles. Toch wil ik in verband met dit tweede probleem enkele
opmerkingen maken. De eerste opmerking betreft het bezwaar van de beperking
van de 'levensduur' van God. Dit bezwaar hangt, dunkt me, samen met de traditio-
nele benadering van het godsbegrip, waarbij op basis van openbaringsgegevens
aan God onbetwistbare hoedanigheden worden toegeschreven, zoals zijn eeuwig-
heid. De procesfilosofie start haar denken over God vanuit een ander vertrekpunt,
namelijk vanuit de analyse van de werkelijkheid, die gelijk gesteld wordt met en
beperkt wordt tot de (in ruime zin) ervaarbare werkelijkheid. Die werkelijkheid is,
terug in de tijd, vooralsnog beperkt tot een uiterst kleine fractie van een seconde
na het 'tijdstip' van de big bang. Speculeren over de eeuwigheid van God in de
richting van een nog verder verleden heeft dan ook nog geen enkele werkelijk-
heidswaarde. Met opzet is daarom niet het woord eeuwigheid maar het woord
altijdigheid gebruikt, omdat God van alle tijden moet zijn om te kunnen
functioneren als Beginsel, dat de vooruitgang mogelijk heeft gemaakt.

Mijn tweede opmerking betreft de suggestie van Jan Snauwaert, "God te zien als
tegelijkertijd immanent (d.w.z. binnen de wereldse werkelijkheid) èn transcendent
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(d.w.z. de wereldse werkelijkheid overstijgend). In die optiek zou het mogelijk en
niet aanstootgevend zijn, dat God de wereld heeft geschapen."  Ik maak hierbij
drie kanttekeningen. De eerste is dat "het probleem van het kwaad" dan weer in
volle omvang wordt binnengehaald. De tweede is, dat er met deze suggestie twee
werkelijkheden lijken te ontstaan, waarmee het dualisme weer haar intrede zou
doen. Als derde:  Ik ondersteun Jan Snauwaert als hij tegelijkertijd Gods
immanentie èn Gods transcendentie benadrukt. Ik bedoel daarmee dan echter twee
hoedanigheden, waarmee God in beide gevallen binnen de werkelijkheid func-
tioneert. Hij is in die optiek transcendent omdat Hij het niveau van de mens
onvoorstelbaar ver overstijgt en Hij is immanent, omdat Hij vanaf het begin, dus
al vóór het opkomen van de mens, bij het voorhouden van de mogelijkheden tot
vooruitgang reëel betrokken is geweest.

Dit brengt me tot de passage, waarin Jan Snauwaert spreekt over "het proces van
vooruitgang in de werkelijkheid tot aan het punt dat de mens verschijnt". De visie
van het procesdenken op Gods betrokkenheid bij het proces van vooruitgang moet
in principe ook op die periode toepasbaar zijn. Dat is inderdaad het geval. Het
accent van die betrokkenheid ligt daarbij in het procesdenken meer bij het
limiterende dan bij het inspirerende aspect van Gods functioneren. Dit lijkt mij
een acceptabele veronderstelling, omdat enerzijds de mentale 'pool' nog niet
ontwikkeld is, maar omdat anderzijds de drempel van de vrijheidsbeperking, waar-
mee God bij de mens rekening moet houden, in die periode ontbreekt danwel lager
is.

Ik wil eindigen met een variant op een zin in de laatste alinea van Jan Snauwaerts
artikel: "Religie heeft slechts dan toekomst, als ze haar pogingen tot de vorming
van een godsbeeld zou beginnen met een analyse van de ervaarbare werkelijk-
heid."
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SCHEPPING &  EVOLUTIE - MIJN ANTWOORD OP COMMENTARE N
Sjoerd L. Bonting

Hoewel belangstelling voor het thema van mijn boek1 uiteraard te verwachten was
bij redactie en lezers van GAMMA, ben ik erkentelijk  voor de positieve reacties
van redacteur Henk Hogeboom van Buggenum in jrg.4/nr.2 en van lezer Ben Crul
in jrg.4/nr.3. Op de positieve reacties zal ik hier niet verder ingaan, maar mij
richten op de door hen gemaakte kritische opmerkingen.

Henk Hogeboom merkt op dat ik kennelijk niet bekend ben met theologen uit het
Duitse taalgebied. Ik geef onmiddellijk toe dat ik minder bekend ben met de
Duitse dan met de Angelsaksische theologen, en  wel om de eenvoudige reden dat
mijn  theologische opleiding en praxis in het Angelsaksische taalgebied ligt. Inder-
daad ken ik het in de uitgebreide voetnoot aangehaalde boek  van Ernst Benz niet,
maar uit de citaten krijg ik de indruk dat hij wel nota neemt van de evolutietheorie,
maar die niet in zijn scheppingstheologie integreert. Dat verwijt maak ik in mijn
boek2 aan Jürgen Moltmann over diens voortreffelijke werk God in Creation.
Evenmin lijkt me dat Stefan Schneiders boek een poging tot integratie zal bieden.
Die trof ik ook niet aan in Wildiers'  Kosmologie in de Westerse Cultuur.

Alvorens op het commentaar van Ben Crul in te gaan, wil ik hier nog eens kort
mijn aanpak uiteenzetten. Ik zoek naar een verzoening  van de twee gescheiden
geraakte wereldbeelden met de erkenning dat beide dezelfde werkelijkheid
beschrijven en met volledige inachtneming van beider boodschap. Ik houd dus
vast aan de kernleerstellingen van de Kerk aller eeuwen en probeer niet een
nieuwe theologie te brengen. Een uitzondering maak ik voor mijn aanname van
een schepping vanuit een oerchaos met een resterend element van chaos3, waarop
ik nog terugkom.

Ik ben daarom geschrokken van de bewering van Ben Crul, dat ik als theoloog
genoodzaakt ben het traditionele beeld van de bijbelse scheppende God te doen
afbrokkelen.  Ik weet niet waar hij dat gelezen heeft in mijn boek. Ik houd vast aan
de God, die zich aan ons geopenbaard heeft als de almachtige Schepper, trans-
cendent èn immanent werkzaam in zijn schepping, volgens 'natuurwetten' (orde,
voorspelbaarheid) en in toevals- en chaosgebeurtenissen (resterend element van
chaos, onvoorspelbaarheid).

Daarom voel ik weinig voor de procestheologie, die een godsbeeld binnen de
werkelijkheid invoert en dan uitkomt op een God die zich ontwikkelt met en in
zijn schepping, of zoals Cobb en Griffin zeggen: God is not another agent
alongside the creatures. God acts only in them and through them 4. Overigens
voorzover Anglicaanse of andere theologen gebruikmaken van natuurlijke theolo-
gie (niet: religie) doen zij dit niet om hieraan een godsbeeld, zelfs geen gods-
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bewijs, te ontlenen, maar om hun bijbelse inzicht te toetsen en te verdiepen door
beschouwing van de natuur.

Ben Crul meent dat ik mij schuldig maak aan God in the gap-theologie. Dat zou
het geval zijn als ik zou stellen dat God werkzaam is op plaatsen en in situaties,
die de wetenschap nog niet kan verklaren. Maar dat doe ik heel bewust niet, zoals
kan blijken uit lezing van de conclusie bij hoofdstuk 9,5 met name: De theologie
vertelt ons over de Acteur in dit proces, die het niet alleen in werking zet
(transcendentie), maar er ten diepste in betrokken blijft, zowel in toeval als nood-
zaak (immanentie).

Voorts meent Ben Crul dat in mijn (dus het christelijke) godsbeeld de tegen-
strijdigheid met het kwaad en het lijden in de wereld blijft bestaan. Fred van Kleef
vraagt zich af: Waarom laat Hij in godsnaam alle ellende in deze wereld toe? Dit
eeuwenoude probleem van de theodicee is nu juist de reden waarom ik uitga van
schepping vanuit een oerchaos met resterend element van chaos6 . Deze bijbelse
opvatting werd tot de derde eeuw door de Kerk gehuldigd, maar toen in de strijd
tegen het gnostische dualisme en onder Griekse invloed vervangen door creatio ex
nihilis (schepping uit niets), welke laatste idee daarna zonder goede gronden en
ondanks grote theologische moeilijkheden gehandhaafd bleef.7  Ik ben van mening
dat het resterende element van chaos zich op negatieve wijze manifesteert in het
kwaad in de wereld, het fysieke kwaad van natuurrampen en ziekten en het morele
kwaad dat wij mensen elkaar en de natuur (ecologische crisis) aandoen8. Op
positieve wijze manifesteert het zich in de creatieve vrijheid van de Schepper in de
evolutie, welke vrijheid hij ook aan zijn menselijke schepselen schenkt. Ik meen
dat met deze 'chaostheologie' tevens een betere aansluiting tussen beide wereld-
beelden ontstaat, hetgeen ik in een later nummer van GAMMA hoop te mogen
uiteenzetten.

Fred van Kleef meent dat ik het huidige fysische wereldbeeld ongenuanceerd en
nogal eens op slordige wijze behandel. Ik heb hierbij echter uiterste zorgvuldig-
heid betracht om dit beknopt en begrijpelijk weer te geven voor de niet-gespecia-
liseerde lezer. Wel geef ik toe dat ik in de vraag op blz. 180 het begrip 'indeter-
minisme' beter had kunnen weglaten. Ik had dit in de bijgewerkte versie van mijn
boek reeds gedaan, maar helaas wilde de uitgever geen wijzigingen opnemen in de
inmiddels verschenen herdruk. Mijn idee over Gods werkzaamheid in de kos-
mische en biologische evolutie zou ik als volgt willen samenvatten: God werkt
ordenend (door ons waargenomen in natuurwetten en fundamentele constanten) en
'uitproberend' door middel van het resterende element chaos (door ons waar-
genomen als toevals- en chaosgebeurtenissen).
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CHAOSTHEOLOGIE
Sjoerd L. Bonting14

1. 'Creatio ex nihilo' versus 'schepping uit chaos'

Bij het schrijven van mijn recente boek over de relatie van de wereldbeelden van
natuurwetenschap en theologie in het kader van schepping en evolutie1, had ik de
gelegenheid om creatio ex nihilo (schepping uit 'niets') tegenover schepping van-
uit een oerchaos opnieuw te beschouwen. Dit heeft mij uiteindelijk geleid tot de
constructie van een chaostheologie, die hier beschreven wordt met enkele illustra-
ties van zijn bruikbaarheid voor de dialoog tussen de twee wereldbeelden.

Schepping vanuit een oerchaos wordt aangenomen in vele scheppingsverhalen. In
het Babylonische scheppingsverhaal Enuma Elish wordt de oerchaos beschreven
als water zonder hemel en aarde. In het scheppingsverhaal Popol Vuh van de
Maya's bestaat de oerchaos uit een lege hemel en water, stil en bewegingloos. Het
tweede (oudste) scheppingsverhaal in Genesis spreekt over een levenloze woestijn
(Gen. 2:5-6), het eerste over een initiële waterige chaos (Gen. 1:2). Plato leerde
een schepping vanuit bestaande materie. De vroege kerkvaders Justinius (ca. 150)
en Clemens van Alexandrië (ca. 200) steunden Plato's idee, waarbij Clemens wees
op een passage in de Wijsheid van Salomon: Voor uw almachtige hand, die de
wereld schiep uit vormeloze materie..... . (Wijsh. Sal. 11-17).

Het concept van creatio ex nihilo wordt in enkele scheppingsverhalen gevonden,
maar niet in de Bijbel. De jonge Kerk kwam pas in de 4e eeuw tot de aanname van
deze idee in haar strijd tegen het dualistische gnostische geloof in de vorming van
de stoffelijke wereld door een demiurg. Dit nieuwe concept werd voor het eerst
duidelijk uiteengezet door Theophilus van Antiochië (ca. 385) en werd daarna
vrijwel overal in de Kerk aanvaard. Het werd dogmatisch geformuleerd door het
4e Lateraanse Concilie (1215) en bevestigd door het Vaticaanse Concilie (1870).

2. Problemen met 'creatio ex nihilo'

Hoewel creatio ex nihilo almacht en transcendentie van de Schepper lijkt te
benadrukken, levert het zowel bijbelse als theologische problemen op. Het is in
strijd met beide scheppingsverhalen in Genesis. De teksten die ter ondersteuning
worden aangehaald (Rom. 4:17 - die God …, die de doden levend maakt en het
niet zijnde tot aanzien roept en Heb.11:3 - Door het geloof verstaan wij, dat de
wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan

                                                          
14 Sjoerd L. Bonting is emeritus hoogleraar biochemie, Katholieke Universiteit van Nijmegen, en
   werkzaam als Anglicaans priester in het Bisdom Europa. Dit stuk is tevens bedoeld als antwoord op
   de kritiek van Fred van Kleef in GAMMA jrg.4 nr. 4 blz. 30-34.
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is uit het waarneembare), vormen geen overtuigend bewijs voor schepping uit
niets; zij passen even goed bij schepping vanuit een oerchaos2. De term 'niets' is
bovendien dubbelzinnig; voor Augustinus zowel als voor Barth lijkt het meer een
nihil ontologicum, een bestaand niets, dan een nihil negativum te zijn. De  natuur-
kunde - of ze nu klassiek is, kwantummechanisch of relativistisch -  kan niet
werken met een 'niets', waar de natuurwetten geen toepassing zouden hebben. De
kosmologen verlieten de ex nihilo-vorming van waterstof in de steady state theory
van Hoyle, toen ze deze vervingen door de big-bang-theorie.3

Het theologische probleem met creatio ex nihilo wordt uiteengezet door
Moltmann, die niettemin blijft vasthouden aan dit concept.4 Hij merkt op dat Gods
scheppingsarbeid sinds Augustinus altijd een naar buiten gerichte activiteit is
genoemd, zulks ter onderscheiding van zijn inwendige activiteit binnen de Drie-
ëenheid, maar dat niemand zich heeft afgevraagd: Kan de almachtige en alom-
tegenwoordige God enig uitwendig aspect hebben? A1s we een uitwendig aspect
van God aannemen, dan stelt dit een grens aan God: als er een gebied buiten God
zou zijn, dan zou hij niet almachtig en alomtegenwoordig zijn. Moltmann tracht
dit probleem op te lossen door er drie theologische begrippen bij te betrekken: 1.
De joodse leer van de Shekinah, Gods verblijf onder de mensen. Hij zegt: De
oneindige God kan zichzelf zo beperken, zijn tegenwoordigheid zo samentrekken,
dat hij in de tempel kan verblijven. Waar God zichzelf van zichzelf terugtrekt, kan
hij iets oproepen dat niet goddelijk bestaan is. De schepping zou dan voorafgegaan
zijn door deze zelfbeweging van Godszijde, een beweging die de schepping ruimte
verleent voor haar eigen bestaan. God trekt zich terug in zichzelf om uit zichzelf te
treden. Hij schept de voorwaarden voor het bestaan van de schepping door zijn
tegenwoordigheid en zijn kracht terug te trekken. 2. De kenosis, het idee van
Paulus van de zelfontlediging van God in de menswording van Christus (Fil. 2:5-
8). Moltmann ziet de schepping als het begin van de kenosis, waarbij God zichzelf
ontledigt van zijn almacht en de vorm van een dienstknecht aanneemt. 3. de
goddelijke zelfverootmoediging in lijden en dood van Christus. Met Brunner5 ziet
hij de schepping als de eerste akte in de goddelijke zelfverootmoediging, die
culmineert in het kruis van Christus.

Moltmann laat hierop enkele verklarende opmerkingen volgen: 1. God maakt
ruimte voor zijn schepping door zijn tegenwoordigheid terug te trekken, hetgeen
resulteert in een 'niets', een Godverlaten ruimte, totdat hij daarin zijn schepping
doet ontstaan; 2. God trekt zichzelf terug tot zichzelf om aldus schepping mogelïjk
te maken: zijn scheppende werkzaamheid naar buiten wordt voorafgegaan door
zijn nederige zelfbeperking; 3. God schept, niet door iets tot bestaan te roepen,
maar door ruimte te maken en door zichzelf terug te trekken; 4. als God scheppend
bezig is in het 'niets' dat hij heeft afgestaan en toegestaan, dan blijft de aldus
ontstane schepping in God die dit 'niets' in zichzelf heeft opgegeven; 5. De
aanvankelijke zelfbeperking van God, welke schepping mogelijk maakt, neemt
dan de glorierijke, onbeperkte grenzeloosheid aan waarin de gehele schepping
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getransformeerd wordt; 6. Tenslotte brengt hij de initiële schepping in verband
met de eschatologische schepping, de schepping van het heil dat het vernietigende
'niets' dat nog aanwezig blijft in schepping, zonde en dood overwint door de kruis-
dood van Christus (1 Kor. 15: 26, 55-57).

Dit alles overziende meen ik te mogen concluderen: 1. De aantrekkelijkheid van
creatio ex nihilo, als benadrukkend de almacht van de Schepper, gaat grotendeels
verloren door de noodzaak om zijn zelfverootmoediging in de schepping aan te
nemen; 2. Het toepassen op de schepping van de op de menswording van Christus
betrekking hebbende kenosis lijkt mij dubieus; 3. Ordening van een oerchaos lijkt
mij evenveel macht te vereisen als het verwijderen van het 'niets'; 4. Het mysterie
van de oerchaos wordt niet opgelost door het te vervangen door een even
mysterieus 'vernietigend niets, dat aanwezig blijft in schepping, zonde en dood'; 5.
Schepping uit chaos kan worden uitgedrukt in veel eenvoudiger bewoordingen dan
creatio ex nihilo en kan evengoed en op eleganter wijze in verband gebracht
worden met de eschatologische schepping; 6. Het bijbelse beeld is dat van
schepping uit chaos, niet van creatio ex nihilo.

Om deze redenen geef ik er de voorkeur aan om afstand te doen van creatio ex
nihilo ten gunste van de idee van schepping uit chaos. In het volgende zal ik laten
zien hoe deze idee kan worden uitgebreid tot een 'chaostheologie', welke
oplossingen biedt voor de problemen van contingentie en theodicee (het kwaad in
een goede schepping) evenals mogelijkheden voor een verzoening van de theolo-
gische en natuurwetenschappelijke beelden van ontstaan en toekomst van de
kosmos en onze plaats daarin.

3. Chaostheologie

Schepping uit chaos
In beide scheppingsverhalen in Genesis wordt een oerchaos aangeduid. In het
oudere verhaal is dit een levenloze woestijn (Gen. 2:5-6). In het latere verhaal
lezen we: De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de vloed (Gen.
1:2). Dan verandert God ongeschapen chaos in geschapen orde door zijn opper-
machtige Woord. Hij wordt dus niet beperkt door die chaos, zoals de goden in
Enuma Elish dat zijn: dualisme wordt uitgesloten. God schept de wereld uit
oerchaos, niet door deze te vernietigen, maar door deze te ordenen, door chaos
terug te dringen in de drie scheidingen (Gen. 1:2-10). God stelt grenzen aan de
oerzee (Job 38:8-11; Ps. 104:7-9; Spr.8:27-31), hij waakt over de chaos (Job 7:12)
en beveelt de wateren terug te treden (Ps. 18:16; Ps. 77:17 e.v.). Impliciet lijkt
hierin begrepen te zijn de erkenning dat een element van chaos achterblijft in de
geschapen kosmos en dat de geschapen orde de neiging heeft om weer tot chaos
terug te vallen indien ze aan zichzelf is overgelaten. De gedachte van schepping
door ordening van oerchaos komt ook tot uitdrukking in het onderscheid tussen
het sacrale en het profane in primitieve godsdiensten6. Het sacrale is daar de
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wereld van de werkelijkheid. Een dorp wordt daarom aangelegd op een wijze die
een goddelijk model imiteert; zo neemt het deel aan de sacrale werkelijkheid. De
ruimte buiten het dorp wordt als profaan beschouwd, omdat deze niet geordend is
volgens goddelijk model en dus chaos blijft. Het sacrale kan als een ordenend
principe dienen, omdat het de kracht heeft om te ordenen.

Contingentie van de schepping
Het resterende element van chaos in de kosmos vormt een bedreiging voor de
wereld, zodat Paulus kan zeggen dat de ganse schepping in al haar delen zucht en
in barensnood is en met reikhalzend verlangen wacht op de uiteindelijke bevrij-
ding (Rom. 8:19, 22). De kosmos, die voortdurend beweegt tussen de polen van
chaos en orde, bevindt zich onafgebroken op een kritiek kruispunt. De natuur-
wetenschapper ervaart dit in de onvoorspelbaarheid en contingentie van de
evolutie; in indeterminisme, toevals- en chaosgebeurtenissen in de kosmos. De
theoloog concludeert dat de geschapen kosmos voortdurend de ondersteuning van
de wil van de Schepper behoeft.7

Chaos, kwaad en creativiteit
Het resterende element van chaos biedt een oplossing voor het eeuwenoude
probleern van de theodicee, de vraag hoe een almachtige en rechtvaardige
Schepper het kwaad kan laten ontstaan en bestaan. Ik zie het kwaad dan als het
destructieve aspect van de chaos, ervaren als fysiek kwaad in natuurrampen
(vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, orkanen, ziekten), en als het morele kwaad
dat mensen doen aan elkaar en aan de natuur (ecologische crisis). Een theodicee
gebaseerd op een rest van chaos in de schepping vind ik meer bevredigend dan het
privatio boni van Augustinus of das Nichtige van Karl Barth.8

Naast het destructieve aspect van chaos, tot uitdrukking komend in het kwaad, zou
ik een creatief aspect aan de chaos willen toekennen. Dit creatieve aspect staat de
biologische evolutie toe om zijn kronkelweg te vinden van protocel naar homo
sapiens door het uitproberen van alle mogelijkheden (2 miljard soorten zijn zo
gevormd, waarvan er slechts 2 miljoen overbleven). Het schenkt de mens,
geschapen naar het beeld van God, zijn vrije wil; het staat hem toe medeschepper
te zijn met God, in cultuur, kunst, wetenschap en technologie. Deze aspecten van
resterende chaos verklaren de ambivalentie van de mens, die verantwoordelijk kan
zijn voor holocaust zowel als ruimtevaart, voor kernwapens zowel als de muziek
van Bach.

Chaos en incarnatie
De incarnatie kan worden gezien als het begin van de uiteindelijke vervulling van
de schepping. Het resterende element van chaos, dat in ons nog steeds aanwezig
is, is definitief afwezig in Jezus Christus. Daarom kan Paulus hem de nieuwe
Adam noemen (Rom. 5:14; 1 Kor. 15:45), hoewel ik daarmee niet de idee van
aanvankelijke zondeloosheid en onsterfelijkheid aanvaard die sommigen menen te
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ontwaren in het verhaal van de zondeval (in het zweet uws aanschijns zult gij
brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen
zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren; Gen. 3:19) en in de woorden
van Paulus (Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der
doden door een mens; 1 Cor.15:21). Voor mij duiden deze woorden eerder op het
verlies van het toekomstige eeuwige leven door onze rebellie tegen de Schepper.
Een aanvankelijke menselijke onsterfelijkheid is ook in tegenspraak met het we-
tenschappelijk bewezen proces van de biologische evolutie, die slechts kon optre-
den via de werking van de levenscyclus in alle levende wezens, inclusief de mens.

Chaos en eschatologie
Tenslotte, aan het eind der tijden, zal God zijn schepping vervolmaken, zoals dit
wordt voorspeld door de profeten van het Oude Testament. Het geloof in een
nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, domineert de boodschap
van de Tweede Jesaja (Jes. 41:17-20; 43:18-21; 66:22) en leidt tot de verwachting
van een nieuw hart en een nieuw verbond (Jer. 31:31-34; Ezech. 36:26-28; Hos.
2:18-23). In deze nieuwe schepping zal de bedoeling van de Schepper, lang
bedreigd door de macht van de chaos en gefrustreerd door de rebellie van zijn
menselijke schepselen, worden vervuld. Deze verwachting culmineert in het
Nieuwe Testament in het visioen van Johannes: En ik zag een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan,
en de zee was niet meer (Opb.21:1). We kunnen dit zien als de definitieve
verwijdering van het resterende element van chaos, hier voorgesteld als zee, in
Opb.19 als beest en in Opb. 20 als draak, onmiddellijk voor de terugkeer in triomf
van Christus. Deze gedachte kenschetst het eschaton als vervolmaking en vervul-
ling van de tegenwoordige kosmos, in plaats van een cataclysmische vernietiging
daarvan zoals deze wordt voorspeld in sommige astronomische toekomst-
scenario’s.

4. Chaostheologie en het natuurwetenschappelijke wereldbeeld

Het mysterie van de oerchaos vindt een parallel in het mysterie van het singuliere
punt voor het moment van de oerknal (big bang) in de natuurwetenschappelijke
beschrijving van de kosmische evolutie. De theoloog en de wetenschapper moeten
beiden de beperkingen in hun verstaan van de kosmische oorsprong erkennen. De
voorstelling van schepping in zes opeenvolgende 'dagen' of stadia gevolgd door
een rustdag, welke in geen ander scheppingsverhaal wordt aangetroffen, sugge-
reert een voortzetting van het proces naar een transcendent doel, een evolutionair
proces verlopend volgens een 'intelligent ontwerp'. Dit wordt zelfs nog duidelijker
als we de eerste elf hoofdstukken van Genesis beschouwen als het volledige
scheppingsverhaal,9 dat dan een voorwetenschappelijk verhaal biedt van een
kosmische en biologische evolutie geleid door een transcendente Schepper.
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De drie scheidingen in Gen. 1:3-10, licht en duisternis; water en hemel; aarde en
zee, vinden een parallel in de drie scheidingen in de big-bang-theorie: scheiding
van ruimte en tijd; scheiding van de vier fundamentele krachten (zwaartekracht,
sterke en zwakke nucleaire kracht, elektromagnetische kracht) en scheiding van de
elementaire deeltjes (proton, neutron, elektron). Dan volgt de ordening: God
verandert door zijn scheppende Woord oerchaos (woest en ledig, duisternis op de
vloed; Gen. 1:2) in geschapen orde, welke de wetenschapper waarneemt in de
ordening die optreedt in de kosmische en biologische evolutie na de big bang.

De tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt dat in elk aan zichzelf overge-
laten, gesloten systeem in de loop van de tijd de entropie, de thermodynamische
maat voor wanorde, toeneemt. Toch treedt bij de vorming van levenloze structuren
(melkwegstelsels, sterren) tijdens de kosmische evolutie, en van levende organis-
men tijdens de biologische evolutie een verlaging van de entropie op. Dit is echter
niet in strijd met de tweede hoofdwet van de thermodynamica, want deze
structuren en organismen zïjn open systemen die energie en materie uitwisselen
met hun omgeving (bijv. voeding en stofwisseling van organismen). Aldus kan de
entropie van eerstgenoemden verminderen, omdat die van de omgeving
toeneemt.10 Dit is de wetenschappelijke wijze om uit te drukken, dat schepping
een ordening van oerchaos is door het terugdringen van chaos. Het verschaft ook
een wetenschappelijke verklaring voor de waargenomen contingentie van de
evolutie, zowel als voor het bijbelse inzicht dat de geschapen orde voortdurend
gevaar loopt terug te vallen in chaos.

Additionele steun voor een ordening van oerchaos in evolutie wordt verschaft
door de informatietheorie.11 Deze levert een wiskundige formule voor het verband
tussen informatie-inhoud en entropie van het heelal. Daaruit blijkt dat bij het begin
van de evolutie de entropie oneindig groot en de informatie-inhoud nul was,
hetgeen de toestand van oerchaos op het ogenbiik van de big bang zou voorstellen.
Gedurende de evolutie neemt de informatie-inhoud voortdurend toe en de entropie
neemt af, hetgeen voortgaande ordening betekent. Het einde van de evolutie zou
dan bereikt worden als de informatie-inhoud van het heelal oneindig groot en de
entropie nul wordt, een toestand van complete orde. Een naderend einde van de
evolutie van de 6 miljard leden tellende homo sapiens-familie wordt gesuggereerd
door de lage evolutionaire snelheid berekend voor onze soort12, die tenslotte nul
moet worden door onze uitschakeling van de natuurlijke selectie voor onszelf door
toepassing van geneeskunde en technologie. Dit doet denken aan het Punt Omega
van Teilhard de Chardin, of - in theologische termen -  de transformatie van de
tegenwoordige wereld in het Nieuwe Koninkrijk.

De contingentie van de evolutie wordt op verschillende wijzen zichtbaar. In de
loop van de kosmische evolutie zouden enkele procenten hogere of lagere
waarden voor een 27-tal fundamentele constanten het ontstaan van onze planeet en
het leven daarop onmogelijk gemaakt hebben. Bijvoorbeeld, als de sterke
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nucleaire kracht (die atoomkernen in stand houdt) 0,3 % groter zou zijn, zou
waterstof niet kunnen bestaan en zouden de atomen van de voor het leven
essentiële elementen instabiel zijn; als deze kracht 2% kleiner zou zijn, zouden
geen andere elementen dan waterstof kunnen bestaan. Men heeft dus de keuze
tussen twee hypothesen: de hypothese van de ontelbaar vele universa en de
Schepperhypothese. Een voorbeeld van contingentie in de biologische evolutie
wordt gevormd door de asteroïde-inslag in de Golf van Mexico 65 miljoen jaar
geleden, die tot uitroeiing van de dinosaurussen leidde, waardoor de primaten zich
konden ontwikkelen en tenslotte homo sapiens kon verschijnen. Dit zijn voor-
beelden van het creatieve aspect van de resterende chaos.

Met enige humor zouden we kunnen zeggen dat de resterende chaos eminente
geleerden in verwarring kan brengen, zoals Monod15 en Gould16, die bewijs zien
voor volstrekte doelloosheid van de evolutie in dezelfde wetenschappelijke feiten,
waarin andere wetenschappers aanwijzingen zien voor intelligent ontwerp, of zelfs
schepping door een goede Schepper. In laatste instantie blijkt resterende chaos uit
de grote mate van vrijheid die God aan zijn evoluerende schepping schenkt. De
wetenschapper neemt dit waar als indeterminisme, toevals- en chaosgebeurte-
nissen; de theoloog kan hierin het creatieve aspect van resterende chaos zien,
ervaren als de liefde van de Schepper voor zijn schepselen, met name de mens, en
als de spontane uitstroming van de volheid van zijn vreugde en volmaaktheid.17

5. Conclusie en samenvatting

Vergelijking van de begrippen schepping uit chaos en creatio ex nihilo leidt mij
tot verwerping van het laatste, omdat het niet het bijbelse concept is, dubbelzinnig
is in zijn uitleg, theologische problemen biedt en minder geschikt is voor de dia-
loog tussen theologie en natuurwetenschap. Een chaostheologie wordt geschetst
onder de opschriften: schepping, contingentie, kwaad en creativiteit, incarnatie en
eschatologie. Hierna volgen enige voorbeelden van toepassing van chaostheologie
op wetenschappelijke problemen in kosmische en biologische evolutie: scheidin-
gen in schepping en big-bang-theorie; ordening en entropie; ordening en
informatietheorie; chaos en contingentie; chaos en doel. (Eindnoten zie hierna op
blz.49, red.)
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IV - PROCESTHEOLOGIE EN PROCESTECHNOLOGIE
Parallellen en kruisverbanden

Cees  Boelhouwer

Bij de beschrijving van enkele aspecten van procestheologie en procestechnolo-
gie kwamen we al een aantal karakteristieke benaderingen en omschrijvingen
tegen die niet alleen voor beiden gelden, maar ook in hun onderlinge samenhang
overeenkomstige verbanden tonen. Het meest essentiële verschil daarbij betreft
natuurlijk de kwantitatief mathematische benadering van de procestechnologische
problematiek enerzijds, en de uitvoerig formulerende, maar veel minder kwantifi-
cerende omschrijving van de procestheologische thema's anderzijds.

1. Taal en taalgebruik
De taal van de natuurwetenschap, en dat geldt wel heel direkt voor de proces-
technologie, is de wiskunde. Zij staat garant voor betrouwbaarheid, ondubbelzin-
nigheid en onveranderlijkheid en is als universele expressiemogelijkheid niet
afhankelijk van tijd en tijdbeeld, ras, religie of cultuur. Uniek en onvervangbaar is
zij, als strikt logische en voor iedereen toegankelijke communicatiemethode: in
alle opzichten een wereldtaal. De wiskunde biedt ook volop ruimte voor het
gebruik van transcendente en imaginaire getallen en begrippen, hetgeen onder
meer heeft geleid tot de moderne informatietechnieken, die het menselijk denken
geheel nieuwe impulsen hebben gegeven voor steeds verdergaande ontwikkelin-
gen op wetenschappelijk en technisch gebied. Daardoor zijn maatschappij en
samenleving binnen enkele generaties in tal van opzichten volledig veranderd, en
deze wijzigingen zetten zich nog steeds in versneld tempo voort.

Computertalen zijn in het algemeen digitaal,  gebaseerd op het uiterst eenvoudige
tweetallig stelsel: 0 - 1 (in schakeltermen: aan - uit). Het hart van een computer is
opgebouwd uit miljoenen kleine schakelaartjes, waarvan er tienduizenden in com-
plexe circuits op siliconplaatjes van slechts enkele mm2 kunnen worden aange-
bracht. Moderne computerprogramma's bieden daarom de meest fascinerende
mogelijkheden voor het opslaan, verwerken en weergeven van uiteenlopende
vormen van informatie, niet alleen van numerieke gegevens, maar ook, onder
meer, van gedigitaliseerde vormen van beeld en geluid. Zo zijn binnen enkele
jaren  cd en video in alle huiskamers doorgedrongen en kan men via internet thuis
momentaan beschikken over de informatiebronnen van alle grote centra van
wetenschap, kunst en cultuur. Wetenschappers en technologen kunnen direkt
communiceren met collega's en vakgenoten waar ook ter wereld.

Tot welke extreme mogelijkheden digitalisering van informatie kan leiden blijkt
ook op verbluffende wijze uit de kennis, ontwikkeling en toepassingen van fractals
(15), gecompliceerde meetkundige figuren, die gekenmerkt zijn door een bepaalde
mate van gelijkvormigheid van elk willekeurig klein onderdeel van de fractal met
het geheel. Men kan fractals onder meer construeren door een oneindigvoudige
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herhaling van een bepaalde, in principe zeer eenvoudige, wiskundige trans-
formatie (of een combinatie van transformaties), waarbij dan op het scherm van de
computer, afhankelijk van de toegepaste werkwijze, uiterst verrassende
constructies ontstaan die doen denken aan boomstructuren, bladervormen, vlinder-
modellen, landschappen, wolkformaties, enz. met een verbluffende rijkdom aan
details, vormen en kleuren. Omgekeerd is het ook mogelijk gebleken om allerlei
vormen, die men in de natuur tegenkomt  - (varenbladen, een verscheidenheid aan
boomtypen, wolkenluchten, oceaangolven, zelfs willekeurige foto's, landkaarten,
enz., en ook zogenoemde 'stochastische' processen als  Brownse beweging en
diffusie) -  met behulp van fractals te beschrijven. Men heeft zelfs computer-
programma's ontwikkeld voor zogeheten  zelfreproducerende automaten (43).
Deze bezitten het vermogen om kopieën van zichzelf te genereren die op hun
beurt ook weer tot reproductie in staat zijn, waardoor 'koloniën' van digitale
'organismen' ontstaan. Vormen van kunstmatig leven (?), die overigens afgezien
van deze reproductiecapaciteit geen andere essentiële levenskenmerken vertonen:
zij missen het vermogen tot evolutie (aanpassing aan veranderende omgevings-
situaties) en kennen geen vormen van metabolisme, groei en ontwikkeling. Studie
van de fractals heeft reeds geleid tot verschillende toepassingen  en zal ongetwij-
feld ook in de toekomst tal van nieuwe ontwikkelingen op wetenschappelijk
gebied blijven stimuleren.

Het is in het licht van het bovenstaande begrijpelijk, dat vooraanstaande fysici en
mathematen soms een bijna goddelijke waarde toekennen aan de rol en de
betekenis van de wiskunde voor de ontwikkeling van de menselijke geest en het
menselijk vernuft. Jeans (31) merkte eens op dat, naar zijn mening, "God een
wiskundige is". En volgens Davies (32) is de wiskunde meer dan slechts een
hulpmiddel of een taal: "it touches upon the nature of conciousness and the
fundamental ontology of reality".

Toch blijft de wiskunde, ook in haar meest verfijnde en extreem gedigitaliseerde
toepassingen, juist door haar in wezen onveranderlijke, onaantastbare en ondub-
belzinnige structuur, een steriele, dode kunsttaal. Alleen haar levende beoefenaren
kunnen haar een wezenlijke inhoud geven, zodat zij - als hulpmiddel, als
expressiemogelijkheid, als beschrijvings-vorm  -  functioneel kan zijn, niet alleen
in het creatieve bezig zijn van wetenschappers en technologen, maar ook voor het
vastleggen, bewaren en distribueren van informatie in de meest ruime zin.

Want hoe geraffineerd en onnavolgbaar de moderne digitale technieken ook zijn
in de weergave van beeld en geluid, nimmer zal de cd de concertzaal kunnen ver-
dringen; dáár alleen immers wordt de muzikale conceptie van een componist in de
volle zin des woords tot leven gebracht, en ervaart men bij iedere uitvoering
nieuwe, onvermoede verrassingen en hoogtepunten van klankrijkdom en -kleur,
door dirigent en orkest opgeroepen om te kunnen resoneren met de eigen,
persoonlijke belevingswereld - waarbij dan ook nog het gezamenlijk ondergaan
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van het gebeuren, als toehoorder binnen een groter of kleiner publiek, voor de
herkenning en ervaring van de grootsheid en schoonheid van het ten gehore
gebrachte een onmisbare rol speelt. Zo is ook de schoonste reproductie niet in
staat om die gevoelens van herkenning en ontroering tot stand te brengen die de
direkte confrontatie oproept met een schilderij, een aquarel of een beeldhouw-
werk, waarin de kunstenaar zich als het ware rechtstreeks, in levenden lijve,
presenteert. En dat geldt in feite voor elke uitdrukkingsvorm van menselijke
activiteit: nimmer kan een kunsttaal de eigen, natuurlijke taal als expressie-
mogelijkheid vervangen of verdringen.

Bij natuurlijke taal gaat het namelijk om veel meer dan om het vastleggen,
weergeven of uitwisselen van informatie: natuurlijke taal vervult ook een
essentiële sociale - communicatieve - functie. Deze stelt de mens in staat
opvattingen, meningen en gevoelens tot uitdrukking te brengen en te beschrijven
om die ook te kunnen uitwisselen met opvattingen en gevoelens van anderen. En
evenals dit bij de toepassing van de wiskunde het geval is, hoeft hij zich daarbij
niet te beperken tot een beschrijving van de waargenomen realiteit. Hij kan ook
volop ruimte geven aan de beeldvorming over transcendente, imaginaire of
anderszins gefantaseerde mogelijkheden en situaties, en ook op die wijze
associaties oproepen met ervaringen en denkbeelden van zijn gesprekspartners,
om zich een meer of minder gefundeerd beeld te vormen van de begrepen en
onbegrepen werkelijkheid om zich heen en van zijn eigen plaats en functioneren
daarbinnen.

"Een natuurlijke taal is een uiterst complexe systematiek. De grootste paradox van
de taalwetenschap is wel, dat elk kind zich een natuurlijke taal spelenderwijs kan
eigen maken, terwijl het de wetenschap nog nooit gelukt is om ook maar één taal
volledig te beschrijven" (30). Een natuurlijke taal is ook geen onveranderlijk
systeem; zij past zich, als dynamisch systeem, voortdurend aan aan de commu-
nicatieve behoeften van haar gebruikers. Daarbij moet men zich terdege realiseren
- en dat raakt zowel de rijkdom van het taaleigen als de beperkingen ervan - dat
het gesproken en het geschreven woord desondanks toch altijd fundamenteel
tekortschieten in het weergeven van wat we werkelijk bedoelen of tot uitdrukking
willen brengen. Zoals de Franse filosoof Derrida het stelde (33): "De taal is niet
het volstrekt heldere medium dat zich in ons spreken feilloos plooit naar onze
bedoelingen en gedachten. De woorden hebben een eigen gewicht, een eigen wil,
een eigen traagheid. Ze betekenen altijd méér dan wij er mee willen uitdrukken: ze
verwijzen niet alleen naar de dingen die wij willen omschrijven, maar in de eerste
plaats verwijzen ze naar elkaar; ze slepen elkaar als het ware mee en onttrekken
zich zo aan onze zeggingsmacht; ze vormen een geheel van sporen, die nooit
eindigen, maar voortdurend nieuwe betekenissen in het leven roepen. Uitspraken
kunnen dagen of jaren later plotseling - in het licht van nieuwe omstandigheden -
een nieuwe lading krijgen, waarvan de spreker zich in het geheel niet bewust was,
maar die wel terdege als mogelijkheid in de oorspronkelijke woorden aanwezig
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was. Het woord gaat dus zijn eigen weg, losgemaakt van het gezag van de
oorspronkelijke spreker of auteur, kort gezegd:

                               Elk woord  is principieel postuum.

Het stelt ons steeds weer voor de vraag of we werkelijk wel kunnen verant-
woorden wat we zeker menen te weten".

Een fraai voorbeeld geeft de Franse historicus Jean-Claude Schmitt in een
interview met het dagblad Trouw (34) over de betekenis van het woord religie. Het
Latijnse woord religio bestond in de Middeleeuwen wel als woord, maar het
betekende zoveel als kloosterorde en verwees dan naar de benedictijnen of
dominicanen. Maar voor wat wij nu religie noemen, had men in de Middeleeuwen
geen woord. Vandaar de praktische onmogelijkheid om bijvoorbeeld een weten-
schappelijk en historisch verantwoorde  geschiedenis van de religie in de Middel-
eeuwen te schrijven.

Merkwaardig is ook (35) dat, in tegenstelling tot wat wel eens wordt veronder-
steld, talen van minder ontwikkelde volken zeker niet primitiever zijn dan
bijvoorbeeld de westerse cultuurtalen. Elke taal is in principe even adequaat,
gegeven de menselijke gemeenschap waarbinnen zij wordt gebruikt. Er is dus
blijkbaar aan de bekende geschiedenis van het verschijnsel natuurlijke taal geen
duidelijke vooruitgang af te lezen; sinds de oertijd behoort de taal, evenals het
denkvermogen, tot de wezenskenmerken van de mens - taal is een "oervorm van
de samenleving" (36); het vermogen om zich (een) taal eigen te maken is in onze
genen vastgelegd (44).

Dit verklaart ook - althans ten dele -  de herleving  van  het  Hebreeuws, nu de
moderne  standaardtaal  van  Israël, uit de oeroude religieuze teksten en gebeden,
die nog slechts in de synagoge werden uitgesproken, maar niettemin- door alle
eeuwen heen, ook in de bitterste perioden van ballingschap en vervolging, op zo
geheel eigen wijze uitdrukking gaven aan het geloof, de hoop en de verwachting
die het Joodse volk staande hielden en naar een nieuwe  nieuwe toekomst leidden
(37).

Wat moet nu onze conclusie zijn?
Procestechnologie is dode technologie wanneer zij zich uitsluitend baseert op een
exact mathematische behandeling van haar problemen. Nieuwe en ongekende ont-
wikkelingen zullen zich juist dan voordoen wanneer men, bij het stuiten op tot
dusver nog onbegrepen verschijnselen, die niet zonder meer als onwetenschappe-
lijk of onwerkelijk van de hand wijst, maar ze als nieuwe fenomenen in alle
vrijheid ter hand neemt en kritisch onderzoekt. Toepassing van nieuwe mogelijk-
heden van de informatica als hulpmiddel, als taal, zal daarbij onmisbaar blijven,
en wellicht zelfs in toenemende mate doorslaggevend. Niet ten onrechte wijst
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Westerhoff (38) op de nadelen van de aangeboren afkeer van de wiskunde,
waaraan de meeste biologen lijden, een afkeer die de verdere ontplooiing van de
biologie als levenswetenschap soms dreigt te belemmeren: "Als je de biologie op
waarde wilt kunnen schatten, dan moet je een beetje procestechnoloog zijn, al
komt daar helaas veel ingewikkeld rekenwerk bij kijken". En het is ook langs die
weg dat men duidelijk tot de erkenning komt, dat er bepaalde, door de natuur zelf
gestelde grenzen zijn, die nimmer kunnen worden overschreden. De proces-
theologie leert ons dat de ontwikkelingen doorgaan: "God is ook anno 1996 nog
steeds bezig te scheppen; het scheppingsproces is een continu gebeuren met een
ingebouwde creativiteit waarin de Schepper Zich permanent manifesteert. Hij is
voortdurend scheppend in dat proces aanwezig, zoals Beethoven ook uitdrukkelijk
aanwezig is in (iedere nieuwe) uitvoering van zijn Zevende Symfonie" (39). In dat
evolutionaire scheppingsproces spelen, naast natuurwetenschappelijk verklaar-
bare verschijnselen, andere ontwikkelingen een minstens zo belangrijke rol:
psychosociale veranderingen, invloeden van onderwijs en cultuur, genetische
ingrepen die de mens in de komende tijd wellicht meer en meer doelbewust zal
gaan toepassen. Telkens weer zal hij keuzes moeten maken in al die steeds
complexer wordende deelgebieden van ons maatschappelijk bestel, om zijn leven
richting te geven en zijn voortbestaan veilig te stellen. Hij zal worden gecon-
fronteerd met fenomenen, waarvoor onze taal nog geen woorden heeft en waar-
voor de wiskunde nimmer de exacte formules zal kunnen aandragen.

Uiteindelijk zal het leven in al zijn facetten slechts te doorgronden en te aan-
vaarden zijn als de doelgerichte weg van een door God geleid, alles omvattend
evolutieproces. Een weg, waarvan de richting niet uitsluitend wordt bepaald door
de rationele wetten van wetenschap en techniek, maar waarop ruimte is voor rust
en bezinning, op grond van gevoelens, intuïtie en spiritualiteit: een weg, die voert
naar een bestemming waarin de immanentie en de transcendentie van God en Zijn
schepping zich verenigen.

De theologie zal moeten trachten de rijke ontdekkingen van wetenschap en
techniek in te bedden in de verkondiging van haar heilsleer, haar evangelie, als
gaven van Gods schepping en als uitdrukking van Zijn directe betrokkenheid met
het wel en wee van Zijn schepselen. Begrippen en beelden uit de oude tijden, die
soms volledig in tegenspraak zijn met de werkelijkheid zoals wij die thans
ervaren, moeten worden vertaald in nieuwe vormen, die recht doen aan wat God
Zelf door de eeuwen heen de mensheid aan ervaringen, kennis en inzicht heeft
willen openbaren. Het moet mogelijk zijn ook in die nieuwe vormen de
waarheidskernen van Gods openbaring en geloof tot uitdrukking te brengen en
voor de moderne mens zichtbaar te maken. De theoloog zal daarom allereerst
bereid moeten zijn, de exact-mathematische wijze van formuleren en communi-
ceren van wetenschappers en technologen te respecteren en op hun specifieke
merites te beoordelen en te waarderen; alleen dan zal hij in staat zijn om in de
grote wetenschappelijke ontdekkingen en ontwikkelingen Gods voortgaande



GAMMA, JRG.4 NR.5 – AUGUSTUS 199755

scheppende activiteiten te aanvaarden. De technoloog zal moeten erkennen, dat de
ontwikkeling van wetenschap en techniek grenzen kent die de schepping - de
natuur - zichzelf onontkoombaar heeft gesteld. Het is zijn behoefte, en wellicht
zelfs zijn roeping, die grenzen te verkennen en - met de hem beschikbare middelen
- de hem toegemeten ruimte naar vermogen te exploiteren, ten behoeve van
zichzelf en zijn medemens. Dit verplicht hem tot verantwoordelijkheid jegens God
als zijn Schepper en jegens zijn naaste als medeschepsel. En het is de theoloog, die
hem door de oeroude Goddelijke liefdesgeboden bij voortduring van die ver-
antwoordelijkheid bewust doet zijn. Alleen wanneer theoloog en technoloog op
deze wijze met elkaar in gesprek blijven, is beider toekomst gewaarborgd en
kunnen wetenschap en techniek op zinvolle wijze een plaats vinden in, en
bijdragen aan Gods doelgerichte scheppingswerk, waarvan wij de voltooiing op
geen enkele wijze kunnen omschrijven, maar die wij in geloof en vertrouwen
mogen tegemoetzien.

2. De technologie en de theologie  van Goed en Kwaad
Het is een bekend feit, dat de ontwikkeling van de natuurwetenschappen - en met
name die van de technische wetenschappen en hun beoefenaren - maar al te
gemakkelijk  verantwoordelijk wordt gesteld voor de nog steeds toenemende
maatschappelijke en sociale ellende in onze wereld. Het zijn onder meer de toene-
mende gevaren voor milieurampen  als gevolg van overexploitatie en verspilling,
de problemen van de hedendaagse energievoorziening (kerncentrales) en het be-
schikbaar komen van barbaars oorlogstuig (zelfs ook van ABC-wapens) voor
steeds meer onverantwoord en ondoordacht handelende strijdgroepen, die tot deze
opvatting hebben geleid.

Maar daarnaast roepen ook positieve ontwikkelingen van wetenschap en techniek
in dit verband vragen op: leiden bijvoorbeeld de spectaculaire mogelijkheden van
de moderne geneeskunde - op zichzelf zegenrijk en hoopgevend - op langere
termijn soms zelfs niet tot catastrofale situaties op grote schaal - sociale onrust,
hongersnood, volkerenmoord - omdat de zegeningen ervan vaak lang niet iedereen
ten goede (kunnen) komen?

Toch moet uitdrukkelijk worden vastgesteld dat de negatieve gevolgen van onze
wetenschappelijke vooruitgang niet uitsluitend aan de ontwikkeling van de natuur-
wetenschappen en hun technische toepassingen kunnen worden toegeschreven.
Ook de zogenaamd onschuldige wetenschappen: de theologie, de filosofie, de
geschiedenis, de culturele antropologie hebben - zoals Sperna Weiland (40)
terecht concludeerde - mens en samenleving door de eeuwen heen maar al te
dikwijls en al te zeer in de kou laten staan; hun "alle gangbare steunselen
ontnomen en hen aan eigen hulpeloosheid overgelaten […] De ethiek van de
wetenschap lijkt een onderontwikkeld gebied te zijn". Belangrijk is de conclusie
dat theologen en technologen elkaar blijkbaar, althans in dit opzicht, niets te
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verwijten hebben: zij zijn allen - als mensen, als schepselen - gehouden hun werk
met schone handen te verrichten.

Voor de technologen ligt hier de opdracht om uiterst zorgvuldig om te gaan met de
beschikbare grondstoffen en energiebronnen en die zo economisch mogelijk te
benutten, zonder verspilling van materiaal, ter voorkoming van verontreiniging
van het leefmilieu - de bodem, het oppervlaktewater, de atmosfeer. Trost (41)
gebruikt het begrip atoomeconomie: bij iedere procesvoering dient de technoloog
te streven naar maximalisering van het aantal atomen, dat afkomstig van alle
grondstoffen uiteindelijk in de gewenste eindproducten terechtkomt. Op deze basis
zou ieder chemisch proces moeten worden gekarakteriseerd en beoordeeld en de
uitvoering ervan al dan niet moeten worden toegelaten.

We zagen eerder (GAMMA 4/nr. 4 blz. 48 ev.) hoe een dergelijke proces-
karakterisering in principe mogelijk is door het proces te beschrijven in zijn meest
elementaire vorm: de omzetting van de grondstoffen in wenselijke en niet
wenselijke eindproducten. Omdat er een eenvoudige hyperbolische betrekking
bestaat tussen de hoeveelheden wenselijke en niet wenselijke producten waarin bij
bepaalde procescondities een grondstof wordt omgezet, kan men door vergelij-
kend experimenteel onderzoek die condities vaststellen die in dit opzicht optimaal
zijn.

Niet-technologen  beschikken in het algemeen niet over een dergelijke kwantita-
tieve benaderingsmethodiek, bijvoorbeeld als het gaat om de analyse van verande-
ringsprocessen die zich in de samenleving afspelen. Wel zullen ook zij trachten
die processen terug te brengen tot elementaire basisvormen, die voor analyse en
karakterisering toegankelijk zijn  en zich gemakkelijker - al is het maar kwalita-
tief - in hun theorieën en beschrijvingsmodellen voegen. Zo zullen theologen zich
in hun verkondiging met recht en met reden altijd weer fixeren op de liefde  als
positieve, drijvende kracht, in haar tweeledige doelgerichtheid: tot Schepper en
schepsel, of - meer concreet - tot God en de naaste. Voor hen is het ook niet zo
relevant te zoeken naar kwantitatieve relaties tussen gewenste en ongewenste
ontwikkelingen, tussen goede en kwade tendensen, al dwingen de omstandig-
heden van onze complexe samenleving hen maar al te vaak om van twee (of meer)
kwaden zo optimaal mogelijk het minst erge te kiezen en dit soms zelfs te
bevorderen. Als zij maar vooraan staan in de strijd tegen alle mogelijke vormen
van geestelijke milieuverontreiniging: de miskenning van de meest elementaire
waarden van medemenselijkheid, beschaving en fatsoen, zoals die zich steeds
weer manifesteert in discriminatie en rassenwaan, in godsdienstoorlogen en
genocide, in sportverdwazing en cultuurbarbarisme.

Religie, wetenschap en kunst - zij zijn de belangrijkste bronnen van het ongrijp-
bare, het bovenzintuiglijke, het mysterie, referentiekaders in de speurtocht naar de
zin van het leven en het uiteindelijke doel daarvan: de eenwording van Schepper
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en schepsel in de volmaaktheid - het voltooid zijn - der eeuwigheid. Goed en
kwaad, orde en chaos, liefde en haat - zij zijn blijkbaar onlosmakelijk met elkaar
verbonden (zoals dat in andere, nog niet of nauwelijks verkende dimensies, ook
geldt voor begrippen als materie en antimaterie, krachten en antikrachten - men
spreekt zelfs van wereld en antiwereld). Ook in de evolutionaire voortgang (de
ongoingness, zoals Whitehead zo karakteristiek formuleerde) van de werkelijk-
heid, zullen zij niet buiten elkaar kunnen bestaan:

Le bon dieu et le diable
ils sont inséparables........
Quant-à-l'homme:  il demeure
avec crainte, avec peur
- quantité negligeable,
tout de même responsable
pour ses actes misérables  -
mais l'esprit éclairé
jusqu'au jour dernier
seul au monde divisé........

Maar Goed en Kwaad zijn ook de randvoorwaarden voor de keuzevrijheid die de
mens door zijn Schepper werd toevertrouwd, om als Zijn beelddrager mede-
verantwoordelijkheid te dragen in het geven van zin (enjoyment) aan dat voort-
gangsproces. Alleen daardoor kan hij de eenzaamheid en de onzekerheid van zijn
bestaan doorbreken om samen met anderen orde en harmonie, vrede en gerechtig-
heid, liefde en verdraagzaamheid optimale kansen en mogelijkheden te geven.

3. Ethiek en verantwoordelijkheid
De gigantische groei van de betekenis van de techniek en de technische weten-
schap voor de menselijke samenleving heeft vanzelfsprekend geleid tot de zo
noodzakelijke bezinning op de verantwoordelijkheid van haar beoefenaren in de
ruimste zin. Dat dit geen eenvoudige zaak is, blijkt alleen al uit de omstandigheid,
dat het - ondanks vele serieuze pogingen daartoe - nog niet is gelukt, tot een
algemeen aanvaarde gedragscode te komen, die, bijvoorbeeld bij het behalen van
het ingenieursdiploma aan een Technische Universiteit of Technische Hogeschool,
door de jonge ingenieurs zou kunnen worden onderschreven en in de vorm van
een gezworen eed of belofte - zoals dat bij het uitreiken van de artsendiploma's al
sinds de oudheid (Hippocrates, 400  v. Chr.) geschiedt - ook persoonlijk
bekrachtigd.  1

Het ligt voor de hand om voor het verkrijgen van inzicht op het gebied van ethiek
en moraal een beroep te doen op onze filosofen.  Maar de ervaring leert, dat de
wijsgerige stelsels en methoden, die in de loop van de geschiedenis zijn ontwik-
keld weliswaar van enorme invloed zijn geweest op brede gebieden van kunst en
cultuur, van maatschappelijke, sociale en politieke vorming en bewustwording -
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zaken van bewust en systematisch beschouwend denken - maar een veel minder
direkte rol hebben gespeeld bij het ontstaan, de vormgeving en de groei van de na-
tuurwetenschappen - meer het werk van logisch en systematisch experimenteren:
scheppend denken, schouwend doen, zoals het KIVI - het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs - het werk van zijn leden zo karakteristiek formuleert.

Ook de theoloog kan de technoloog niet de weg wijzen bij het zoeken naar
ethische normen en waarden in het kader van zijn beroepsuitoefening. Naar
algemeen inzicht immers is de ethiek autonoom: ethische normen kunnen niet uit
het geloof in God worden afgeleid. "Het goede wordt niet goed genoemd omdat
God het wil, maar het wordt aan de wil van God toegeschreven vanwege de
absoluutheid die het vertoont. Het berust op het besef dat een mens met zijn
medemensen niet kan handelen naar willekeur; dat de mens voor zijn medemens
een gebod betekent, een onaantastbaarheid vertoont" (46). Ethiek en moraal over-
stijgen dus ruimschoots de grenzen van theologie en religie; daarom ook dient,
zoals Musschenga (47) het formuleerde, "iedere mens zijn eigen ethicus te zijn".

Wat is ethiek? De bedrijfsethicus Van Luijk (48) definieert het aldus: "Een
reflectie op de normen en waarden waaraan we onszelf en anderen in redelijkheid
gehouden achten". Onszelf en anderen; dus: wederkerigheid. In redelijkheid; een
ethische handelwijze moet dus voortkomen uit een redelijke discussie, waarin met
de belangen van alle betrokkenen rekening wordt gehouden en waarbij iedereen in
deze discussie gelijk is. Een ethicus is dus bepaald niet een soort geseculariseerde
dominee, die als een biechtvader de gewetens van zijn parochianen moet ontlas-
ten, wanneer zij onder de morele druk van de gevolgen van hun beroepsmatige
activiteiten dreigen te bezwijken; veeleer speelt hij een coördinerende rol in het
initiëren en leiden van morele discussies, waar die ook maar nuttig kunnen zijn om
de deelnemers te overtuigen en te doordringen van hun persoonlijke èn van hun
gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot mens en maatschappij.
"Ethiek is er niet voor het mooi", aldus Van Luijk, "maar voor de ordening van de
samenleving".  Wat de technoloog betreft: het is zijn taak, die samenleving te
dienen door nuttige toepassing van natuurwetenschappelijke kennis. Zijn ethische
verantwoordelijkheid krijgt vorm door het voortdurend zorgvuldig afwegen van de
maatschappelijke consequenties daarvan. Hij kan daarbij voor grote problemen
worden gesteld:

• allereerst voor dat van de grootschaligheid. Het revolutionaire karakter van de
moderne wetenschap en de moderne technologie is volgens verschillende
auteurs (49) niet eens zozeer gelegen in de opzienbarende wijze waarop zij de
natuur weten te exploreren en naar hun hand te zetten, alswel in de gigan-
tische verantwoordelijkheid die zij de beoefenaren ervan op de schouders leg-
gen; een verantwoordelijkheid die in onze dagen zulke dimensies heeft
aangenomen, dat zij niet meer met die van vorige generaties kan worden
vergeleken. Voorbeelden: de bevolkingstoename, de moderne medische
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technieken, de bewapeningswedloop, de mondiale effecten op het milieu door
vervuiling van water, bodem en lucht, de veiligheidsproblematiek bij groot-
schalige technische installaties en bij het transport, de opslag en de distributie
van goederen, de massacommunicatie en de massamedia,  de internationaal
georganiseerde criminaliteit, enz.

• een tweede probleem wordt gevormd door het spanningsveld tussen
persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. Hierover blijken merkwaar-
dige misverstanden te bestaan. Zo stelt Veltman (50), dat de individuele
ingenieur in eerste instantie op zijn competentie moet worden aangesproken,
en niet daarbuiten: zijn verantwoordelijkheid zou liggen binnen de reikwijdte
van het kennistraject waar hij zelf bij betrokken is. Een tankerkapitein kan in
deze visie dus wel verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid aan
boord, maar bijvoorbeeld niet voor de luchtverontreiniging die wordt veroor-
zaakt door het gebruik van zijn lading. Mijns inziens is dit echter een misken-
ning van de verantwoordelijkheid die de kapitein als lid van de samenleving
wel degelijk ook draagt voor de bescherming van het leefmilieu, een verant-
woordelijkheid  waarop hij op grond van zijn specifieke kennis en ervaring op
het gebied van het transport van gevaarlijke stoffen wellicht nog eerder zou
mogen worden aangesproken dan zijn minder deskundige medeburgers.
Nimmer mag de individuele mens zich in het dragen van verantwoordelijk-
heid schuilhouden binnen de collectiviteit van maatschappij en samenleving.

• Een derde probleem wordt veroorzaakt door het snelle, onomkeerbare proces
van de verandering van onze kennis, een proces, dat vele malen sneller ver-
loopt dan dat van de verandering van onze normen - ook onze ethische
normen - en waarden. Daardoor zijn wetenschap en technologie enerzijds en
ethiek anderzijds steeds verder uit elkaar gegroeid. Zoals Fretz (51) stelde:
"Wetenschap en technologie zijn bij uitstek het domein geworden waarop
alleen het koele verstand opereert, terwijl op het terrein van normen en
waarden bijna uitsluitend emoties de baas spelen". Daarom is het zo belang-
rijk dat de discussie tussen wetenschap en ethiek op allerlei wijze weer op
gang wordt gebracht (52). Juist hierbij zou de (proces)theologie als dyna-
misch denk- en discussiesysteem ook de (proces)technoloog van dienst
kunnen zijn.

• Als vierde probleem noem ik de inzichten op het gebied van goed en kwaad.
Bij ethische keuzes met betrekking tot technisch-wetenschappelijke ontwikke-
lingen en toepassingen gaat het dikwijls niet om een keuze tussen goed en
kwaad, maar tussen kwaad en minder kwaad. En niets is moeilijker in onze
gecompliceerde samenleving dan het kiezen van het minst ernstige kwade uit
meer kwaden: men is geneigd, zich bij een dergelijke keuze dan vaak maar bij
voorkeur te beperken tot een - in hoofdzaak financiële - kosten/batenanalyse
voor de kortere termijn, zonder de consequenties daarvan voor een langere
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periode serieus te overwegen en zonder op andere normen en waarden acht te
slaan.

• Een vijfde probleemgebied is het vrijwel volledige gebrek aan elementair
wetenschappelijk inzicht bij brede lagen van de bevolking. Het is ontstellend
uit een enquête (53), die in 1990 werd gehouden, te vernemen, dat 30% van
de Britten en Amerikanen nog denken dat de zon om de aarde draait; 25% van
hen meent dat de lever urine produceert; 70% is ervan overtuigd dat een
kernreactor zure regen produceert; slechts 31% wist dat elektronen kleiner
zijn dan atomen. Wil men iets verwachten van een zinvolle maatschappelijke
discussie over de ethische consequenties van onze wetenschappelijk techni-
sche vorderingen, dan is gedegen elementair onderricht op alle niveaus toch
wel van primair belang.

• Als laatste probleem - er zijn er natuurlijk nog veel meer - noem ik het gebrek
aan politieke belangstelling bij veel wetenschappers en technologen; zij
sluiten zich liever op in hun studeerkamers en laboratoria dan deel te nemen
aan het politieke debat. Toch is het uiteindelijk de politiek die het beleid
bepaalt, zowel intern als extern. Wil de technologie op goede ethische
gronden haar invloed ten goede zien aangewend, dan zullen de beoefenaren
ervan de zin en de betekenis van nieuwe ontwikkelingen ook in de politieke
arena aan de orde moeten durven stellen.

Al dragen technologen en theologen - zoals wij zagen - ieder op hun eigen wijze
verantwoordelijkheid voor het wel en wee van onze samenleving, zij kunnen
elkaar in meer dan een opzicht steunen en stimuleren bij het vaststellen van
ethische normen en waarden voor de voor hen specifieke werkterreinen. Met name
de theologen en de filosofen kunnen daarbij de weg wijzen naar de bronnen van
onze beschaving en onze cultuur, om zo de levende stem van de mensheid ook
vanuit de oertijd tot ons te laten doorklinken: de stem van ons geweten, die ons al
in de alleroudste geschriften oproept om in deze wereld te leven, verantwoorde-
lijkheid te dragen en ruimte te scheppen voor de generaties die na ons komen.
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PRO-GAMMAatjes

• Het Baha'i-geloof  sluit nauw aan bij het gedachtegoed van Teilhard de
Chardin. Wij kunnen u dan ook ten zeerste aanbevelen te lezen: Das Modell
des Friedens- Ausweg aus der Krise, herausgegeben von Farzin Dustdar,
Horizonte-Verlag, Wien 1985 en het boek van Arthur Lyon Dahl The ECO-
Principle, Zed Books Ltd., London 1996 ISBN 1 85649 434 9 limp. U kunt
meer informatie krijgen over de activiteiten van Baha’i op internet:
>http://www.bahai.org <en onder >http://www.onecountry.org<

• Op zondag 16  november vindt weer de 7e Interreligieuze Ontmoetingsdag
plaats van de Werkgroep Interreligieuze Samenwerking. Tijd: 10.30-17.00
Plaats: Van der Boechorststraat 26 te Amsterdam in het Joods Cultureel
Centrum;  sprekers:  dhr. prof.dr. Ulrich Libbrecht  (comparatief filosoof) en
mw. Dr. Bloeme Evers-Emden (joods modern-orthodoxe traditie. Dagvoor-
zitter: mw.prof.dr. Ilse Bulhof (cultuurfilosofe). Het thema is: "Diversiteit en
verzoening-Spirituele groei door ontmoeting met het Andere".
 Opgave: bij voorkeur schriftelijk bij dhr. Jael Bharat, Ellerweg 3, 8251 RH
Dronten, tel./fax: 0321-312329/e-mail: <J.Bharat@agrotel.nl> Inlichtingen:
Centrum voor Interreligieus Leren, Angelique Blauw, tel. 030-2535739/fax
030-2533241/e-mail:,CIL@GGL.RUU.NL> Entree: ƒ 25,- (pashouders en
studenten ƒ 20,-). Mensen die niet aan de lunch deelnemen betalen ƒ 12,50. In
verband met de joodse spijswetten is het niet toegestaan eigen etenswaren
mee het gebouw in te nemen, vandaar dat opgave tevoren verplicht is.

• Een aankondiging van bovenstaande activiteiten alsmede de lezingen van de
conferentie in Londen over Jung en Teilhard vindt u op  onze uitgebreide
website: http://www.worldonline.nl/~sttdc

• De werkgroep Delft van de Stichting Teilhard de Chardin komt weer bijeen
in het zaaltje naast de Genestetkerk, Oude Delft 102-104 op zaterdag 20
september vanaf 13.00 uur.

• The Alister Hardy Trust, Religious Experience Research Centre,
Westminster College, Oxford, OX2 AT, tel.: 01865 247644 hoopt een
conferentie in september 1998 te organiseren over het thema 'convergentie'.
De organisatie  voelt zich verwant met de ideeën van Teilhard de Chardin en
staat dan ook in nauw contact met onze Britse zusterorganisatie. Zij houdt
zich echter speciaal  bezig met  het droomleven van de mens. De heer dr.
B.A.G.Andrean,  Weberstraat 3, 5216 EX ‘s Hertogenbosch, tel. 073-68 90
869, is lid van deze  organisatie en voornemens een Nederlandse tak hiervan
op te zetten. Als u  zich daarbij wilt aansluiten, neemt u gewoon even contact
op.


