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het forum over onze rol in de evolutie

verschijnt doorlopend na ontvangst van nieuwe artikelen.

Het blad staat open voor iedereen die wil meedenken en

schrijven over de toekomst van onze wereld. Teilhard de

Chardin (1881-1955) gaf daartoe met zijn evolutietheorie

een ruime aanzet.

Het Genootschap tot Convergentie

van Wetenschap en Religie

Het GCWR omvat 'n groep mensen, die sympathiek staan

tegenover Teilhards werk, maar in het verlengde ervan ook

andere ideeën willen inbrengen.

Een digitaal abonnement

op DELTA +

is gratis, maar… door uw steun (vanaf Euro 5,-) krijgt u het

via e-mail toegestuurd. Uw steun helpt ons om het blad in

de toekomst weer in druk uit te geven.

Insturen kopij:

kan te allen tijde. De redactie behoudt zich het recht voor

artikelen in te korten of te weigeren.

Adres bestuur Stichting en eindredactie:

Stichting Teilhard de Chardin

Op de Wieken 5, 1852 BS Heiloo

e-mail: teilhard@planet.nl

internet: www.teilharddechardin.nl
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In een bijgevoegde brief maakt de stichting Teilhard de

Chardin bekend, dat zij met ingang van 1 januari 2021 al

haar bestuurlijke en redactionele werk wil overdragen.

Zij nodigt belangstellenden (m./vr.) uit daarop als groep of

persoonlijk per e-mail te solliciteren. In de komende

maanden wil zij dan via persoonlijke gesprekken in Heiloo

tot concrete beslissingen ten aanzien van het voortbestaan

van de stichting en haar tijdschrift komen.
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Inleiding

In De evolutie van een natuurlijke ethiek-II beschrijft

Gerrit Teule het fundament van ‘kosmische of ethische

scheringdraden’ die vanaf de oerknal in alle zijn ten grond-

slag liggen aan de bewustzijnsontwikkeling,  samenwer-

king, duurzaamheid,  schoonheid  en liefde. Zijn betoog

moge een stimulans zijn om ons te verdiepen in het wezen

van alle bestaan op weg ervan naar het punt-Omega (p. 05-

29). Michel Camdessus, de voormalig directeur van het

Internationaal Monetair Fonds, beschrijft (op p. 30-47)

voor welke keuzes volgens Pierre Teilhard de Chardin de

planetaire druk en democratie in onze hedendaagse wereld

ons plaatsen op een nieuw kruispunt van wegen in de ge-

schiedenis van de mensheid. Vanuit natuur- en sterrenkun-

dig opzicht maakt Freek van Leeuwen duidelijk, dat de

aarde er zonder de maan heel anders zou hebben uitgezien.

Onder de invloed van de maan is de aarde ingrijpend ver-

anderd in het voordeel van het leven (p. 48-55). Dat het

leven op aarde ook ingrijpend zal veranderen als men zich

laat inspireren door het werk van Teilhard de Chardin

wordt duidelijk uit de Engelse bijdrage aan dit nummer van

DELTA + door John F. Haught: More Being - The Emer-
gence of Teilhard de Chardin (p.56-64). Als gasthoogleraar

christelijke ethiek aan het Londense King’s College stip-

pelt Samuel Wells Een nieuwe weg voor de kerk uit in zijn

boek De toekomst is groter dan het verleden. Net als Teil-

hard de Chardin legt hij daarbij niet de nadruk op het

kwaad en de zonde! Nee, het christendom gaat volgens

hem ten diepste over het cultiveren van de meerwaarde van

genade (p. 65-66).                 HvB
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De evolutie van een natuurlijke ethiek – II en slot

Gerrit Teule

4. Het evolutionaire weefsel van de ethiek

Uitgaande van de lange evolutietijd, komt er uit de eonen-

theorie een fundament van richtlijnen naar voren met een

extreem vroege “geboortedatum”, namelijk vanaf de oer-

knal of zeer kort daarna. Dit fundament ondersteunt geza-

menlijk een eonisch en ethisch wereldbeeld. Ik noem ze de

‘ethische scheringdraden’ van de evolutie en ze komen

vanuit de diepten van de evolutie tot ons. De term “kos-

misch” kan daarbij ook gebruikt worden: “kosmische sche-

ringdraden”. In deze scheringdraden worden in de loop van

de evolutie de praktische gedragsdraden ingeslagen (de in-

slagdraden) in het steeds voortgaande hier en nu: onze
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dagelijkse keuzes over wat te denken en wat te doen. Zo

ontstaat er in de loop van de evolutie een weefsel van ethi-

sch gedrag, weergegeven in dit plaatje uit mijn powerpoint-
presentatie over dit onderwerp.

In de  tekening op blz. 06 kunnen we een samengaan van

“nature and nurture” zien. Alle inslagdraden, dwars op de

scheringdraden, kunnen we zien als cultuur, opvoeding,

“nurture”. Dat vertegenwoordigt de dagelijkse min of

meer morele acties. De lange scheringdraden vanaf de oer-

knal (links in de tekening) naar de toekomst zijn de

‘ethische richtlijnen’ vanuit de natuur zelf, samengevat

onder ”nature”, die in natuurkundige en evolutionaire zin

in feite pas recentelijk zijn ontdekt en in taal weergegeven,

maar die evolutionair gezien aan alle menselijke taal

voorafgaan.

In de onderstaande tekst beschrijf ik voor zover mogelijk

de in mijn ogen belangrijkste vijf van deze scheringdraden,
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voortkomend uit de eonische theorie, maar mogelijkerwijs

zijn er meer, waarvan ik mij (nog) niet bewust ben.

Deze scheringdraden worden niet voorgesteld in de vorm

van geboden of verboden (gij zult dit of dat niet of wel…),

maar in de vorm van kritische vragen of actiecriteria. Deze

actiecriteria waren aanvankelijk misschien nog niet zo

helder, en er bestond ook nog geen verstand om ze te ken-

nen, maar gaandeweg in de evolutie verscherpten ze zich.

Vandaag de dag kunnen we ze gebruiken als scherpe kri-

tiek en correctie op ons hedendaagse menselijke gedrag en

op de manier waarop wij de “inslagdraden”, te weten onze

dagelijkse besluiten en daden, bedenken en gebruiken. De

scheringdraden stellen de vragen, onze dagelijkse daden

zijn daarop de antwoorden, goed of gebrekkig, verstandig

of dom. We kunnen deze inslagdraden zelfs zo hard inslaan

dat er van de scheringdraden vrijwel niets meer is te zien,

maar ze blijven aanwezig. Zo vormden we het dynamische

weefsel van de ethiek, compleet met weeffouten en zo hier

en daar zelfs flinke gaten, loshangende draden en bizarre

patronen.

Deze vijf “kosmische” scheringdraden, destilleerbaar uit de

eonische theorie, zijn:

1. bewustzijnsontwikkeling,

2. samenwerking,

3. duurzaamheid,

4. schoonheid

5. liefde.
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De wil om tot bewustzijn te komen, de intensieve samen-

werking, de dynamiek van de bewegende deeltjes, het

schoonheidsgevoel, de harmonie door diepgaande commu-

nicatie en liefde, en de daarop gebaseerde wereldwijde be-

wustzijnsevolutie, allemaal voortvloeiend uit de eonen-

theorie, vormen een brede basis voor verdere gedachten

over natuurlijke ethiek. Bij deze vijf begrippen geldt dat

het begrippen zijn die zich in de evolutie ontwikkelden,

vanaf vrijwel niets via miljarden jaren van betekenisont-

wikkeling tot aan wat we er nu over kunnen zeggen. Eerst

verliep die betekenisontwikkeling uiterst traag, stapje voor

stapje, maar met de komst van het bewustzijn en later het

zelfbewustzijn versnelde het evolutieproces zich

exponentieel, met zevenmijlslaarzen.

Men kan deze scheringdraden met hun kosmische oor-

sprong ook in letterlijke zin zien als vooroordelen, name-

lijk oordelen die aan alle menselijke oordeelskracht vooraf-

gaan. Er bestaat geen filosofie zonder vooroordelen. Het is

zelfs niet doenlijk om krampachtig vooroordelen te vermij-

den, maar het is veel beter om de (vermoedelijke) herkomst

ervan zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Het grote

verschil met allerlei andere filosofieën over ethiek is, dat

deze ethische vooroordelen teruggaan tot aan de oerknal en

dat ze daarom ook voorafgaan aan elk menselijke taalge-

bruik. Het zijn dus vooroordelen in de meest letterlijke zin

van het woord en ze zijn in een veel later stadium van evo-

lutie terechtgekomen in allerlei ethische voorschriften en

wetgevingen. Dat is een kracht, maar tegelijk ook een

zwakte. De kracht is, dat het misschien mogelijk is een

ethiek te vestigen op ‘eeuwige’ principes (de ‘ethische
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richtlijnen’ in de tekening), die al sinds de oerknal of de

eerste plasmawolk in dit heelal werkzaam zijn. De zwakte

is, dat we er woorden voor gebruiken die pas veel later in

de evolutie tevoorschijn zijn gekomen en recente beteke-

nissen dragen die al of niet aansluiten op de zeer oude

geschiedenislijn. Met andere woorden, we denken zinvol

over iets concreets te praten, maar in feite zouden we

hoofdzakelijk bezig kunnen zijn met recente fantasie c.q.

recente wetenschap. Dat we desondanks toch met moderne

woorden kunnen spreken over zaken die aan alle taal voor-

afgaan, ontleen ik aan het volgende voorbeeld:

We kennen tegenwoordig de processen van verbranding,

waarbij bijvoorbeeld waterstof zich verenigt met zuurstof

tot water, H2O. Dat duiden we aan met de algemene term

“oxidatie”, en we vinden dit proces op talloze plaatsen in

de natuur terug bij bijvoorbeeld roestvorming op ijzer,

maar ook bij zuurstofopname in ons bloed. Nu gaan we

ruim 13 miljard jaar terug in de tijd. Nadat waterstof was

ontstaan (ca. 400.000 jaar na de oerknal) vormden zich

sterren van geconcentreerde waterstof. Deze sterren waren

instabiel en ontploften enkele miljoenen jaren na hun ont-

staan. In deze explosies ontstond ook het element zuurstof

in grote hoeveelheden. Onmiddellijk zal zich toen het alom

aanwezige element waterstof verbonden hebben met deze

zuurstof tot water c.q. ijs of damp. Dit oeroude proces is

precies hetzelfde als wat er nu gebeurt en daarom kunnen

we hiervoor ook de term “oxidatie” gebruiken, ook al gin-

gen deze eerste processen aan alle menselijke taal vooraf.

Ook de non-lokale communicatie tussen met elkaar ver-

strengelde fotonen gebeurde volgens de eonentheorie al
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zeer vroeg in de evolutie, al is het hele idee “non-lokaal”

iets van de vorige eeuw en is het pas in deze eeuw alge-

meen aanvaard als een natuurkundig fenomeen. Op dezelf-

de manier meen ik te kunnen spreken over een “wil” die

diep vanuit de evolutie naar ons toe komt en die de gestalte

krijgt van een “wil om tot bewustzijn te komen”, die we in

onszelf en overal in de natuur herkennen. Dat begon in de

vroegste evolutie met wat Arthur Schopenhauer noemde:

“de laagste trap van objectivatie van de wil” en deze lage

trap treffen we aan “in de meest universele natuurkrachten,

die zich in elke materie manifesteren”. Deze oeroude wil

heeft “in de wereld als voorstelling zijn spiegel gevonden,

waarin hij zichzelf herkent, met steeds hogere graden van

duidelijkheid en volkomenheid…”

Dat leidt tot de speculatieve gedachte, dat de eerste

geestdeeltjes vanaf de oerknal het heelal in werden ge-

stuurd met een opdracht: “Ga heen en kom tot bewustzijn”.

Dat leidde tot de doelgerichte (en intelligente) vorming van

allerlei materiële structuren, atomen, moleculen, cellen,

lichamen, breinen, waarmee het bewustzijn daadwerkelijk

geëffectueerd wordt. In de beginfasen van de evolutie zal

daar nog heel veel toeval aan te pas zijn gekomen (toeval-

lige botsingen tussen materiedeeltjes), maar gaandeweg in

de evolutie, als de opgeslagen informatie en de kwaliteit

van de interpretatie toeneemt, is er voor toeval steeds min-

der plaats, ten gunste van creatieve planning. Bij de huidi-

ge duplicatie van DNA in elke cel van ons lichaam is het

toeval zelfs vrijwel uitgesloten, behoudens enkele copieer-

foutjes. Met moderne DNA-manipulatie nemen we de ver-

dere evolutie zelf ter hand. Het evolutionaire proces is
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moeilijk bewijsbaar omdat het zich manifesteert in talloze

minuscule stapjes, maar de resultaten zijn evident zicht-

baar. Dat deze opdracht nog lang niet is voltooid, lijkt mij

ook evident.

In veel literatuur worden de begrippen geest en bewustzijn

door elkaar gehaald, c.q. door elkaar gebruikt, maar in de

eonische theorie is dat niet zo. Geest is vanaf de oerknal

alom aanwezig in de binnenkant van alle materie. Bewust-

zijn ontstaat in de loop van de evolutie door steeds verder

gaande complexificatie en uiteindelijk in de vorming van

het dierlijke en menselijke brein. Bewustzijn evolueerde

dus, net zoals alle andere natuurlijke structuren, vanaf iets

wat nauwelijks de naam kon dragen tot wat het nu in mij-

zelf is. Zelfs in de vorming van het eerste waterstof-

atoompje, een “samensmelting in liefde” van een elektron

en een proton, zouden we misschien een uiterst primaire

vorm van bewustzijn kunnen vermoeden, maar nooit aan-

tonen. Vanuit de eonentheorie is het aannemelijk om te

veronderstellen, dat aan de vorming van het eerste water-

stofatoom, 400.000 jaar na de oerknal, een uiterst ele-

mentair geestelijk besluit voorafging en dat het gevolgd

werd door zoiets als een “diep gevoel van voldoening”:

“Wat een uitvinding!”

Met dit filosofische punt in gedachten kunnen we met eni-

ge fantasie aannemelijk maken dat deze oeroude oordelen

een bruikbaar uitgangspunt kunnen zijn voor een ethiek op

psychomateriële natuurkundige gronden.
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De eonische uitgangspunten c.q. vooroordelen, zoals be-

schreven in mijn boeken “Hebben wij een ziel, zo ja waar
dan?” en “Ethiek, schoonheid en eonen” zijn hieronder

weergegeven. Door samenvoeging van aan elkaar gerela-

teerde stellingen kunnen we komen tot een vijftal centrale

richtlijnen, de scheringdraden, die als basis dienen voor

een eonisch geïnspireerde ethiek. De term “geïnspireerd” is

hier letterlijk van toepassing: afkomstig vanuit de geeste-

lijke inspiratie, die deze evolutie in de richting van bewust-

zijn voortstuwt.

5 Eonische richtlijnen en uitgangspunten

5.1 Bewustzijnsontwikkeling

Evolutie is bewustzijnsevolutie

Deze eonische evolutie is in essentie een bewustzijns-

evolutie, gebaseerd op de wil om tot bewustzijn te komen,

wat naast massa, lengte en duur een basale eigenschap is

van alle (psycho)materie. Deze wil leidt in de loop van de

evolutie tot voortdurende en spontane kennisvermeerdering

en praktische toepassing daarvan in de complexificatie van

vormen en structuren  in de natuur. Dit werd fraai weerge-

geven in een korte stelling “It from Bit” van de fysicus

Archibald Wheeler. Daarmee wordt in een evolutie van ca.

14 miljard jaren het “apparaat” geschapen, waarmee be-

wustzijn en zelfbewustzijn mogelijk wordt: het brein. Deze

bewustzijnsontwikkeling is nog lang niet voltooid; het in-

zicht in onze geest via het betrekkelijk trage en beperkte

bewustzijn kan nog sterk verbeterd worden.
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Eonische matrix bevat alle evolutiekennis

Alle eonen samen bevatten d.m.v. hun lichtgeheugen de to-

tale informatie (evolutiekennis), die zich steeds vermeer-

dert en die de toenemende complexiteit van deze wereld en

van het leven vormt en in stand houdt. Al deze informatie

ligt permanent opgeslagen in de eonische matrix, alle

geestdeeltjes bij elkaar, (en is beschikbaar voor alle

leefbare planeten in dit heelal).

Eonen zijn de eerste creatieve bewegers

Nieuwe informatieconstructies (ervaringen) op basis van

toevallige gebeurtenissen in en tussen eonen kunnen spon-

taan (toevallig) ontstaan, zonder oorzaak. Een oorzaak/

gevolgredenering veronderstelt altijd het verstrijken van

tijd, maar binnen in de eonen verstrijkt geen tijd (fotonen

bewegen zich met de lichtsnelheid en dus tijdloos). Daar-

mee kan een eon  een “eerste en creatieve beweger” zijn,

niet gedetermineerd door voorafgaande omstandigheden,

maar wel met intelligent en  intuïtief gebruik van toeval en

ervaringen. De eonische visie rechtvaardigt daarom een

vrije en creatieve wil, zoals deze zich in de evolutie mani-

festeert. Voor een absoluut dogmatisch determinisme is in

de eonentheorie geen plaats.

5.2 Samenwerking

Eonen zijn deel van een samenwerkend geheel

Eonen/elektronen werken intensief samen (via lokale en

non-lokale communicatie) om tot praktische resultaten te

komen. Een eon (en de ziel, het Zelf-eon) is dus nooit een

volkomen losstaand individu, maar altijd een deeltje van
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een samenwerkend geheel. Als het een tijdlang geen deel

uitmaakt van een levend wezen, dan is en blijft het altijd

deel van de totale eonische matrix (vergelijk dit met Teil-

hard’s noösfeer, de “denkende laag” rond de aarde).

Collectief bewustzijn van mens, dier en plant

Al mijn lichaamseonen dragen informatie van alle struc-

turen, waar ze ooit of recent deel van waren. Hier liggen

mogelijkheden voor een gemeenschappelijke geest (de eo-

nische matrix), een collectief bewustzijn of een collectief

onder- of bovenbewuste. Vergelijk dit met de veronder-

stelde gemeenschappelijke geest van een bijenvolk, een ter-

mietenheuvel, een school spreeuwen, een woud, een men-

senmenigte of de mensheid als geheel. Voor al deze moge-

lijkheden levert de eonische theorie de communicatieme-

thode: non lokaal, tijdloos, tussen geestdeeltjes (tijdruim-

ten), tegenwoordig aangevuld met de social media.

5.3 Duurzaamheid

Eonen zijn onvergankelijk

Eonen/elektronen, en dus het Zelf-eon, zijn onvergankelijk.

Verhuizing van eonen tussen lichamen, zowel door de tijd

heen (evoluerende Zelf-eonen, die reïncarneren van het ene

lichaam naar het andere) als in het hier en nu (uitwisseling

van myriaden eonen tusen wezens onderling) is een gege-

ven. Dit werpt een nieuw licht op reïncarnatie en zielsver-

huizing, maar ook op de verbondenheid tussen groepe-

ringen (familie, een volk, een wereldbevolking).
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Evolutie ontwerpt zichzelf

Het maken van een plan (of ontwerp) van de evolutie is

zelf een integraal deel van het eonische evolutieproces.

Geen plan vooraf, maar een groeiende werktekening tijdens

de bouw. Met een eon als eerste beweger start het evolutie-

plan zijn eigen ontwikkeling (met als eerste en grootste

“wapenfeit” het ontstaan van waterstof in massale hoe-

veelheden tegelijk). Het maken van een plan of script van

de evolutie is zelf een deel van de evolutie. Complexi-

ficatie en informatievermeerdering gaan gelijk op.

Conatus (zelfhandhaving)

Natuurlijke structuren streven naar zelfbehoud en uitbrei-

ding (conatus). Dat leidt tot bevestiging en voortbestaan

van structuren, ook al zijn de onderdelen van de structuur

sterfelijk. Individuen zijn vergankelijk, maar de soort leeft

voort en ontwikkelt zich. Organisaties groeien over men-

senleeftijden heen.

5.4 Schoonheid

We leren wat we al weten

Kennen (en leren) is herkennen. Eonen herkennen hun

vroegere prestaties. Bij het bekijken van een bloem of

ander wezen herkennen de eonen in ons, waar ze vroeger in

de evolutie met een gevoel van voldoening aan meege-

werkt hebben. Als deze herkenning slaagt, ervaren wij dat

als een basaal gevoel van schoonheid en/of welzijn. Wij

voelen ons daardoor een integraal deel van deze natuur.

Schoonheidsgevoel, bewust of diep onbewust, is daarom

een basale eigenschap van alles wat leeft en groeit. De
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diepste wortels dateren vanaf het begin van de eonische

evolutie. Denk met enige fantasie aan de uitbundige vol-

doening bij het ontstaan van de eerste waterstofatomen en

onmiddellijk daarna het uitdragen van deze ervaring bij het

vullen van het heelal met alle waterstof (>96% van alle

materie). Meer dan de helft van onze lichaamsatomen be-

staan uit deze oeroude waterstofatomen, allemaal met hun

oude herinneringen. We herkennen nog steeds schepsels,

waaraan we ooit zelf in de evolutie constructief hebben

meegewerkt en deze onbewuste herkenning ervaren we als

een basaal en diepgaand gevoel van schoonheid.

Gelijkvormigheid op elke schaal

Gelijkvormigheid op elke schaal is een eonische eigen-

schap, die aanwezig is in alles wat vorm heeft, leeft en

groeit. De eonische grondvorm, een afgesloten tijdruimte,

staat model voor alle levende vormen in een min of meer

afgesloten membraan of begrenzing. Binnen deze begren-

zing door een membraan kan een tijdlang “negatieve entro-

pie” in stand gehouden en uitgebreid worden. Daarmee

ontwikkelde zich het leven tegen de gangbare entropie in.

De eonische architectuur (negatieve entropie in een afge-

sloten ruimte) staat model voor grotere structuren (cel, li-

chaam, stad, wereld, zonnestelsel, melkwegstelsel). Het

esoterische principe “Zo beneden, zo boven” wordt hier-

mee bevestigd.

Schoonheidsgevoel kiest richting

Schoonheidsgevoel en het eonische geheugen verzorgen de

terugkoppeling, die de intelligente en creatieve natuur ge-

bruikt om haar richting in de evolutie te vinden en (zich-
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zelf) te corrigeren. Het is het basale stuurmiddel bij alle na-

tuurlijke activiteiten, zoals de teeltselectie en de uitbreiding

van de samenwerking. Ook de schoonheid van een eind-

doel geeft richting.

Terugkoppeling vormt het leven

Schoonheidsgevoel vindt haar bevestiging in samen-

werking van vele componenten tot een levende entiteit:

mens, dier, plant, cel, mineraal, landschap, zonnestelsel,

kosmos. Het werkt als een zelflerend en zichzelf bevesti-

gend systeem. Ervaringen uit het verleden leiden de creati-

viteit naar de toekomst. Informatie speelt hierin een leiden-

de rol: “It from bit” (Wheeler).

5.5 Liefde

Liefde is communicatie, die de geestdeeltjes verenigt

Deze communicatie tussen geestdeeltjes (eonen) is een

communicatie tussen twee universa en gaat daarom voorbij

aan tijd en ruimte (a.h.w. “achterlangs”). Deze communi-

catie is daarom non-lokaal en tijdloos, ongeacht de afstand

tussen de universa (eonen). (“Lokaal” is wat er binnen een

tijdruimte gebeurt, ongeacht de grootte van die tijdruimte.

Daar geldt de maximale snelheid van 300.000 km/sec.)

Liefde is de oudste vorm van communicatie

Bij het samengaan van elektronen en protonen, waardoor

de eerste waterstofatomen ontstonden, was deze communi-

catie al volop in actie.  Bij elke vorming van een structuur

speelt liefde de communicerende rol, leidend tot bewe-
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gingsveranderingen van elektronen en vervolgens tot che-

mische reacties.

Liefde voor de hele natuur

Deze oudste communicatie verbindt ons met alle andere

eonen in zowel de anorganische als de organische natuur.

Ze overstijgt tijd en ruimte. Ze verbindt ons ook met de

“eonische matrix”, het heilige of goddelijke geheel van alle

eonen c.q. geestdeeltjes. Ze verenigt alle geestdeeltjes tot

een geheel, een persoonlijke geest, een wereldgeest of zelfs

“het Ene” (Plotinus). Dit is liefde voor de natuur pur sang.

Een mens is deel van de natuur.

Liefde verbindt

Het samensmelten van materie tot grotere structuren d.m.v.

de elektromagnetische interacties en de non-lokale commu-

nicatie staat aan de basis van alles wat bestaat en leeft. Ook

in het samengaan van geesten, het bereiken van consensus

binnen een gemeenschap van zielen, is deze bijzondere

communicatievorm fundamenteel.

6 Uitwerking naar actiecriteria

De spil van de eonenhypothese is de centrale en betrek-

kelijk eenvoudige vraag: “Hoe slaagt de geest (als geest-

deeltjes, de ziel, in non-lokale samenwerking met andere

eonen) erin om een elektron of vele elektronen tegelijk (en

daarmee een neuron en het lichaam als geheel) te activeren

en vice versa?” (psychokynese)
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Nog specifieker gesteld gaat het om het laten bewegen van

een valentie-elektron door de geest, waardoor een atoom

geïoniseerd wordt en zich hecht aan een ander atoom. Dat

is namelijk het begin van elke elektrochemische actie in dit

heelal en het is dus ook de “kleinst denkbare eenheid van

schepping en gedrag”.

De ethiek draait op soortgelijke wijze ook rond een een-

voudige centrale vraag: “Waaraan herkennen wij het

goede?”

Deze twee vragen zijn aan elkaar gerelateerd, want het

goede kan alleen gerealiseerd worden door een fysieke

daad en die daad kan alleen geïnitieerd worden door het

bewegen van een elektron, dat vervolgens via een cascade

van hersenactiviteit een beweging van het lichaam of een

gesproken woord bewerkstelligt. Het goede is hierboven al

omschreven als het bewustzijnsverbredende, datgene dat

leidt tot verdere bewustzijnsontwikkeling waar de hele

evolutie zich op richt, niet voor een bevoorrechte elite,

maar samenwerkend voor alle mensen en alles wat leeft en

groeit, waarbij het basale gevoel voor schoonheid de rich-

ting aangeeft. Samengevat in één zin kunnen we de fysisch/

ethische essentie zo aangeven: Met inachtneming van de

richting, die het gevoel voor schoonheid aangeeft, stimule-

ren de creatieve geestdeeltjes in hun hoedanigheid als elek-

tronen de neuronen, die via spieracties tot (goede) acties

leiden. Zuiver aan het toeval overgelaten en zonder

schoonheidscriterium, zou dit kunnen leiden tot evenveel

goede als slechte acties, moreel of amoreel. Het gaat hierbij

dus om het sturende selectiecriterium, wat ik hier omschrijf

als het gevoel voor schoonheid en de bewustzijnsevolutie
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voor iedereen, ongeacht rang, sekse, maatschappelijke wel-

stand, huidskleur, etc.

Uiteindelijk gaat het om het vinden van praktische criteria,

waaraan we onze dagelijkse acties en gedragingen kunnen

toetsen. De ethische richtlijnen worden in het onderstaande

overzicht dan ook uitgewerkt tot actiecriteria, die we steeds

in gedachten kunnen houden bij het dagelijkse gedrag en

de dagelijkse besluiten, op elk niveau.

Samenvatting in vijf actiecriteria

I. De wil om tot bewustzijn te komen is een basale

eigenschap van alle psychomaterie.

Aspecten:

 Deze wil (neiging) leidde in de evolutie tot alle “le-

vende machinerie” die nodig is om het bewustzijn te

effectueren: ogen, handen, hersenen, en het ondersteu-

nende lichaam, inclusief een leefomgeving, een aarde.

 Ook de mens is in deze universele bewustzijnsevolutie

een fase. De bewustzijnsevolutie is nog lang niet ten

einde, niet hier op aarde of waar dan ook in het heelal.

 Kernwoorden: negatieve entropie of syntropie, creati-

viteit.

Actiecriterium 1: Draagt deze actie bij tot de bewustzijns-

ontwikkeling, zowel individueel als collectief: niet alleen

van een elite, maar van alle mensen, ongeacht ras, seksuele

geaardheid, kleur of geloof?
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II. De intensieve samenwerking (coöperatie, symbiose)

tussen elektronen/eonen is noodzakelijk om de toene-

mende complexiteit in de evolutie te bereiken.

Aspecten:

 De samenwerking effectueert zich binnen een zich orde-

nende gemeenschap, binnen een membraan of een ande-

re begrenzing.

 De samenwerking manifesteert zich tot op het aller-

kleinste niveau van actie. Enkele voorbeelden: twee

fotonen die spin uitwisselen, enkele atomen die zich aan

elkaar hechten tot een molecuul, veel moleculen die

zich verenigen tot een macro-molecuul of tot een bacte-

rie of een cel. Vele cellen die zich organiseren in een

eiwit en in een levend lichaam.

 Samenwerking manifesteert zich in onze maatschappij

door de grotere en groeiende vormen van coöperatie

zoals een natie, de Verenigde Naties, De Europese

Unie, etc.

 Kernwoorden: coöperatie, symbiose.

Actiecriterium 2: Draagt deze actie bij tot meer samen-

werking en harmonisatie in de menselijke verhoudingen?

III. Eonische constructies streven naar voortbestaan en

uitbreiding van een levend wezen, een soort of een

organisatie (conatus).
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Aspecten:

 De gedragsregels van eonen zijn al in werking sinds de

oerknal en zijn voortdurend aangepast aan de omstan-

digheden.

 Deze gestabiliseerde gedragsregels zullen tot ver in de

toekomst geldig blijven; ze evolueren naar ‘natuurwet-

ten’. De regels streven naar een duurzaam voortbestaan

en uitbreiding van biologische en maatschappelijke

organisaties.

 Aanvankelijk speelde het toeval in de evolutie een grote

rol, maar steeds meer “neemt de mens de evolutie zelf

ter hand” (Teilhard) en wordt er steeds minder aan het

toeval overgelaten. Niettemin gaan er nog steeds veel

zaken (toevallig of moedwillig) fout.

 Kernwoorden: conatus, evoluerende ethiek, eerlijke

verdeling.

Actiecriterium 3: Is deze actie passend in een duurzaam

en mondiaal plan en kan onze aarde deze actie blijvend

ondersteunen?

IV. Het gevoel voor schoonheid geeft de richting van de

evolutie aan.

Aspecten:

 Het eerste samengaan van een elektron en een proton in

een waterstofatoom gaf een uiterst rudimentaire gewaar-

wording van voldoening, evenwicht, schoonheid. Deze

reuzenstap, de creatie van alle waterstof in dit heelal,

stond model voor alle volgende stappen: de vorming
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van atomen, moleculen, macromoleculen, cellen en

levende wezens.

 Elke latere stap in de complexificatie leverde nieuwe

natuurlijke schoonheidservaringen. Als deze stap goed

uitpakt, levert dat ervaringen op van waarheid en nuttig-

heid, die in het eonische geheugen worden bewaard en

gebruikt in volgende stappen.

 Het inzicht in natuurlijke schoonheid door alle levende

entiteiten is het kompas, waar de evolutie op vaart.

 De schoonheid van het ultieme doel, het punt-Omega

(Teilhard), waarin alle geest wordt verenigd, werkt voor

het kompas als aantrekkende kracht (ter vergelijking: de

noordpool).

 Dit basale gevoel voor schoonheid in alle levende we-

zens gaat vooraf aan tijdelijke en persoonlijke smaak en

mode.

 Kernwoorden: nuttigheid, schoonheid, evoluerende es-

thetica.

Actiecriterium 4: Is deze actie in overeenstemming met

een algemeen gedragen gevoel van schoonheid en waar-

heid?

V. Liefde voegt alle geestdeeltjes aaneen tot een geheel

Aspecten:

 Basale eonische communicatie zonder woorden (non-lo-

kaal) is de basis voor elke vorm van liefde.

 Deze communicatie is ook de inleiding tot elke (chemi-

sche en neurale) actie. Een geslaagde actie leidt tot

waardering van het gebeurde en voldoening.
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 Dit mondt uit in lichamelijke liefde en verbintenissen in

allerlei vormen (LHBTI). De eonische theorie gaat over

wat er onderhuids is, de “binnenkant”, en die is voor

alle mensen gelijk.

 De eonische theorie geeft geen enkel oordeel c.q. ver-

oordeling over deze liefdesvormen. Het is een algemene

“kosmische smeltenergie” (Teilhard).

Actiecriterium 5: Wordt deze actie gedragen door een

breed gevoel van liefde en waardering?

7 Ethics on a creditcard
Dat brengt ons bij een samenvattend overzicht van vijf

actiecriteria, dat we kunnen gebruiken bij de praktische be-

oordeling van allerlei acties, zowel politieke als persoon-

lijke en zowel voor de korte als de lange termijn, die gaan

over de economische en spirituele toekomst van onszelf en

de levende natuur. Deze vijf vragen maken deze aanpak

van natuurlijke ethiek praktisch toepasbaar, zowel op

micro- als macroniveau, en ook algemeen bruikbaar voor

politieke partijen. We kunnen ze zelfs samenvatten en

altijd bij ons steken:

Actiecriterium Expandeert tot:

1 Wat is de bijdrage tot

(algemene) be-

wustzijnsontwikke-

ling?

Een wereldplan voor onderwijs,

voeding, kleding, woning, vrede,

vrije tijd, waardering en

armoedebestrijding.

2 Wat is de bijdrage tot

brede (mondiale)

samenwerking?

Instelling van globale en lokale

organisaties, democratie en

inspraak. Verenigde Naties, EU,

etc.
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3 Wat is de bijdrage aan

long-term

duurzaamheid?

Geen uitputting van natuurlijke

hulpbronnen: recycling en

besparing. Ook onze kinderen

moeten kunnen leven.

4 Is de actie in

overeenstemming met

basaal schoon-

heidsgevoel en

waarheidsgevoel?

Steun en waardering (draagvlak)

bij brede bevolkingsgroepen,

nationaal en internationaal. Geen

oppervlakkig populisme, maar

aansluiting bij diepe gevoelens

van schoonheid en rechtvaardig-

heid.

5 Wordt deze actie

gedragen door een

breed gevoel van liefde

en waardering?

Naastenliefde, Barmhartigheid,

Medeleven, op elke schaal (van

buurlui tot wereldbevolking en

heelal)

Actiecriterium … expandeert tot:

1. Wat is de bijdrage tot (algemene) bewustzijnsontwikke-

ling?

Een wereldplan voor onderwijs, voeding, kleding, wo-

ning, vrede, vrije tijd, waardering en armoedebestrij-

ding.

2. Wat is de bijdrage tot brede (mondiale) samenwerking?

Instelling van globale en lokale organisaties, democratie

en inspraak. Verenigde Naties, EU, etc.

3. Wat is de bijdrage aan long-term duurzaamheid?

Geen uitputting van natuurlijke hulpbronnen: recycling

en besparing. Ook onze kinderen moeten kunnen leven.

4. Is de actie in overeenstemming met basaal schoonheids-

gevoel en waarheidsgevoel?

Steun en ook waardering (draagvlak) bij brede bevol-

kingsgroepen, nationaal en internationaal. Geen opper-
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vlakkig populisme, maar aansluiting bij diepe gevoelens

van schoonheid en rechtvaardigheid.

5. Wordt deze actie gedragen door een breed gevoel van

liefde en waardering?

Naastenliefde, barmhartigheid, medeleven, op elke

schaal (van buurlui tot wereldbevolking en heelal)

In een iets andere vorm en volgorde kunnen we de actie-

criteria samenvatten op een creditcard en bij ons dragen

zoals we andere (bank)kaarten bij ons hebben, altijd be-

schikbaar ter raadpleging. Het zou zelfs de achterkant van

een bankkaart kunnen zijn, met als boodschap dat we bij

elke grote of kleine financiële beslissing even de vijf cri-

teria nalopen. Een kleine beslissing gaat bijvoorbeeld over

“Moet ik dit in plastic verpakte product wel kopen?”. Een

grotere beslissing kan zijn: ”Aan deze vliegreis besteed ik

geen geld” of “Sta ik echt achter deze auto-aankoop?” Of

het gaat over landelijke of grotere besluiten, zoals bijvoor-

beeld het EU-antwoord op de COVID-19-crisis met 750

miljard euro steun. Door hun hoge ouderdom zijn dit geen

vragen, die achteraf nog eens gesteld kunnen worden bij

een genomen besluit. Ze gaan vooraf aan elk besluit. Ze

zijn de grond waarop besluiten mogen ontkiemen.

8 Besluit: Het ethische kompas van de evolutie

Gezien vanuit de lange evolutielijnen kunnen we natuur-

lijke ethiek ook beschouwen als een natuurlijk ethisch

kompas, dat ons vanuit de evolutie wordt aangereikt.

De genoemde richtlijnen geven de richting aan, waarin de

evolutie vanaf de oerknal tot nu toe heeft gewerkt, mees-
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tentijds zonder menselijke bewustwording of instemming.

Ze reiken zelfs over de mensheid heen naar de verre toe-

komst, waarin er misschien voor de mens geen plaats meer

is of wanneer de mens is opgevolgd door latere evolutie-

vormen, transmenselijke wezens (Teilhard) of wezens op

basis van kunstmatige intelligentie of zelfs wezens met een

kunstmatig (zelf)bewustzijn, als dat al ooit mogelijk zal

zijn. Het is daarom aan te raden om deze vijf richtlijnen nu

al in te programmeren in alle kunstmatige intelligentie, zo-

dat ze ook daar van meet af aan “in de genen” worden

opgenomen.

Nu de mens vandaag de dag de evolutie zelf verder ter

hand neemt (en de onderdelen van deze natuurlijke ethiek

in menselijke taal namen geeft) en de levende aarde geheel

in bezit neemt, is het dus zaak de vijf actiecriteria daadwer-
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kelijk en bewust te herkennen en toe te passen in een voort-

durend leerproces. Op veel plaatsen in de oude literatuur is

dat ook al gedaan in de vorm van geboden en verboden,

maar dat gebeurde vaak op basis van religieuze en oude in-

spiraties en intuïties (de tien geboden, hebt uw naaste lief

als uzelf, etc). In dit essay gaat het over de vraag of al deze

oude intuïties een gemeenschappelijke oorsprong hebben in

een natuurlijke ethiek, die zich ontwikkelde vanaf de oer-

knal en die daarom niet afhankelijk is van een specifieke

religieuze overtuiging.

Deze natuurlijke richtlijnen gelden voor de hele natuur en

iedereen, atheïst of christen, boeddhist of moslim, vrijden-

ker of gelovige, ongeacht huidskleur of seksuele geaard-

heid.

Ter waarschuwing kunnen we dit essay afsluiten met de

overwegingen van Spinoza, bij het besluit van zijn Ethica.

Als hij het zegt, mag ik het ook een beetje nazeggen:

“Indien al de weg, die, naar ik aantoonde, daarheen leidt,

zeer bezwaarlijk lijkt te zijn, hij kan nochtans worden ge-

vonden. Een voorzeker, wèl moet het moeilijk zijn, wat
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men zó zelden aantreft. Want indien de redding voor het

grijpen lag en zonder grote inspanning was te bereiken, hoe

was het dan wel mogelijk, dat zij door bijkans iedereen

wordt voorbijgezien? Maar àl het voortreffelijke is even

moeilijk als zeldzaam.”
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De planetaire druk en democratie volgens

Pierre Teilhard de Chardin door
1
:

Michel Camdessus,

voormalig directeur van het Internationaal Monetair

Fonds

Michel Camdessus, voormalig thesaurier-generaal en ver-

volgens gouverneur van de Banque de France, was van 16

januari 1987 tot 14 februari 2000 directeur van het

Internationaal Monetair Fonds.

Als voormalig student van de Nationale School voor Admi-

nistratie oefende hij zijn loopbaan eerst uit op economisch

gebied bij het Ministerie van Financiën en in Brussel als fi-

nancieel attaché bij de Franse permanente vertegenwoordi-

ging. Hij keerde terug naar het ministerie van financiën en

bekleedde daar vele functies voordat hij werd benoemd tot

plaatsvervangend gouverneur en vervolgens gouverneur

van de Banque de France, een functie die hij bekleedde tot

                                                          
1
 Uit het kwartaaltijdschrift Noosphere van de Franse ‘Assiciation des Amis de

  Pierre Teilhard de Chardin, N
o
 8,  december 2019, p. 25-33. Vert. H.J. Hogeboom

  van Buggenum
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aan zijn benoeming tot directeur van het IMF. Door zijn

internationale ervaring heeft hij een voortrekkersrol ge-

speeld bij het aanpakken van ontwikkelings- en globali-

seringsvraagstukken. In al zijn functies, maar met name in

het management van het IMF, dat hij 13 jaar leidde, werd

hij geïnspireerd door het visionaire denken van Pierre

Teilhard de Chardin. Het artikel dat hij voor het Franse

Teilhardtijdschrift Noosphere wilde schrijven, geeft duide-

lijk weer: de huidige problematiek omtrent de toestand van

de wereld, de risico's die ermee gepaard gaan en de uit-

dagingen die moeten worden aangegaan om evenwicht en

vrede te verzekeren.

Het is nu 1 december 2019 en ik bereid me voor om in

Noosphere iets te gaan schrijven over planetaire druk en

democratie. Actuele gebeurtenissen geven dit thema een

bijzonder accent. Op deze dag wordt in feite de wereld-

wijde strijd tegen aids onder de aandacht gebracht. Het is

ook de eerste dag van COP-25 (de klimaat-Conference of
the Parties) en tenslotte voor christenen het begin van de

advent. Wat kan men als voormalig leider van een inter-

nationale instelling in een tijd waarin globalisering met alle

macht werd opgelegd, zeggen op ‘n dag dat ontgoocheling,

en wantrouwen weer de boventoon voeren? Wat kan ik als

een christen die de kans had om de Teilhard van Het
Goddelijk Milieu te ontdekken vanaf de eerste dagen van

mijn volwassen leven, zeggen tegen mijn tijdgenoten als de

kerk de sublieme teksten van Jesaja verkondigt: "De Heer

zal de Rechter van de naties zijn [...] Met hun zwaarden

zullen ze ploegscharen smeden en met hun speren sikkels.

Ze zullen niet langer over oorlog leren.”?
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Omdat ik geen paleontoloog en ook geen theoloog ben, zal

ik gewoon proberen: a) te onderkennen welke betekenis de

twee woorden "planetaire druk" en "democratie” hadden op

het moment, dat Teilhard deze gebruikte, en b) me voor te

stellen voor welke keuzes ze ons plaatsen op een nieuw

kruispunt van wegen in de geschiedenis van de mensheid,

een paar decennia na de twee wereldoorlogen die het lot

van Teilhard als een vuurpijl markeren.

De planetaire druk en de democratie rond 1930

Als pater Teilhard deze twee woorden voor het eerst ge-

bruikt, verwijst hij naar een fenomeen en naar een organi-

satie van samenlevingen waarvan het nuttig is na te gaan

wat exact de betekenis daarvan voor hem was, want de

keuze van de woorden is bij hem nooit onbelangrijk.

"Planetaire druk", dit begrip veronderstelt   een sterke

neer-waartse kracht en zal later synoniem worden met

"plane-tisatie". Het benadert, zonder dezelfde

onstuitbare kracht te suggereren, woorden als

"mondialisering" en "globalise-ring" die we thans

gebruiken. Voor Teilhard is het inwis-selbaar met

"compressie", een ander concept dat een sterke,

onpersoonlijke kracht oproept.

Deze woorden verschijnen in zijn vocabulaire als er een

economische crisis van wereldformaat ontstaat en de kata-

strofale gevolgen daarvan zichtbaar worden op heel wat

plekken op aarde, met name in de meest ontwikkelde lan-

den. Ze duiden op een 'hoge graad van algemeen determi-

nisme  dat er onweerstaanbaar voor zorgt  of we het nu
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willen of niet  de mensheid vanaf haar pille begin  op

zichzelf  terug te werpen.
2
 Hij zal het in zijn Écrits scienti-

fiques beschrijven in woorden die vandaag de dag verras-

send actueel zijn gebleven:

"Onder het gecombineerde effect van een bijna verticale

toename van de bevolking en een niet minder snelle toe-

name van de actieradius (dat wil zeggen de inbreng) van

elk individu op het oppervlak van de hele wereld, begint de

Noösfeer  na zich op zijn gemak te hebben verspreid in

nog onbezette gebieden  zich (...) zeer beslist op zichzelf

samen te trekken. Maar gaat dit voortschrijdende aandraai-

en van de bankschroef niet gepaard met allerlei zorgwek-

kende symptomen? Zoals:

a. de snelle uitputting van de voedsel- en industriële hulp-

bronnen van de aarde,

b. de verdwijning en nivellering van verschillen onder een

laag van neutrale en homogene cultuuruitingen, een laag

van verschillen die door de geschiedenis heen de rijke ver-

scheidenheid aan menselijke producten hadden opgeleverd,

c. de mechanisering (zowel door de industrie, de instel-

lingen als de propaganda) van individuele waarden en ge-

dachten,

d. de verbrokkeling en opdeling van de landen, die onder-

ling van elkaar gescheiden zijn juist door het teveel aan

druk dat ze nader tot elkaar brengt ...

                                                          
2
 Pierre Teilhard de Chardin, L’avenir de l’homme, p. 163 –  Ned. De toekomst van

  de mens, p.14. Bibliotheek Teilhard de Chardin dl. 7, Uitg. Het Spectrum Utrecht/

  Antwerpen 1953.
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e. Het is juist, dat de soort zich in éénzelfde beweging op

zichzelf terugtrekt en wordt getotaliseerd. Er bestaat geen

manier om aan de (planetaire) druk te ontsnappen."

Deze woorden zijn opvallend helder; we kunnen er al de

onverbiddelijke aankondiging van een catastrofe in lezen.

Het betreft hier een druk vanuit de mens, het aanleggen van

een bankschroef, zoals hij zegt, die al het levende zou kun-

nen vermorzelen. Is het niet de aankondiging van een ramp

waarvan het moeilijk is in te zien hoe de mens die zou kun-

nen overleven? Zou niet getracht moeten worden om

hieraan met alle mogelijke middelen te ontkomen?

Teilhard weigert echter elke vorm van ontsnapping. Tegen

de verleiding daartoe rebelleert hij 'uit alle macht'. De radi-

cale aard van deze reactie geeft te denken. Zouden in  hem,

toen hij geconfronteerd werd met het op handen zijnde dra-

ma waarvan hij de wreedheid aanvoelde, niet opnieuw alle

overpeinzingen zijn teruggekeerd,  waaraan hij zich had

overgegeven in zijn La Nostalgie du Front3
 kort na de

verschrikkelijke gevechten waaraan hij tien jaar eerder had

deelgenomen? Was deze bankschroef niet zoiets als het

gevechtsfront of de vuurlinie, het gecorrodeerde oppervlak

van de volkeren die elkaar aanvallen, maar ook op de een

of andere manier de 'voorkant van de golf die de mense-

lijke wereld naar zijn nieuwe bestemming draagt’?

                                                          
3
 vert. Het heimwee naar het front. In: Vroege Geschriften dl II, p. 41-55. Uitgege-

   ven in de Bibliotheek Teilhard de Chardin dl. 15, Uitg. Het Spectrum Utrecht/

   Antwerpen 1956.
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Wat hij toen had ontdekt, zou dit niet een centraal punt in

zijn denkwereld zijn geworden: is elke catastrofe in de ge-

schiedenis een aanleiding voor een terugval naar haar punt

van doorbraak, een Kairos, een kans om nieuwe wegen te

vinden naar de uiteindelijke voltooiing? Weg dus met de

berusting of ontwijking, maar inzet van alle nog aanwezige

energieën voor datgene wat misschien niet voor hem is. In

de laatste pagina's van het Verschijnsel Mens zal hij uitleg-

gen dat de mensheid door de opeenvolgende fasen van

‘drukgolven’ afstevent op een 'onomkeerbaar personalise-

rend universum' en de uiteindelijke herschikking van "alle

dingen in  de persoon van één Iemand".

Vanaf dat moment zal elke nieuwe crisis een sfeer van déjà
vu voor hem hebben. Zij zal protest aantekenen tegen alle

radicale antwoorden van de mens die vooroploopt. Wan-

neer het welslagen van de noösfeer zelf op het spel staat,

zal een beroep moeten worden gedaan op de laatste red-

middelen van de mens. Dat zal de geest zijn van zijn reac-

ties op de crisis van 1929 en de gevolgen daarvan. “... Is er

in de noösfeer ooit een dringender behoefte geweest”, zo

schrijft hij, “om een   geloof, een uitzicht te vinden teneinde

een   betekenis, een ziel, aan het immense organisme te ge-

ven dat we bouwen? In welke tijd was de crisis tussen de

smaak en de afkeer van het leven heviger? Thans schom-

melen we echt tussen de twee passies: zich dienstbaar te

maken aan de wereld of het er maar bij te laten zitten”.
4
 De

uitdagingen die de wereld in 2020 te wachten staan, zullen

waarschijnlijk nog ernstiger zijn dan de uitdagingen die er

                                                          
4
 Pierre Teilhard de Chardin, L’Esprit de la Terre, p. 34
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bijna een eeuw eerder door werden opgeroepen. Er zijn er

veel. De demografische "druk" is duidelijk. Waar Teilhard

in 1950 een "druksituatie" vaststelde toen de wereldbevol-

king 2,5 miljard mensen bedroeg, zijn er nu 7,7 miljard en

zullen het er in 2050 9,7 en meer dan 11 miljard in 2100

worden. En dat bij de steeds snellere uitputting van natuur-

lijke hulpbronnen, het onredelijke gebruik van fossiele

brandstoffen, enzovoort. Andere gevaren, die daarbij ko-

men en die ook verwoestend of zelfs dodelijk zijn voor

onze samenlevingen zijn de voortdurende toename van on-

draaglijke ongelijkheden en de risico's die samenhangen

met nucleaire overbewapening, enz. Al met al kunnen 

zoals de geweldige encycliek Laudato Si van paus Francis-

cus vaststelt  "catastrofale voorspellingen vandaag de dag

niet langer met minachting en ironie worden benaderd". De

mensheid kan zich altijd neerleggen bij haar eigen

vernietiging. Het risico van het falen van de noösfeer zal

altijd blijven bestaan   omdat de mens vrij is. Zijn vrijheid is

het risico van Gods plan voor de wereld.

Geconfronteerd met steeds verontrustender bedreigingen

rekende Teilhard op het vermogen van de mens om  nieu-

we maatregelen te bedenken en ertegenover te stellen  die

krachtig  genoeg zouden zijn om de evolutie haar gang te

laten gaan. Hij moest zich daarbij baseren op een bestaande

opvatting van democratie,  die zich vanaf die tijd over de

wereld zou uitbreiden.

Democratie

Vanaf de eerste dagen na de crisis van 1929, toen de

publieke opinie in Europa steeds sterker verdeeld raakte
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tussen de twee totalitaire stelsels van het nazisme en het

communisme, was de keuze duidelijk. Hij stond ver af van

deze vernederende ideologieën en later van die van de

voorvechters van een soevereine markt en opteerde voor

een personaliserende en gemeenschapsgezinde democratie,

die nauw aansloot bij die, welke Emmanuel Mounier en

diens geestverwanten toen hebben getracht te verbreiden.

Voor hem is deze keuze vanzelfsprekend, omdat ze wordt

ingegeven door het primaat van de persoon waaraan alleen

structuren van democratisch bestuur kunnen voldoen.

Alleen die bieden namelijk een raamwerk dat verenigbaar

is met de ontwikkeling van elke samenleving en in het bij-

zonder van de "superpersonaliserende eenwording van de

gemeenschap" daarin. In zijn essay Directions de l’Avenir    

stelt Teilhard met het accent op het effect van "druk", dat

mensen deze niet kunnen blijven aanzien zonder vooruit te

gaan... en wel zo, dat ze toenadering gaan zoeken tot elkaar

en elkaar wederzijds steunen. Tot zulke uitzonderlijke stap-

pen, die in creatieve eensgezindheid worden gedragen,

zullen deze democratische overeenkomsten oproepen en

gerespecteerd worden door  alle personen en groepen, die

zich in hun verscheidenheid hebben verenigd.

"DE WERELD DIENEN"

Wat voor soort doorbraken moeten we vandaag promoten

als de ernstige bedreigingen weer toenemen? Hoe bouw je

een redelijk veilig wereldwijd democratisch kader op?

Waar zou het op gebaseerd kunnen zijn?
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We bevinden ons als mensheid in feite opnieuw op een

kruispunt van wegen. Al dadelijk kunnen de doodlopende

wegen worden gemeden in het licht van de tragedies, die in

de twintigste eeuw plaatsvonden: namelijk die als gevolg

van de totalitaire eenwording, welke nog maar kort geleden

door het nazisme of het fascisme werd voorgesteld, zelfs al

komt voor sommigen de nostalgie ernaar weer boven. Het-

zelfde geldt enerzijds voor het neoliberalisme dat beweerde

collectieve welvaart op te bouwen na de afwijzing van elke

zorg voor de menselijke factor en anderzijds voor de

illusies uiteindelijk van diegenen, die via nationalistische

terugtrekkingsstrategieën het proces van totalisatie van de

planeet willen onderbreken
5
.

Welke wegen moeten er dan worden geopend voor een

wereld, die onweerstaanbaar één wordt, naar een demo-

cratie met een mondiale dimensie? Moeten we tot de optie

komen waar Camus de kant van koos toen hij in december

1957 in Stockholm zijn dankrede hield bij de uitreiking van

de Nobelprijs en het volgende zei: "Elke generatie gelooft

dat ze voorbestemd is om de wereld opnieuw te maken!

De mijne weet echter dat ze het niet nog een keer doet.

Maar haar taak kan groter zijn. Ze moet voorkomen dat de

wereld uit elkaar valt."

Teilhard zou zeker alles verworpen hebben wat demobili-

serend en zelfs giftig is in de twijfel over ons vermogen om

de wereld vooruit te helpen. Camus zei niettemin dat het

                                                          
5
 Teilhard ging ertegenin en schreef: “Op het punt van de evolutie, waar we thans

   zijn gekomen, zal men eerder de aarde belemmeren in haar draaiing dan de

   mensheid in haar streven naar eenheid.” -  Directions de L’Avenir – p. 295.
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gezonde verstand alle kansen heeft om te zegevieren. Ve-

len zullen dit al redelijk ambitieus vinden. Toch is het zo,

dat wij op een nederlaag afstevenen, wanneer men zich met

de poging tevreden stelt om de vernietiging van wat al be-

staat te voorkomen terwijl we in een snel en "niet te stop-

pen proces van planetaire druk" leven. Hoe kunnen we dan

de uitdagingen waar we voor staan tegemoettreden en aldus

de eerste bakens uitzetten op de weg naar een nieuwe

wereld?

Een eerste stap daartoe zou erin moeten bestaan de ware

kansen  van onze tijd  in het oog te krijgen om zodoende

hiermee nieuwe strategieën voor de wereld uit te stippelen.

Een van die kansen is de enorme verandering van mening

waartoe de ecologische crisis aanleiding geeft. Het zet

sommigen van onze tijdgenoten en een groot deel van de

'wereldopinie' ertoe aan levensstijlen en consumptiepatro-

nen aan te nemen die het tegenovergestelde zijn van die

welke leiden tot de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

De radicale verandering in levensstijl die op deze manier

wordt geïnitieerd, wordt verre van geaccepteerd uit een

verplichting om te overleven, maar wordt vaak gezien als

de weg naar een beter leven. Dit is de mening van profes-

sor Ramgopal Agarwala van de Indian Academy of Scien-

ces, als hij  het heeft over der noodzaak van een universele

verandering van waarden en levensstijlen. Hij ziet in deze

nieuwe eisen een 'verborgen zegen' die zijn landgenoten

ertoe zou brengen terug te keren naar een gezondere le-

vensstijl en meer in overeenstemming met hun traditionele

ethiek van gematigdheid, zuinigheid, zelfdiscipline en een

leven in harmonie met natuur. Deze observatie heeft een

universele reikwijdte.
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In dezelfde geest moeten we op onze beurt proberen achter

een aantal andere "verborgen zegeningen" te komen, die de

grondslag zouden kunnen gaan vormen voor onze weg naar

het "goede leven" waarover Ricoeur sprak en om een

  nieuw bestuur op te bouwen voor een wereld die multi-

polair wordt. We zouden daarbij kunnen denken aan:

 de voortzetting van het Europese bestel, maar wèl nadat

dit zijn dynamysch karakter teruggekregen heeft, omdat

dit een opening aan de daartoe behorende volkeren biedt

om open te staan voor de ander en voor de wereld ten-

einde samen te werken aan een veiliger toekomst  en

meer gedeelde welvaart.

 de ommekeer in samenwerking en broederschap  in een

burgermaatschappij die in onze landen en vooral in veel

ontwikkelingslanden verloopt op basis van de grond,

terwijl deze laatsten zich in wanhopige situaties al wor-

stelend verzetten, onderworpen als ze zijn aan de  wille-

keur van een despotisch en roofzuchtig regime en ge-

plaagd worden door eindeloze conflicten.

Zou het onredelijk zijn om van wat Teilhard "de meest

hoopvolle en actieve fractie van 'de mensheid'
6
  noemde te

verwachten, dat dergelijke ontwikkelingen voortduren en

bestuurders overgaan tot hervorming van het wereldbestel

in de geest van een persoonlijke en gemeenschapsgezinde

uitwisseling zoals Teilhard die voor zich zag. Laten we

proberen enkele elementen ervan voor de komende jaren te

schetsen. Als deze afwezig zijn is het risico erg groot dat

we deze "verborgen zegeningen" door wanhoop en/of

                                                          
6
  Brief aan mgr. Bruno de Solages van 16-08-1936
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ondermijnende activiteiten van het rebellerende collectief

verstikt zien worden.

Alvorens we een meer systematische aanpak starten, moe-

ten we er alles aan doen om de twee uitdagingen voor het

jaar 2020 doeltreffend te belichten:

 van de COP-25 in Madrid en haar doelstellingen een

succes maken, dat meer weerklank vindt door het res-

pect voor haar doelstellingen dan voor die van de COP-

21 van Parijs in 2015,

 vanaf de oprichting van de nieuwe Europese Commissie

naar manieren zoeken om met Europa bij te dragen aan

een vernieuwing van het mondiale natuurbeleid ten-

einde een nieuwe stap naar een menswaardiger wereld

te kunnen zetten. Ondanks de regressieve impulsen die

Europa en de wereld door elkaar schudden, moet er een

voorzichtige en progressieve stap worden gewaagd in

de richting van zeer heldere doelstellingen:

 op economisch en financieel terrein:  de wereld  be-

schermen tegen de dodelijke gevolgen van een nieuwe

crisis  de nieuwe wereldorganisatie in staat  stellen om

met voorstellen te komen en oplossingen op wereld-

schaal aan te dragen voor problemen die op elk ander

niveau onoplosbaar zijn  en ten slotte: de nauwe relatie

tussen de twee belangrijkste eisen die vandaag de dag

gesteld worden volledig aanvaarden: de planeet te be-

houden en de toestand van de meest behoeftigen te ver-

beteren, in het bijzonder door systematisch het effect

van progressie en ongelijkheid in de wereldcurves om te

buigen.
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 Op het terrein van mondiale politieke samenwerking: de

Verenigde Naties versterken voor hun taak zich te rich-

ten op een goed gemeenschappelijk beleid van de we-

reldgemeenschap en het scheppen van vooruitzichten op

duurzame vrede, niet langer op basis van het evenwicht

van de nucleaire voorraden, maar op het geduldig her-

stel van het vertrouwen tussen volkeren. .

Ik kan hier slechts enkele maatregelen opsommen, die van-

af de eerste stappen van betekenis zouden kunnen zijn op

deze twee belangrijke gebieden.

Maatregelen gericht op de financiën ten dienste van   een

menselijker vorm van economie

Om de financiën weer ten dienste te stellen van de econo-

mie komt het er allereerst op aan een ethische vernieuwing

tot stand te brengen, die lering trekt uit de ineenstorting

van het financiële systeem van 2007-2008. We moeten ook

het werk op het gebied van normen en regelgeving hervat-

ten en verdiepen om de wereld beter te beveiligen tegen de

angsten voor een nieuwe crisis waartegen het een stuk

moeilijker zal zijn het hoofd te bieden dan tien jaar geleden

toen de staten zich teveel in de schulden staken. Het is

eveneens noodzakelijk om spaarders zodanig wakker te

schudden, dat zij zich hun verantwoordelijkheid bij het be-

leggen van hun vermogen scherper bewust worden. Dit

nieuwe gedrag zal gepaard moeten gaan met een funda-

mentele verandering in de manier waarop momenteel een

overvloed aan particulier spaargeld wordt geïnvesteerd. De

angst voor risico’s houdt mensen ervan af dit te beleggen in

de meest essentiële posten. Om uit deze abnormale situatie

te komen, is het nodig, dat de instellingen op het gebied
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van  publieke financiële voorzieningen op de lange ter-

mijn, zowel nationaal als multinationaal, hun strategie radi-

caal veranderen en op basis van hun financiële draagkracht

veel meer belang hechten aan garanties die het mogelijk

maken om het mondiale spaargeld naar landen te sturen,

waar tekorten daaraan het verhinderen dat de gigantische

investeringen die wereldwijd essentieel zijn ook daar op

het gebied van klimaatverandering worden gedaan.

Afgezien van deze essentiële veranderingen is het dringend

noodzakelijk dat regeringen weer op het vlak van interna-

tionale initiatieven een monetair- en financieel wereldsys-

teem in het leven roepen en daarmee de stabiliteit wereld-

wijd garanderen. Dat gebeurt:

 op korte termijn door de hervorming van  het centrale

instituut, het IMF, met de bedoeling dit de juridisch en

financieel noodzakelijke middelen te geven om daar-

mee een “lener in laatste instantie” te worden en de be-

waker van het grote evenwicht in een wereld, waar het

betalingsverkeer ontregeld is Ook door de hervorming

van de G20 om het de universele legitimiteit te geven

die het thans mist. Hoe zou deze in zijn huidige vorm

een   gemeenschap van meer dan 200 landen kunnen ver-

tegenwoordigen? Het is daarom noodzakelijk om deze

een samenstelling te geven die periodiek wordt ver-

nieuwd via regionale groeperingen van landen waarvan

de leden afwisselend in de groep zitten. Het zou dan

rechtvaardiger zijn om regels met een universele

draagwijdte vast te stellen.
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 op de middellange termijn door een multipolair mone-

tair bestuur toe te passen, waar tot nu toe de dollar het

systeem domineerde. Op die manier zou men de bewe-

gingen van de liquide middelen beter kunnen controle-

ren; uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een mondiaal

geldstelsel, dat uitgaat van de hervorming van het spe-

ciale recht op het drukken van geld in een erkende inter-

nationale valuta.

Maatregelen gericht op een herziening van de politieke

samenwerking wereldwijd

Ondanks al haar zwakke kanten heeft de organisatie van

de Verenigde Naties laten zien in staat te zijn tot opmerke-

lijk geavanceerde maatregelen te kunnen komen. Er is nau-

welijks een goede reden om eraan te twijfelen dat de vol-

keren zich niet op ’n dag zullen kunnen verenigen om hun

doelstellingen te realiseren voor een  duurzame ontwikke-

ling (DDO's) en ten aanzien van het energieverbruik, ge-

zien het initiatief dat ze in 2015 hebben getoond hiervoor te

kiezen. Om dit systeem in beweging te versnellen, is het

nodig het uit te rusten met een vernieuwde veiligheidsraad,

die krachtiger is en begiftigd met een langetermijnmandaat

dat beter is afgestemd op nationale en regionale organisa-

ties (zoals de Europese Unie). Het kan de plek worden

waar de wereld zich beter bewust is van de behoeften van

het universele algemeen welzijn en het eens wordt over

mondiale richtlijnen die door geen enkele andere structuur

zouden kunnen worden overgenomen. Dergelijke verande-

ringen vragen om eerste stappen, zoals:
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 de uitbreiding ervan tot ten minste Afrika en India, en

de hervorming van de gedragsregels;

 de beperking van het gebruik van het vetorecht van de

vijf overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Frank-

rijk zou een eerste stap in deze richting kunnen zetten

door zich er alleen in laatste instantie en na zeer nauw

Europees overleg toe te verbinden en er zijn toevlucht

toe te nemen;

 de oprichting van instellingen, die sterk genoeg zijn om

de toepassing van de nodige regelgeving te definiëren,

aan te nemen en te controleren op de twee gebieden die

tot voor kort verwaarloosd werden: migratie en het mi-

lieu;

 de hervatting van de onderhandelingen over de ontwa-

pening, inclusief de nucleaire, in het licht van de lezin-

gen van paus Franciscus in Hiroshima en Nagasaki.

Het veranderen van onze culturen

Kunnen dergelijke eerste stappen ons op een veilige manier

naar de toekomst brengen die we willen opbouwen? De

kans zou minimaal zijn als we ons niet met dezelfde ijver

zouden inzetten voor het project om onze culturen te ver-

anderen. We moeten erkennen dat de cultuur van de wereld

van gisteren ons nog steeds “in haar greep houdt”, zoals

Kafka stelt. Zij immers is erop gericht "meer te verdienen

om steeds meer te consumeren" door de hebzucht politiek

correct te maken en zich overal in het hart van de collec-

tieve samenleving te plaatsen; zij is het ook die getuigt van

een bekrompen visie op het algemeen welzijn, die beperkt

is tot de grenzen van onze steden en dorpen of tot de

grenzen van onze landen. Zij brengt op deze wijze in alles
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wat de mens dagelijks doet iets van bedrog, dat  wanhopig

maakt, verdeelt, angst en zelfs haat zaait. Ze  is radicaal

tegengesteld aan de cultuur waar een betere toekomst om

vraagt.

Het is daarom van wezenlijk belang ervoor te zorgen dat

onze culturen elkaar aan nieuwe universele horizons vin-

den, die zich met de dag duidelijker manifesteren. Vanaf de

schoolbanken zouden de opgroeiende generaties moeten

worden uitgenodigd om ze te ontdekken, zich te verbazen

en tegelijkertijd de universele dimensie van hun burgerlijke

verantwoordelijkheid te ontdekken. Ze zullen er dan beter

op voorbereid zijn om deel te nemen aan de grote projecten

van het universele algemeen welzijn, waar zij in alle ver-

broedering ook zelf zullen ontluiken. Laten we  niet bang

zijn voor woorden: de weg naar een nieuwe betoverende

wereld, die eenvoudigweg onze toekomst is, verloopt op

die manier.

Dit alles vraagt   om een   toewijding die opwindend kan zijn

voor al diegenen die  als onderwijskrachten, mediaverte-

genwoordigers en mannen en vrouwen in de politiek 

middels de publieke opinie de huidige universele betekenis

van verantwoordelijkheden en de nieuwe wijze van leven

kunnen laten ontdekken waartoe de komende wereld ons

oproept.

Zij zouden zich weer verbonden moeten voelen in deze po-

ging door wijze uitspraken en de spirituele en religieuze

bewegingen wereldwijd. Ze zouden er actief aan deel moe-

ten nemen. Ze zijn door de geschiedenis heen vaak de oor-
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sprong geweest van de culturen van de wereld; ze dragen

een boodschap uit, die vernietigend is voor de tegenstroom

van onze traagheid en ons defaitisme, een boodschap van

verbroedering.

Kunnen zij dan  van hun kant hun eigen gewoonten aan-

pakken, hun angstvalligheid soms om zich te uiten over

onderwerpen die verder gaan dan de individuele ethiek.

Zonder deze gistende werking van de wijsheid, de spiritua-

liteit en religie zou er in de wereld een geweldige stuwende

kracht ontbreken, die ons leidt naar een betere toekomst.

Met dank aan paus Franciscus voor het leveren van een

geweldige bijdrage met zijn encycliek Laudato Si!
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De betekenis van de maan voor het leven op aarde

Freek van Leeuwen 
7

Inleiding

De ontstaansgeschiedenis van de maan is onzeker, maar

veel wijst erop dat de maan is voortgekomen uit de brok-

stukken die ontstonden na de botsing van de nog jonge

aarde met een protoplaneet, die de naam Theia heeft gekre-

gen (Grieks 'theia': godin; zij was de Maangodin), onge-

veer zo groot als Mars.

De stenen die van de maan zijn meegenomen, lijken veel

op die van de aarde, hoewel ze minder ijzer bevatten. Dit

kleine verschil is een belangrijke aanwijzing voor het ont-

staan van de maan. Waarschijnlijk is de maan het gevolg

van een botsing, die 4,5 miljard jaar geleden heeft plaatsge-

vonden. Rondom de zon draaiden in die tijd veel proto-

planeten op een wanordelijke wijze, waarbij veel botsingen

voorkwamen. Eén van die planeten was Theia, afkomstig

uit het buitengebied van het planetenstelsel; zij is ver-

noemd naar de maangodin uit de Griekse mythologie.

Het ontstaan van de maan door een botsing (astro-

fysicus dr. Taylor)

De lichtere Theia naderde de zwaardere, langzamer rond de

zon draaiende aarde. Theia had een doorsnede van 6400

km, zo groot als Mars, en bewoog zich met een snelheid

van 40.000 km/uur. Bij de botsing werden enorme brok-

stukken uit de nog hete en daardoor weke korst van beide

planeten de ruimte in geslingerd, die maar weinig ijzer

                                                          
7
 Dit artikel is een samenvatting van een video van National Geographic. Zie ook

  de website ‘geestkunde’ (www.geestkunde.net).
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bevatten [dat al naar de kern was gezakt]. De ruimte rond-

om beide planeten raakte vol met kleinere en grotere brok-

stukken en stenen, die op de aarde terugvielen of verder de

ruimte in werden geslingerd. Maar zij bleven gevangen in

het zwaartekrachtveld van de aarde en vormden zo een

brede ring van roodgloeiend puin om de aarde.

Door hun eigen zwaartekracht begonnen de grote brokstuk-

ken weer samen te klonteren (accretie), waardoor zij groter

werden. Op dezelfde wijze ontstonden zo ook de planeten

rond de zon en later, na de botsing met Theia, ook de maan

rond de aarde. Het brokstuk dat het grootst was geworden,

veegde uiteindelijk de hele met puin gevulde ruimte weer

schoon, koelde af en vormde de maan. De maan stond toen

± 27.350 km van de aarde af en begon zich door zijn om-

loopsnelheid langzaam van de aarde te verwijderen, wat

nog steeds voortgaat met een snelheid van 3,8 cm/jaar.

Volgens computermodellen hebben Theia en de aarde el-

kaar geschampt. De snelheid die Theia had, is daarbij om-

gezet in een rotatiekracht in de aardbol. De aarde ging veel

sneller draaien dan de zich vormende maan die eromheen

draaide. In die begintijd was de draaisnelheid van de aarde

6 uur/omwenteling, vier keer sneller dan nu. In die tijd had

de maan een omloopsnelheid van 20 dagen/omloop, nu 29

dagen. De maan draaide langzamer om de aarde dan de

aarde om zijn eigen as en een bepaald punt op de aarde

haalde de maan a.h.w. steeds in.
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De maan verwijdert zich van de aarde

In de begintijd stond de maan 16x dichter bij de aarde dan

nu. De aantrekking door de zwaartekracht van de maan was

zo groot, dat er op het toen nog weke, vormbare oppervlak

van de aarde een bolling ontstond. Die bobbel schoof als

een soort getijde door de aardkorst en de massa ervan trok

zelf weer aan de maan. Aangezien de aarde sneller draaide,

lag die bolling steeds op de maan voor [na de uitharding

door afkoeling heeft de aarde daardoor nog steeds een lich-

te peervorm]. Daardoor trok hij de maan voort, die sneller

ging draaien; en een voorwerp dat in een cirkel beweegt,

krijgt te maken met een middelpuntvliedende kracht. De

maan geraakte daardoor in een spiraalbeweging naar bui-

ten, een reis die miljarden jaren ging duren. De maan draait

nu zijn rondes om de aarde in een baan op 138.400 km

afstand van de aarde.

Door die beweging naar buiten werd de maan in het begin

blootgesteld aan de vele planetoïden, kometen en ruimte-

puinresten die de aarde naderden, maar door de maan

werden opgevangen. De maan maakte daardoor een tijd-

perk mee waarin ze regelmatig door inslaande hemel-

lichamen werd getroffen.

De scheve aardas en de jaargetijden (astrobiologe dr.

Lynn Rotschild)

In de begintijd was de invloed van de maan op de aarde het

grootst. De botsing van Theia met de aarde was zo krach-

tig, dat de aardas scheef kwam te staan onder een hoek van

gemiddeld 23,5 graad (de obliquiteit genoemd). Dankzij

die scheve stand kent de aarde nu de vier jaargetijden: len-
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te, zomer, herfst en winter. Als de aardas rechtop zou zijn

blijven staan, dan zouden er geen jaargetijden op aarde zijn

geweest. Op elk gebied op aarde zou het 12 uur dag en 12

uur nacht zijn geweest. De polen zouden voortdurend don-

ker en koud zijn geweest, de evenaar voortdurend hel ver-

licht en heet.

De botsing door Theia heeft deze scheefstand veroorzaakt

en de maan houdt die nu in stand. De omloop van de maan

om de aarde werkt als een gyroscoop, die de ontstane toe-

stand laat voortduren. Zonder de maan zou de aardas in een

wanordelijke, tollende beweging blijven, zoals bij Mars het

geval is. Daardoor zou het zonlicht dat de aarde bereikt

voortdurend anders worden verdeeld en zou het klimaat op

aarde steeds worden gestoord; de jaargetijden zouden el-

kaar niet met vaste regelmaat opvolgen. Maar dankzij de

maan is er op aarde een redelijk stabiel klimaat, wat bevor-

derlijk is voor het ontstaan en voortbestaan van leven. De

maan heeft daar een grote invloed op gehad.

De andere planeten in het zonnestelsel hebben dit soort

gebeurtenissen niet meegemaakt. Mars heeft twee manen

die te klein zijn om stabiliserend te werken. Daardoor wie-

belt de planeetas veel meer dan die van de aarde. Dat heeft

de mogelijkheid van het ontstaan van leven verminderd.

[Venus en Uranus hebben ook botsingen meegemaakt;

daardoor draait Venus nu de andere kant op en wijst de as

van Uranus in de richting van de zon.]
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Het gewelddadige begin van de maan (astrofysicus dr.

David Kring)

Het oppervlak van de maan wordt door veel inslagkraters

gekenmerkt, wat op een gewelddadig verleden wijst. Het

oppervlak telt ruim 300.000 kraters met een doorsnede van

800 m tot 800 km, veroorzaakt door de inslag van meteo-

rieten. De grootste krater is Mare Imbrium met een dia-

meter van 1120 km.

De kraters zijn allemaal in hetzelfde tijdperk ontstaan. Vier

miljard jaar geleden lagen Jupiter en Saturnus een tijdlang

in elkaars verlengde; maar hun stand veranderde, waardoor

planetoïden en ander ruimtepuin ook van baan verander-

den en o.a. in de richting van de aarde met zijn maan wer-

den gestuurd. Miljoenen jaren regende het daardoor ruimte-

puin op de aarde en vooral op de maan. Deze periode wordt

het 'lunaire cataclysme' (maanramp) genoemd. Veel ruim-

tepuin op weg naar de aarde werd door de maan als het

ware opgeveegd. Door de inslagkracht [Latijn: impactus]

smolt het basalt in de korst eronder, dat opwelde en de

inslagkrater weer opvulde. Zo ontstonden de 'mares', de

lavazeeën op de maan, zoals de Mare Tranquilitatis, waar-

op de eerste maanlanding plaatsvond.

Astrofysicus dr. Guillermo Gonzales
In die periode was de maan omgeven door opgeworpen

puin, waarvan sommige brokken zo'n snelheid hadden, dat

ze op de aarde terecht zijn gekomen en ook zijn gevonden.

Het omgekeerde gebeurde ook, sommige inslagen op aarde

waren zo krachtig dat puin in de ruimte moet zijn gekomen

en door de maan werd opgeveegd.
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De zout geworden zee als geschikte omgeving voor ont-

staan van leven (astronoom prof. Neil Comins)

Het eerste miljard jaar van de maan is verwoestend verlo-

pen, het miljard jaar daarna verwijderde de maan zich lang-

zaam van de aarde, wat de omstandigheden op de aarde in-

grijpend veranderde. De zwaartekracht van de maan ver-

oorzaakte torenhoge vloedgolven en een zeer lage eb. De

vloedgolven kwamen ver het land op en namen veel mine-

ralen uit gesteenten mee terug de zee in. Daardoor konden

in de zee complexe chemische verbindingen ontstaan. Zo

bevorderde de invloed van de maan [door eb en vloed] het

ontstaan van levensvormen.

In het derde miljard jaar na haar ontstaan verwijderde de

maan zich nog verder van de aarde tot een afstand van

320.000 km. Haar zwaartekracht kreeg minder invloed,

maar is nog steeds merkbaar. De maan houdt het water op

aarde door de getijden voortdurend in beweging.

Als de maan overkwam, ontstond in de zeeën de vloed, die

toentertijd duizend meter hoog kon zijn. De golven kwa-

men ver het land op en namen van alles mee bij het terug-

stromen in zee, mineralen en voedingsstoffen die in de zee

dooreen werden gemengd: de primordiale oersoep waarin

verbindingen konden worden gevormd en weer afgebro-

ken. De reusachtige golven lieten de oceanen vol mineralen

stromen en maakten het zeewater zout. In de juiste samen-

stelling levert dit de mogelijkheid voor het ontstaan van

levensvormen.
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De oorzaak van het huidige, milde klimaat

De golven speelden nog een andere rol. Door de wind af te

remmen, zorgden zij ervoor dat de atmosfeer tot rust

kwam. Er kwam een klimaat waarin complex leven de ge-

legenheid kreeg te gaan groeien.

Drie miljard jaar geleden zag de wereld er heel anders uit.

De botsing waardoor de maan ontstond, liet de aarde veel

sneller draaien: een etmaal duurde 6 uur. Daardoor ontston-

den heftige stormen. De lucht gierde over het land en bleef

dat voortdurend doen. Het klimaat op aarde was een grote,

heftige orkaan. [Zoals nu nog op Jupiter en Saturnus het

geval is.] Maar de snelheid waarmee de aarde draaide,

werd vertraagd door de remmende invloed van de maan,

zodat een etmaal nu 24 uur duurt. Het klimaat werd milder

en daardoor konden er complexe moleculen en levensvor-

men ontstaan en in leven blijven. De mens heeft zijn be-

staan te danken aan de aanwezigheid van de remmende

maan. Zonder de maan zou de aarde er anders hebben uit-

gezien. Onder de invloed van de maan is de aarde ingrij-

pend veranderd in het voordeel van het leven.

Nog steeds beïnvloedt de maan de aarde (geoloog dr.

James Berkland)

In de miljarden jaren na haar ontstaan verwijderde de maan

zich steeds verder van de aarde. Nu draait de maan haar

rondes van 29 dagen op gemiddeld 400.000 km van de

aarde, 15 keer verder weg dan in het begin. Haar invloed

vermindert, maar is er nog steeds. Door de zwaartekracht-

werking op beweeglijk gesteente, zoals in vulkanen en in

breuklijnen tussen tectonische platen, zou de maan vul-
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kaanuitbarstingen en aardbevingen kunnen veroorzaken.

Dat zou vooral het geval kunnen zijn bij nieuwe maan,

wanneer de zon en de maan op één lijn staan en hun zwaar-

tekrachten elkaar versterken. [Bij nieuwe maan staan zon

en maan aan dezelfde kant van de aarde, bij volle maan

ieder aan een andere kant.]

Ook speelt een rol dat de baan van de maan rond de aarde

een ellips is. Het punt op die ellips het dichtst bij de aarde,

heet perigeum, het verst van de aarde apogeum. In het peri-

geum is de aantrekkingskracht van de maan 20% groter

dan in het apogeum. Door die steeds veranderende zwaar-

tekrachtinwerking blijft de aardkorst in beweging, zeker op

de zwakke punten, wat de aanzet kan geven tot vulkaan-

uitbarstingen en aardbevingen.

De maan staat nu zover van de aarde verwijderd, dat de

schijnbare omvang van zon en maan aan de hemel even

groot zijn. Daardoor kan de maan de zon schijnbaar geheel

bedekken: het verschijnsel van een volledige zonsverduis-

tering. In de toekomst zal dit verschijnsel verminderen, tot-

dat er op een bepaalde afstand tot de aarde een evenwichts-

toestand zal intreden tussen de middelpuntvliedende kracht

en de aantrekkingskracht van de aarde en de reis van de

maan naar de ruimte toe eindigt.

[Na lezing van dit artikel lijkt het mij redelijk om aan te

nemen, dat de aarde en de maan samen een uitzonderlijke

dubbelplaneet zijn gaan vormen.]
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More Being - The Emergence of Teilhard de Chardin

by John F. Haught 8

Gaudium et spes, the Second Vatican Council’s Pastoral

Constitution on the Church in the Modern World (1965), is

revolutionary for many reasons, not least for making the

following two statements: “The human race has passed

from a rather static concept of reality to a more dynamic,

evolutionary one. In consequence there has arisen a new

series of problems...calling for efforts of analysis and

synthesis.” And: “A hope related to the end of time does

not diminish the importance of intervening duties but rather

undergirds the acquittal of them with fresh incentives.”

It is nearly impossible to read these words and not find in

them some of the key ideas of Pierre Teilhard de Chardin

(1881–1955). Early in the twentieth century, this con-

troversial Jesuit geologist and innovative religious thinker

expressed the same sentiments — although more power-

fully and emphatically — in numerous unpublished essays

and in his major books (both published posthumously), The
Human Phenomenon (English translation, 1959) and The
Divine Milieu (English translation, 1960). During his life-

time, the Vatican prevented the priest from publishing most

of his reflections on evolution and Christian faith. In 1962,

it even issued a monitum about his ideas, warning seminary
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professors and university presidents to “protect the minds,

particularly of the youth, against the dangers presented by

the works of Fr. Teilhard de Chardin and his followers.”

However, by 1965 Teilhard’s bold integration of Chris-

tianity and modern science had become known and was

widely appreciated. The Human Phenomenon, for example,

was rapidly becoming a bestseller for Harper & Row in the

area of religious thought. There can now be little doubt that

among the experts who drafted Gaudium et spes, some at

least had been exposed to Teilhard’s “dangerous” ideas.

Karl Rahner had clearly taken Teilhard’s thought into ac-

count in his Christology, and Henri de Lubac later remar-

ked that Gaudium et spes expressed “precisely what Père

Teilhard sought to do.” Robert Faricy, SJ, considers Teil-

hard’s influence on the document to be “a dominating

one.”

Presumably, it was Teilhard’s alleged views on original sin

that had alarmed some in the theological community. Ad-

venturing beyond a literal reading of Genesis and the story

of Adam and Eve was too much for many to handle (as it

still is in much of the Christian world). But the Vatican’s

censoring was motivated no less fundamentally by officials

and theologians who remained skeptical about evolutionary

science in general and the world-affirming religious ideas

that Teilhard was building into his evolutionary vision of

life. Until the council, most bishops and catechists would

have found the two propositions noted above quite unsett-

ling. By 1965, however, a mere decade after Teilhard’s
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death, the church had come to adopt some of his startling

claims as officially its own.

In order to appreciate Gaudium et spes, it is essential to re-

flect on Teilhard’s path-breaking ideas. Although chrono-

logically preconciliar, the French Jesuit has proved in most

respects to be a decidedly postconciliar interpreter of the

Christian faith. Nearly half a century after Vatican II, we

have yet to catch up with his revolutionary, nuanced, and

deeply Christian synthesis of science and faith. Hence

contemporary Catholic thought, in order to understand the

theological reflection that lies behind the two passages

from Gaudium et spes quoted above, would do well to

examine Teilhard’s prescriptions for the renewal of Chris-

tianity in a scientific, post-Darwinian age.

By and large, it has failed to do so. And it does not help

that Pope Benedict XVI (along with his former student,

Cardinal Christoph Schönborn of Vienna) has given the

impression to many intellectuals that Catholicism is more

tentative, and at times even grudging, in its embrace of

evolutionary science than it was during the papacy of John

Paul II. Nevertheless, Vatican II itself provides a firm theo-

logical sanction for undertaking a Teilhardian “analysis

and synthesis” of what it means to be Catholic after Darwin

and Einstein. Even now, Teilhard’s thought remains a vital

resource for a constructive theology of nature and human

existence, one in keeping with the spirit of both scientific

discovery and the council.

According to Vatican II, the relatively recent migration of

enlightened human consciousness  from a static to a “dy-
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namic” and “evolutionary” sense of reality  requires that

fresh “efforts of analysis and synthesis” be made by Catho-

lics: theologians, the teaching church, and the faithful.

Here Teilhard’s insights offer singular assistance. To begin

with, he noted that our still evolving universe is an

unfinished creation. This observation is theologically and

ethically momentous. It means that the world is still

coming into being and that the cosmos remains open to a

future of ongoing creation “up ahead”. The universe is

perishable, of course, but it may still have a rich future.

The very fact that it is still being created allows Christians

to see not only that something of great importance is hap-

pening in the universe, but also that it has been happening

since long before human beings arrived on the scene.

Further, the hope that creation may continue into the future

has dramatic implications for both Christian ethics and

eschatology.

What then is going on in the universe, and why should

Catholic thought be concerned about it? Here, in a nutshell,

is how Teilhard would respond.

Traditional Catholicism first came to expression at a time

when the universe was understood to be essentially static

and unchanging. As a result of modern science, however,

Catholic thought needs to understand that the whole uni-

verse, not just terrestrial life and human history, is in the

process of becoming. Teilhard was one of the first scien-

tists in the twentieth century to observe that the entire cos-

mos, and not just the biological and human periods, is a

momentous, still-unfolding story. Theology therefore needs

to be fully awakened to the fact that the universe is not just
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a stage for the human drama. Human existence must now

be reconnected to the larger narrative of creation, as St.

Paul had proposed (Rom 8:18-21) in Christianity’s foun-

dational phase.

This Pauline intuition of a universe coming to a head in
Christ (Col 1:13-20; Eph 1:9–10), Teilhard believed, must
now be reconfigured in accord with our scientific under-
standing of the world. In 1933 he wrote: “If we assume
Christ to be established by his incarnation at this remar-
kable point of all convergence, he then immediately beco-
mes co-extensive with the vastness of space. There is no
longer any danger that his personality or his sovereignty
may vanish, submerged in too enormous a universe.”
Recognizing that for many sincere people the scientific
universe had outgrown their images of deity, Teilhard was
already arguing in the 1920s and ’30s that evolution can
give us a God, and a cosmic Christ, truly worthy of our
worship. Such a theological reconstruction is what the
council encouraged when it pointed to the need for new
“efforts of analysis and synthesis” in light of the discovery
that the universe is still in the process of becoming. In this
project, Teilhard’s thought, whatever its limits, still has an
important role to play.

Concerning our own planet, Teilhard observed that the

cosmic process long ago brought about the geosphere, the

material substrate around which the complex web of life,

which he called the biosphere, would eventually weave

itself. But he saw something further happening beyond the

emergence and flourishing of life. Not too long after the
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appearance of human beings we now find that the earth is

gradually weaving onto itself something like a brain, a

“thinking layer.” Beginning almost imperceptibly, deve-

lopments in oral tradition, writing, education and art, com-

munication technology, commerce, engineering, global po-

litics, and other cultural developments are now bringing

about on earth a “noosphere,”a new envelope of “thought”.

Although Teilhard did not live to see the Internet, his ideas

clearly anticipate this and other such developments in pla-

netary complexity. At Vatican II, Catholic thought for-

mally acknowledged that people of faith must recognize

their lives as part of the ongoing, adventurous creation of

the universe. The Christian exhortation to faith, hope, and

love, as Teilhard noted in essays now available in The
Future of Man and other collections, is a unifying and

essential force for the future thriving of the earth and the

universe that enfolds it.



DELTA +, oktober 2020                            Stichting Teilhard de Chardin, GCWR62

Teilhard also argued, especially in The Human Pheno-
menon, that there is a discernible direction to this cosmic

process. Although biological evolution may seem at times

to resemble more a drunken stagger than a linear ascent,

the net movement of the universe has been in the direction

of more and more physical complexity. The process has

passed from the relatively simpler preatomic, atomic, and

molecular stages to unicellular, multicellular, vertebrate,

primate, and human forms of life. Overall, this long cosmic

journey has given evidence of a measurable intensification

of organized complexity. One can only wonder where this

mysterious tendency toward complexification will lead.

Wherever it goes from here, the process will be empty and

doomed if it is not animated by love and what Teilhard

called “a great hope held in common”. In this respect, he

felt, one of the objectives of Catholic theology must be to

elevate awareness of how the life of faith, hope, and love

can contribute to the ongoing creation of “more being” in

God’s universe.

What did Teilhard mean by “more being”? In How I
Believe as well as in The Human Phenomenon and many

other writings, he identifies an increase in being with an

intensification of consciousness. During the course of the

world’s evolution, as matter has become more complex in

its organization, consciousness and spirit have intensified

in a correspondingly impressive way. As visible matter has

become more complex outwardly, the invisible “inside-

ness” of things has also become more real, centered, con-
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scious, and free. Having now arrived at the level of human

consciousness, there is no reason to assume that this mo-

vement will now be suspended. In fact, the universe is still

being invited to become “more” by organizing itself in-

wardly and outwardly around an always new and higher

center. This center is the very God who in Christ has

become fully incarnate in the universe and who is still

being clothed in the folds of an emergent creation.

For Teilhard, the incarnation of God in Christ continues to

stir up the world. The entire cosmic story, in fact, is being

called irreversibly and everlastingly into the embrace of

God. This is the ultimate reason why evolution, understood

in both a cosmological and biological sense, takes place at

all. Evolution means that creation is still happening, that

God is still creating the world, not a retro, from out of the

past, but ab ante, from up ahead. All things are still being

brought together in the Christ who is coming. As a fervent

devotee of St. Paul, Teilhard suggested that what is really

going on in cosmic process and biological evolution alike

is that the “whole creation” is groaning for the renewal

wrought by God in Christ through the power of the Holy

Spirit.

Teilhard sees life’s evolution and humanity’s religious

quest as successive chapters in the universe’s long journey

into the mystery of God. Cosmologically speaking, our

religious hope is the blossoming of a persistent, ageless

cosmic anticipation, a conscious opening up of the world to

the future of creation. Through our hope and our struggles,

and especially in our religious quests, the universe that
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gave us birth reaches out further toward its unifying center

and goal.

In view of these considerations, Gaudium et spes takes on a

rich significance that would not have been anticipated in a

previous era. “A hope related to the end of time,” the coun-

cil declares, “does not diminish the importance of interve-

ning duties but rather undergirds the acquittal of them with

fresh incentives”. But what does this mean? A Teilhardian

interpretation would recognize here a belated response by

the church to the accusation that Christian hope is a kind of

escapism that negates the value of action in the world.

Marxists and other secular critics have long complained

that Christianity fails to motivate people to participate fully

in what Teilhard himself called the “building of the earth.”

Once we realize that the universe is a work in progress, a

genuinely Christian hope will orient our existence toward

participation in the ongoing work of creation. Our hope for

final fulfillment is not a reason for passivity here and now.

On the contrary, it is, in the council’s terms, a “fresh incen-

tive” to contribute our lives and labor to the great work of

bringing the whole universe to fulfillment in Christ.
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Samuel Wells: De toekomst is groter dan

het verleden – Een nieuwe weg voor de

kerk, 2020 - Kok Boekencentrum Uitge-

vers, Utrecht, ISBN 978 90 435 34 673,

208 blzz.

De achterflap vermeldt:
Samuel Wells is theoloog en schreef tien-

tallen boeken over theologie en ethiek.

Vanaf 2012 is hij predikant van St.Martin-
in-the-Fields in Londen en gasthoogleraar christelijke

ethiek aan het Londense King’s College.

In zijn Inleiding (p. 13-43) geeft Samuel Wells (SW) een

visie op kerkvernieuwing met ideeën ontsproten aan 500

jaar protestantse Reformatie. Van drie lijnen daarin, waar-

langs verlossing kan worden voorgesteld, kiest hij voor de

derde: het ontvangen, aan de dag leggen, verkeren in en de-

len van het overvloedige leven (p. 17). Net als Teilhard de

Chardin legt hij daarbij niet de nadruk op het kwaad en de

zonde! Het christendom gaat ten diepste over het culti-

veren van de meerwaarde van genade en vreugde, pas in de

tweede plaats over het uitroeien van de gebreken door zon-

de en dood. Hij ziet onze economie als relatie-economie

met Jezus als de ’rentmeester’ die onze schuld heeft kwijt-

gescholden” (p. 27). - “De economie van overvloed, waarin

vrijgevigheid de beste inverstering is” – “Economen die er-

vanuit gingen dat groei alles was, hebben over het hoofd

gezien dat zorg, verbondenheid, vertrouwen, identiteit en

de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, zijn afgenomen.

Het gevolg is een toenemend gevoel van machteloosheid

en isolement” (p. 28). Hij beschrijft St.Martin-in-the-Fields
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als een ‘gemeenschap van hoop, die de kerk en de maat-

schappij opnieuw uitvindt aan de hand van vier C’s:  com-
passie,   commercie, cultuur en congretional life (gemeen-

schapsleven - p. 30).

Sinds de oprichting in 2017 van Heart Edge heeft de kerk

St.Martin-in-the-Fields internationale afmetingen. Zij wil

een beweging zijn van ‘koninkrijkskerken’, d.w.z. kerken

die geloven dat de heilige Geest voorbij de traditionele op-

vattingen van kerkzijn beweegt. In de zes volgende hoofd-

stukken (p. 45-171) geeft SW vervolgens een samenvatting

van de zes Chalmers Lezingen, die hij in 2019 in Edinburg

hield.  In hoofdstuk 1 getiteld Voor een tijd als de onze:
kansen voor de kerk beschouwt hij het christendom niet als

een religie, maar als een alternatieve samenleving. Hoofd-

stuk 2 is geheel gericht op het Investeren in het koninkrijk:
Gods economie. Hoofdstuk 3 op Bezig zijn met Gods za-
ken: een gelijkenis worden. Hoofdstuk 4 laat zien, dat het

een grotere zegen is om te ontvangen, terwijl SW in hoofd-

stuk 5 Onze harten laat zingen: dat alle volken u loven en

in hoofdstuk 6 door zijn betoog bevordert,  dat wij Gods
aanwezigheid verwezenlijken: op aarde zoals in de hemel.

In een Appendix: Het koninkrijk meten tenslotte doet hij

met enkele overzichtelijke schema’s (p. 173-195) een voor-

stel voor het meten van een kerk. Dit alles wordt gevolgd

door Noten (p. 197-204) en een Bibliografie (p. 205-208),

waarin Teilhard de Chardin om diverse redenen  niet zou

misstaan, maar helaas ontbreekt.         HvB


