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DE KRONIEK VAN BERNARD PIERRAT
Het punt-Omega van Teilhard bezongen op

het Institut de France

Tijdens een colloquium, georganiseerd naar aanleiding van de
Nationale Conferentie van de Academie van Wetenschappen,
Schone Kunsten en Letteren door het Institut de France over het
onderwerp DE GEEST EN DE VOORUITGANG, heeft Bernard
Pierrat, erevoorzitter van de Académie d'Alsace de vooruitgang
volgens de zienswijze van Teilhard de Chardin belicht onder de titel
"De evolutie van de geest volgens Teilhard". Omdat we deze tekst
dermate belangrijk vonden, publiceren we haar in plaats van de
vaste  kroniek van Bernard Pierrat.  1

De geest in haar voortgang naar het punt-Omega
De twintigste eeuw die nog maar net achter ons ligt heeft ver-
scheidene tegengestelde polen gekend, die kunnen worden gezien
als dragers van de vooruitgang: het scientisme stond zich erop voor
alles te kunnen verklaren via de wetenschap, het marxisme beloofde
een gelukkige samenleving zonder klassen, het existentialisme
concentreerde  zich in zijn denken louter op het menselijke bestaan.
In elk van deze gevallen gaat het om een materialistische benade-
ring, die de geest slechts ziet als een voortbrengsel van een fysiek-
chemische synthese.  Daartegenover staat op het spirituele vlak het
christendom met een vaste theologische leer die vanaf Thomas van
Aquino in de 13e eeuw trouw blijft aan de scholastiek. Deze scho-
lastiek rustte op twee pijlers: het geloof als kern van het christen-
dom, en de rede zoals Aristoteles deze zag tegenover de materie en
de geest.

Teilhard de Chardin zal dit Griekse dualisme verwerpen, waarvan
niet alleen het christelijke, maar al het religieuze denken was door-
trokken. Tastend en zoekend trekt hij als priester-jezuïet, geoloog en

                                                          
1 Deze tekst is genomen uit het tijdschrift  Teilhard Aujourd'hui - (dec. 2013, nr. 48, p. 7-16) -
   van de Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, 114 Rue de Vaugirard, 75006
   Paris. De vertaling is van Henk Hogeboom van Buggenum
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paleontoloog voortdurend bestaande zekerheden in twijfel: "Alles
vullen om alles te proberen. Alles proberen om alles te vinden."2

Wat is de geest als de bestudering ervan zou zijn voorbehouden aan
theologen en filosofen? Voor Teilhard de Chardin is de materie de
vorm, waaruit de geest ontspringt, een werkelijkheid die onlosma-
kelijk met de materie is verbonden. Hij was zich zeer bewust van
deze radicale ommekeer, waarin hij een christelijke vernieuwing  in
nauwe samenhang zag met een nieuw humanisme: "Wat in onze tijd
in de grond der zaak het meest revolutionair en het vruchtbaarst is,
dat is de verhouding die deze tijd aan het licht brengt tussen materie
en geest: de geest is niet meer onafhankelijk van de materie en ook
niet tegengesteld daaraan, maar hij komt moeizaam uit haar
tevoorschiijn onder de aantrekking van God langs de weg van
synthese en centratie." 3

Voor Teilhard was het begrip God door een verkeerd taalgebruik
vervaagd: bij de Duitsers door 'Gott mit uns', bij de Engelsen door
'God save the queen', bij de Amerikanen door hun tekst op de dollar
'In God we trust'. Hij gaf er de voorkeur aan de transcendentie te
benoemen met het symbool Omega, ontleend aan de apocalyps van
de heilige Johannes 'Ego sum Alpha et Omega'. De twee polen van
God, het punt-Alfa en het punt-Omega, het begin en het einde, die
samenvallen in de goddelijke eenheid en eeuwigheid. Teilhard zal
echter het punt-Alfa in het duister laten, omdat dit in zijn allerprilste
begin onbevattelijk is. Het was voor hem belangrijker waar wij met
zijn allen op afstevenen. Het punt-Omega stond voor de noodzaak
van eenheid bij elk zoeken naar zin, via de sociale en spirituele
rijping van de Aarde.

Van de materie naar de geest
Teilhard verwerpt materie in de zin van iets, dat statisch is. Voor
hem verschijnt ze met een eigen dynamiek. Vanuit elementaire
deeltjes verloopt de wording (genese) ervan volgens een lijn van

                                                          
2 Pierre Teilhard de Chardin Het verschijnsel mens (voortaan HVM),   Uitg. Het Spectrum,
   Utrecht/Antwerpen 1968, geb. uitg. p. 107;  Aulapocket (voortaan A) nr. 35 , p. 91
3 Pierre Teilhard de Chardin De Toekomst van de Mens (voortaan  TvdM),  Bibliotheek
   Teilhard de Chardin, Uitg. Het Spectrum  1963, dl. 7, p. 105/106
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toenemende complexiteit. Zo verschijnen aan ons de atomen, die
zichzelf verbinden tot moleculen, die op hun beurt cellen zullen
gaan vormen, waaruit het leven tevoorschijn zal komen. Maar dan?
Wat volgt er dan?

Teilhard heeft getracht een antwoord op deze vraag te vinden, niet
door de materie als zodanig te analyseren, maar door dit te doen
onder het gezichtspunt van de koppeling materie-geest, waarvan hij
de continuïteit ontdekt: "Er bestaan niet, concreet genomen, Materie
en Geest: er bestaat alleen Materie die Geest wordt. Er bestaat in de
wereld noch Geest noch Materie: de Weltstoff is de Geest-Materie.
Geen andere substantie dan deze zou het menselijk molecuul kunnen
leveren." 4

Teilhard, die zijn hele leven werd bezield door het devies "Alles wat
opstijgt, convergeert", symboliseert de overgang van materie naar
geest − dat wil zeggen: de evolutie − door een kegel. De basis van
de kegel stelt de veelheid voor, die de materie in een primitief
stadium vormt, maar hoe meer de ronding van de kegel zich ver-
smalt, hoe meer deze zich concentreert, hoe meer de geest zich
losmaakt van de stof en deze de top nadert, waarin sprake zal zijn
van een puur geestelijke toestand. De basis en de top maken slechts
deel uit van één geheel, en toch is de top totaal verschillend omdat
hij een uniek punt vertegenwoordigt ten opzichte van de brede basis
met z'n myriaden van aaneengeregen punten. Het is de top, waarop
het punt-Omega verschijnt, de unieke centralisator, waarin alles
culmineert. De opgang van de evolutie naar het punt-Omega wordt
bepaald door de materiële voortgang, die het toestaat de voor-
waarden te scheppen, welke nodig zijn voor een steeds grotere
uitstraling van psychische en spirituele energie. Alleen het punt-
Omega van de evolutie  dus zal kunnen samenvallen met het Omega
van het geloof, de goddelijke pool volgens de Apocalyps van de
heilige Johannes. Dit ontmoetingspunt drukt de verbinding uit
tussen de fenomenologie en de theologie van Teilhard, waardoor het

                                                          
4 Pierre Teilhard de Chardin De menselijke energie  (voortaan ME), Bibliotheek Teilhard de
   Chardin, Uitg. Het Spectrum  1963, dl. 13, p. 54
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zich duidelijk onderscheidt van het vertrekpunt. Het is een nieuw
aspect van de transcendentie, die zich bij een voortschrijdende visie
op de wereld voor ons opent.

"Alles blijft door van boven instand. Dit principe geeft meer dan
alles wijding aan het koningschap van de Geest. Maar, tegelijkertijd
wordt de Materie erdoor gered en veredeld. Immers, als het de
Geest is waardoor de Materie voortdurend wordt meegesleept en
geschraagd in zijn opgang naar het bewustzijn, dan is het
daarentegen  de Materie, die het de Geest veroorlooft erin te blijven
leven door haar een plek en voedsel te verschaffen. De zuiverheid
van de spirituele top van een entiteit is evenredig met de materiële
breedte van de basis." 5

Vanaf de komst van de mens is het niet meer het spel van
determinismen en toevalligheden die de evolutie aandrijft, het is de
geest van de mens en zijn zelfbewustzijn, die het heft in handen
nemen en de gang naar voren, naar de toekomst, erin houden. Teil-
hard ontdekt dan, dat de beste motor die de evolutie in beweging kan
brengen de liefde is, die de geesten verenigt nadat ze de lichamen
heeft verzameld. Hoe is de liefde op het toneel verschenen?

Van de geest naar de liefde
Als we ons verplaatsen naar het allereerste begin van de evolutie dan
wijzen de atomen ons de weg naar de samenbindende elementen van
de materie en −  in een hoger stadium − kondigen de moleculen de
geboorte aan van het leven waaruit het denken ontluikt. Als twee
atomen elkaar steeds meer naderen totdat zij elkaar wederzijds door-
dringen − doordat het elektron van een van de atomen de kern van
het andere onweerstaanbaar heeft aangetrokken − stelt men vast dat
gelijkgerichte polen elkaar afstoten, terwijl tegengestelde polen
elkaar aantrekken. Bij de mens trekken twee individuen elkaar aan
en verenigen zich in principe slechts als zij tot een andere sekse

                                                          
5 Science et Christ,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, Editions  du Seuil, Paris 1965 , dl.
   9, p. 78-79 (vert. H.J. Hogeboom v.B.,  voortaan HvB)
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behoren en voor nieuw leven kunnen zorgen. Het anderszijn van
man/vrouw is de basis voor de cel van het gezin.

In z'n treffende beknoptheid wordt zo het begin van de liefde ont-
huld. De aanvankelijke aantrekkingskracht is aantrekkelijkheid ge-
worden, daarna verleidelijkheid, om uiteindelijk haar hoogtepunt te
vinden in de wens die zich in de omarming van liefde zal vervullen.
Voor Teilhard is "de liefde de meest universele, de meest geduchte,
de meest mysterieuze van de kosmische energieën". Hij leidt eruit af,
dat "de meest expressieve en meest ware wijze om de geschiedenis
van de universele evolutie te verhalen ongetwijfeld zou zijn de
evolutie van de Liefde na te speuren".6  Vóór het verschijnen van de
mens hadden alle geboortes door de cellen over en weer gecentreerd
plaatsgevonden, vanaf de mens vindt er een wederzijdse centrering
van bewustzijn tot bewustzijn plaats, waarvan de meest intieme die
van de liefde zal zijn tussen twee wezens die op anderen als in een
kettingreactie zal afstralen. Ontdekt men het begin van deze ketting-
reactie niet in de kernfysica?

De liefde heeft zich aldus gemanifesteerd in de loop van een lang
proces, dat zich in de kosmos heeft afgespeeld. Zij vertegenwoordigt
voortaan de unieke hoop, die het de mens toestaat het determinisme
te mijden omdat de liefdevolle vereniging aan de schepping ten
grondslag ligt, dus tegenover de entropie die het verval of de
vermindering van bruikbare energie inhoudt.

De liefde tussen twee geliefden is in staat aanmerkelijke krachten
vast te houden en te ontketenen. Denken we alleen maar eens aan de
passie van het paar Hélouise en Abélard als echo op dat woord van
de heilige Augustinus: "De enige maat van liefhebben is het
liefhebben zonder maat."

In een statische kosmos werkt deze geheimzinnige kracht slechts tot
aan de drempel van de persoon. De liefde kan niet verder meer, om-
dat alles in evenwicht is. In een kosmos in evolutie daarentegen, in
"een kosmogenese van vereniging wordt alles rigoureus structureel

                                                          
6 ME, p. 26-27
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beminnenswaardig en liefhebbend." 7 Ziehier de immanente liefde,
die de evolutie baart, maar daar is de transcendente liefde die de
Openbaring aankondigt door de Incarnatie: God wordt immanent in
de wereld terwijl alles in hem transcendent is.

De fundamentele gerichtheid van Teilhard: "De Hemel bereiken
door het voltooien van de Aarde" 8 haalt hieruit zijn betekenis, om-
dat de tijdelijke wereld bestemd is te worden getransformeerd in een
eeuwige wereld door de liefde. De liefde, waarvan de eerste sporen
vanaf het begin van het universum waarneembaar zijn, is in de evo-
lutie pas echt aan de oppervlakte gekomen vanaf het verschijnen van
de mens, die vanaf die tijd het vermogen heeft om deze liefde in te
brengen in de voortzetting van de schepping teneinde haar de ware
voltooiing te geven.

Met de mens gaat de geest overheersen en  evolueert in alle vrijheid
om langzaam maar zeker een echte denkende laag over het gehele
oppervlak van de Aarde uit te spreiden; Teilhard noemt haar de
noösfeer; zij volgt de biosfeer op, de laag die structureel het leven
bepaalt. Als de kosmos niet statisch is, is de geest dat ook niet
langer, omdat ze ontsproten is aan de kosmische materie. Er bestaat
dus een immanente kracht, die voortdurend iedere nieuwe drempel
van groei overstijgt.

Van de immanentie naar de transcendentie
Wij zijn existentieel betrokken in iets wat ons verstand verre te
boven gaat. Een onvervuld verlangen, een ooit door een dubbele
energie bevredigend geschraagde zoektocht, iets wat ons voort-
stuwde en tegelijkertijd aantrok − push and pull volgens de zeer tref-
fende Engelse uitdrukking, die Teilhard graag aanhaalde. We
hebben er hierboven al op gewezen dat deze dubbele energie zich

                                                          
7 L'Activation de l'Énergie,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin,    Editions du Seuil, Paris
   1965 , dl. 7,  p. 275 (vert. HvB)
8  Le Coeur de la Matière, Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, Editions du Seuil, Paris
   1965 dl. 13, p. 58 (vert. HvB)
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vanaf het prille begin van de evolutie openbaarde, doordat de
elementaire deeltjes werden aangezet tot een aantrekkende beweging
waardoor de materie de kans kreeg om zich bij een toenemende
complexiteit steeds beter te organiseren. Dat veronderstelt dat de
geest sluimerend in de meest primitieve vormen van materie
aanwezig was, omdat deze ergens anders niet kon ontstaan.

De inerte materie komt tot leven, vervolgens tot denken; ze kan
derhalve slechts door een in haar aanwezige energie daartoe zijn
aangezet: de immanentie. De evolutie onthult dus dat de imma-
nentie die opduwt −"push" − verbonden is met de transcendentie die
aantrekt − "pull"−. De Homo sapiens is dus niet het einde van de
evolutie, zoals de meesten denken. Hij vertegenwoordigt gewoon de
voorhoede op het traject dat 14 miljard jaar geleden werd ingezet en
dat zijn koers nu vervolgt.  Ofwel, het hele traject veronderstelt een
zin te hebben, en die zin kan niets anders zijn dan dat er een
oorsprong is die opduwt en een richting die aantrekt. Wat moeten
wij vaststellen? De baan van de evolutie vertrekt vanuit een
oorspronkelijke chaos om zich geleidelijk te richten op een steeds
meer uitgewerkte organisatie, dankzij de tijdsduur.

Maar de evolutie is geen lange kalme stroom. Als de krachten van
desintegratie in de geschiedenis van de mens steeds groter lijken te
worden en daarbij de indruk wekken dat het kwaad zegeviert, heeft
al wat bestaat slechts kunnen opkomen in de confrontatie en het
geweld, in de strijd tegen de enorme krachten van de vernietiging.
Iedere nieuwe organisatie is de vrucht van de confrontatie tussen
orde en wanorde, te beginnen met de atomen die in het hart van de
sterren werden gevormd en vrijkwamen door hun ongehoorde
explosie van geweld. Veel later zullen levende wezens elkaar doden
om zich te voeden en ook de mensen zullen niet aan deze regel
ontsnappen; zij zullen anderen bij de verdediging van een ideaal
opofferen. Toch heeft iedere nieuwe organisatie bewezen sterker te
zijn dan de desorganisatie waarvan zij uitging, en wel in het hele
verloop van de evolutie voorzover wij dat tenminste kunnen nagaan.
De evolutie heeft dus een energie in de strijd geworpen waarvan de
drijfveer de scheppende vereniging zal zijn zoals die al werd
geschetst door Henri Bergson en werd ontwikkeld door Pierre
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Teilhard de Chardin. Aan ons nu de taak het stokje over te nemen en
onze erfenis zodanig goed te gebruiken, dat wij voortgaan onszelf te
overstijgen zoals de natuur dat voortdurend heeft gedaan.

Vanaf onze tijd vraagt de wetenschap om een steeds grotere mate
van strenge toepassing, maar daartegenover staat dat ze aan het ver-
schijnsel van de religie ook een ruimere opening biedt, een "verbin-
ding", dankzij een samenhang die zich aftekent tussen hetgeen de
mens geloof en dat wat hij ziet. "De waarheid is niets anders dan de
totale samenhang van het heelal met betrekking tot elk punt van
zichzelf." 9 De waarheid is dus niet gestold, zij ligt vóór ons. De
waarheid is niet, zij wordt. Zij ligt in een toekomstige synthese, die
onophoudelijk wordt gecorrigeerd door nieuwe ontdekkingen.

De waarheid wordt zo door een energie voortgedreven in de richting
van een steeds complexere en steeds meer gecentreerde toestand.
Deze energie bevestigt dat de geest niet meer het tegengestelde is
van de materie, maar de hoogste bloei ervan. De geest is dus voort-
durend in opmars. Dit verschijnsel, in aanleg al aanwezig bij het
allereerste begin, kan men waarnemen vanaf  het verschijnen van het
zelfbewustzijn, dat aan het brein kon ontspruiten omdat dit de meest
complexe en de best georganiseerde materie vertegenwoordigt die er
is. Waarom zou dit proces stoppen? Daar de evolutie onomkeerbaar
is, kan de geest slechts groeien, dankzij de tijdsduur die de dingen
omvormt en ze voortdurend verbetert. Teilhard de Chardin brengt
aan het licht, dat het universum een uniek organisme is. Van de
kleinste, eenvoudigste, inerte fysieke eenheid tot aan de mens, het
hoogtepunt van de evolutie tot nu toe, kan de kwalitatieve verster-
king binnen in de dingen wellicht worden gezien als recht evenredig
met de complexiteit ervan. Deze ontdekking bracht Teilhard ertoe de
wet van complexiteit-bewustzijn te definiëren, die een eind maakt
aan het aristotelische en thomistische dualisme, dat, zoals voorheen
al terloops werd vermeld, de geest en de materie tegenover elkaar
plaatst. In dit specifieke geval komt het woord 'wet' niet overeen met
een gegevenheid van de natuur, maar met een voortdurende uitbrei-
ding van de complexiteit die als volgt kan worden samengevat: alle

                                                          
9 ME, p. 51
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geestelijke inbreng, alle voortgang van het psychische, staat in
onderling relatie met een meer en meer complexe ordening van de
materie, waarvan het menselijk brein de meest complexe ordening
is, de bakermat van het bewustzijn. Deze mutatie betekent niet dat
de hersenen het bewustzijn afscheiden zoals de lever dat doet met de
gal, ze betekent dat de hersenen een bepaalde mate van complexiteit
hebben bereikt die voldoende is om iets radicaal nieuws voort te
brengen: het bewustzijn. Zo kon de geest aan de materie ontspruiten.

Deze voortdurende toeneming van complexiteit doet vermoeden dat
de elementaire deeltjes een sprankje geest in zich hebben. De kwan-
tumfysica bevestigt deze onafscheidelijke verbondenheid, omdat zij
het elementaire deeltje beschouwt onder de vorm van een golf en
niet meer als een vaste ondeelbare entiteit. Het fenomeen complexi-
teit-bewustzijn, dat door Teilhard onder woorden is gebracht, defi-
nieert de derde grenzeloosheid, de complexe oneindigheid die de
ontmoeting is van de moderne mens met de tijd, zoals de twee on-
eindigheden van Pascal,  de oneindigheid van het kleine en de on-
eindigheid van het grote, de klassieke ontmoeting van de mens met
de ruimte zullen zijn.

Het is de tijd in de ruimte die de materie ertoe in staat stelde zich tot
geest te ontwikkelen, dankzij de tijdsduur. In de vaststelling van dit
feit sluit Teilhard aan bij Einstein, die tijd, ruimte en energie-materie
onscheidbaar verklaarde. Voor Einstein is de materie niet inert, zij is
energie. Hij legt zo de enorme kracht bloot, die in het atoom ligt op-
gesloten. Voor Teilhard weerspiegelt de materie dezelfde dynamiek,
maar in de richting van de geest, omdat zij er de vorm van is.

Als de geest aan de materie heeft kunnen ontspruiten, hoe bevordert
deze dan, dat er nooit in het verloop van de evolutie iets is, dat
statisch is?

De voortgang van de geest
De twintigste eeuw is er getuige van, dat de mens primitief gebleven
is in zijn geloofsuitingen die nog altijd vormen van fanatisme, ge-
weld, wedijver en ongerijmdheid voortbrengen. Is het niet abnor-
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maal, dat de mens hoe langer hoe meer zijn kennis weet te benutten
en een dwerg blijft op het gebied van de geest?

In een van zijn brieven haalt Teilhard de Chardin een uitspraak aan
van de prehistoricus abbé Le Breuil: "We hebben pas de laatste
trossen losgegooid, die ons nog aan  het Neolithicum vastklonken".
En Teilhard voegt eraan toe: "Een paradoxaal geformuleerde uit-
spraak, maar zeer verhelderend. Hoe meer ik hierover nadenk, hoe
meer ik geloof, dat Le Breuil gelijk heeft."

Wij leven nog met de geloofsovertuigingen van de Homo erectus,
die over de wereld wilde heersen, ofwel de intelligentie, als wij
goed willen luisteren, legt ons op om het geloof te vernieuwen door
aan de wetenschap de opdracht toe te wijzen het geloof te ontdoen
van zijn archaïsmen.

Hoe is dit te bereiken?
Vanuit de geest hangt de evolutie niet langer af van het toeval. Wij
kunnen voortaan ingrijpen in het verloop van ons bestaan. Ons 'ïk'
verlangt ernaar een wereld te leren kennen, waarin 'jij' een plaats
hebt, om samen met mij een 'wij' -gemeenschap te worden. De ande-
ren zijn het, dichtbij en verder weg, die ons liefhebben, die, door alle
veranderingen heen, in ons de verborgen rijkdommen losmaken, die
wij vervolgens met hen delen en die ons datgene laten worden, wat
wij in diepste wezen zijn. Zonder 'de ander', zonder 'de anderen'
zullen wij er niet komen. Maar 'de ander' betekent voor Teilhard
vooral de onvoorwaardelijke inbreng van de andere sekse. Eeuwen-
lang heeft onze maatschappij in haar samenstelling van mannen en
vrouwen slechts aan de wetten gehoorzaamd die door mannen waren
opgesteld. De vrouw moest haar gedachten in de vorm gieten, die
alleen zij haar oplegden. Naast de voortplantingsrol waartoe de
vrouw was veroordeeld, kent Teilhard haar een dynamische functie
toe: "...De wederzijdse aantrekking van de seksen is zo'n funda-
menteel feit, dat elke verklaring (biologische, filosofische of
godsdienstige) van de wereld, die er niet in slaagt daarvoor in haar
bouwsel een qua constructie wezenlijke plaats te vinden, virtueel
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veroordeeld is."10  Voor Teilhard is de vrouw voor de man de eerste
stuwende kracht van de menselijke energie. "Niets heeft zich in mij
anders ontwikkeld dan onder het oog en onder  invloed van de
vrouw (...) Evenmin als de man - wie hij ook is  - buiten licht,
zuurstof of vitamines kan, kan hij (dat wordt met de dag duidelijker)
buiten het vrouwelijke." 11

Als hij tot de volheid van dit geestelijk inzicht is gekomen kan de
mens enerzijds invloed verwerven op de wereld, waar hij geroepen
is om door de inbreng van zijn krachten tot bloei te komen, en
anderzijds een leidraad voor zijn gedrag − dat wil zeggen de moraal
−, waaraan hij gewend is zich te onderwerpen. Wanneer het begrip
ethiek opkomt moet de moraal ten opzichte van de evolutie opnieuw
worden geboren.

De wedergeboorte van de moraal
De mens kan het zich niet langer veroorloven om voor even-
wichtskunstenaar te spelen tussen hetgeen geoorloofd is en dat wat
is verboden, omdat dit spel te gevaarlijk is geworden. Hij moet zich
volledig inzetten voor het welslagen van de evolutie. Het is dan ook
noodzakelijk, dat hij zich ervoor interesseert, dat hij de evolutie in
juiste banen leidt en haar beweging doel en richting geeft. Opdat het
handelen moreel verantwoord is, moet het dan ook worden verlicht
door de verworvenheden van kennis en wetenschap en niet alleen
door de geloofsovertuigingen, want alleen de wetenschap is in staat
om de mechanismen van de evolutie te ontraadselen en te begrijpen.
"Méér zijn is in de eerste plaats: méér weten." 12 zei Teilhard. Laten
we een voorbeeld noemen waar de kennis in de plaats gekomen is
van het geloof: Men heeft lange tijd aangenomen dat de mens een
oorspronkelijk schepsel was. Darwin heeft in zijn boek L'origine des
espèces (Over de oorsprong  van de soorten) aangetoond, dat hij van
de primaten afstamt. De chimpansees zijn onze neven, waarmee wij
98% van onze genen gemeenschappelijk hebben.

                                                          
10 ME, p. 70
11 Le Cœur de la Matière,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin,   Editions du Seuil, Paris
    1965 , dl. 13, p. 72 (vert. HvB)
12 TvdM, p. 28
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Om ervoor te zorgen dat het geloof voortdurend wordt verlicht door
de wetenschap, is het raadzaam de betekenis van het woord
'religieus' te analyseren, dat het geloof tot op het bot uitdrukt. Daar-
bij ontdekt men dan twee latijnse wortels: religare ([weer] verbin-
den) en relegere (herlezen). De mensen met elkaar verbinden en met
datgene wat hun overstijgt, maar eveneens het opnieuw lezen van de
geschiedenis. Een voortdurend herlezen is geboden voor alle stadia
van het geloof en van de wetenschap. Het opnieuw lezen van de
ontstaansgeschiedenis en van de wetenschap. Herlezen − relegere −
kan niet los gezien worden van het opnieuw verbinden − religare  −.
Men kan slechts datgene precies herlezen wat verbonden geweest is,
en omgekeerd. De fundamentalisten weigeren elke nieuwe inter-
pretatie van de lectuur, omdat zij er in hun denken van uitgaan alsof
er nooit een evolutie heeft plaatsgevonden. Welnu, Teilhard herin-
nert ons eraan, dat "het al lang geleden is, dat de Evolutie ophield
een hypothese te zijn en in plaats daarvan een algemene conditie
van kennis werd (een extra-dimensie), waaraan voortaan alle
hypotheses moesten voldoen." 13 De evolutie kan niet stoppen bij de
mens, tenzij men het begrip van de tijdsduur laat vallen, hetgeen
absurd is. Zij verplicht ons er daarentegen toe naar de toekomst te
kijken, juist vanwege de tijdsduur, die ons in de tijd plaatst. Wij we-
ten dat de wetenschap verder vooruit zal gaan, maar hoe moeten we
vooruitgang van de geest  bevorderen? Het is nodig om datgene wat
ons de wetenschap onthult te verzoenen met ons verlangen naar
spiritualiteit.

De wetenschap heeft ons niet gezegd hoe wij moeten leven om
ervoor te zorgen dat het morgen leefbaar zal zijn; zij verplicht ons
ertoe naar een betekenis te zoeken, die ons bewustzijn moet vatten
op zulke uiteenlopende terreinen als de kernfysica, de robotica, de
genetica, de ecologie, de uitstoot van afvalstoffen. De ethische
comités hebben dit als doelstelling geformuleerd. Om de geest te
bevorderen, nodigt Teilhard ons vervolgens uit de zin te ontdekken
dankzij twee onlosmakelijke criteria als de samenhang en de vrucht-
baarheid. De samenhang staat het ons toe vanuit een veelheid aan

                                                          
13 L 'Apparition de l 'Homme,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin,
    Editions  du Seuil, Paris 1965 , dl. 2, p. 298 (vert. Hv.B)
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analyses een synthese te vormen, maar elke synthese zal telkens
opnieuw moeten worden besproken, gecorrigeerd en verrijkt door de
inbreng van nieuwe ontdekkingen. De samenhang is derhalve een
bron van vruchtbaarheid en laat ons de waarheid ontdekken, zoals
Teilhard onderstreept. "Het is het essentiële criterium, het specifieke
kenmerk van de Waarheid zich te kunnen ontwikkelen, onbeperkt,
niet alleen zonder ooit een tegenstrijdigheid te vertonen, maar ook
door het vormen van een positief opgebouwde samenhang, waarin
de delen elkaar steeds beter wederzijds ondersteunen en
aanvullen."14  De vruchtbaarheid leidt ons daar, waar de zin zich
verbergt, oftewel de zin is de spanning, waarmee we gedreven wor-
den naar iets dat ons verstand te boven gaat. In onze benadering van
het menselijke moet het culturele voortaan de verbinding leggen met
het biologische. De biologische stappen van vooruitgang duren te
lang om in het moment te worden waargenomen. Door het culturele
kan de mensheid vooruitkomen.

De mens kan niet anders evolueren dan met alle mensen tesamen.
Het is niet zozeer het individu dat voortaan evolueert, maar de
menselijke soort, waarbij iedere mens zich ervan bewust geraakt dat
hij niet anders kan bestaan dan in afhankelijkheid van de ander, van
alle anderen. Na het tijdperk van de hominisatie zullen we thans dat
van de humanisatie betreden. De mens als individu moet het stokje
doorgeven aan de mensheid. Op deze manier kunnen wij antwoord
geven op de vraag van "de geest in vooruitgang". Op deze manier
ontwikkelt zich de noösfeer, deze denkende laag die de Aarde
omhult.

De spirituele energie die zich pas vanaf de komst van de Homo
sapiens kon ontwikkelen stelt de mens in staat de harmonie en de
vereniging met anderen te vinden, met het leven, met de wereld. Zij
moet ieder persoonlijk en collectief ertoe bewegen om zich bewust
te worden van de band die hem verbindt met het Al, dat wil zeggen
met de kosmos en met het leven waarvan hij is uitgegaan. Alleen de

                                                          
14 Les Directions de l 'Avenir,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin,
    Editions  du Seuil, Paris 1965 , dl.  11,  p. 182 (vert. HvB)
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geestelijke energie kan een eind maken aan de kloof die de mens
tegelijkertijd vervreemdt van anderen èn van zijn wereld.

Als het lichaam om te leven behoefte heeft aan voedsel, dan kan de
geest er niet omheen het geloof en de wetenschap met elkaar te ver-
zoenen om zijn angstig gemoed te kalmeren en vooruit te komen.
Dwingt de logica ons er niet toe de behoeften van de geest te
verbinden met die van het lichaam?

Laten we eens wat nader bekijken wat er specifiek is voor de geest
en wat voor het lichaam. Als de mens trouw wil blijven aan zichzelf,
kan hij zijn spirituele zoektocht niet opgeven in een nihilistische
impasse, als we het denken van Teilhard volgen vanuit zijn nauw-
gezette bestudering van de mens in het middelpunt van de natuur en
de evolutie met betrekking tot de zin van de evolutie en van het
menselijke aspect daarin.

Omega is voor Teilhard, zoals hierboven al is uiteengezet, het eind-
punt van het verschijnsel complexiteit-bewustzijn, ingebracht door
de evolutie. Omega is, vanuit het oogpunt van de wetenschap, door
Teilhard slechts als postulaat opgevoerd en niet als concept. Deze
nuancering is uiterst belangrijk. Het concept is de werkelijkheid, die
volgens menselijke maatstaven en logica opnieuw in een model is
gegoten. De kunstenaar, de minnaar of de profeet, hij die op zoek is
naar het absolute, laat zich niet in 'n concept vastleggen. Het postu-
laat evenwel wordt gevormd door alles wat  aan het concept ont-
snapt. Ons bestaan,  d.w.z. onze persoon als zodanig, valt niet vanuit
de zo cartesiaanse gedachte "ik denk, dus ik ben" te modelleren,
waarbij het ik wordt gereduceerd tot het individu, maar veeleer van-
uit onze relatie tot de ander en de wordingsgeschiedenis van elkeen,
zoals dit wordt gevoeld door hen die dorsten naar het absolute: de
kunstenaar, de minnaar of de profeet. Men kan Descartes dan ook
aanvullen door te zeggen: "Ik denk omdat jij er bent om ervoor te
zorgen dat ik ben". Ik heb behoefte aan de ander om diegene te
worden die ik ben, waarbij we de echo horen van de oproep van de
Griekse dichter Aeschylus: Word wat je bent! Het bovenzinnelijke
dat in de loop van deze zoektocht naar jezelf wordt blootgelegd
komt voort uit de golfbewegingen van het leven naar een
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specifieker, meer gericht plan, dat aan het concept ontsnapt; het is
een postulaat en het hele postulaat heeft te maken met intuïtie.

Door de intuïtie is Teilhard de Chardin zo in staat gesteld zijn escha-
tologische visie aanmerkelijk te vergroten en zijn geloof te voeden.
Als het punt-Omega van de wetenschap door hem slechts gefor-
muleerd is als postulaat in de leer van de menselijke verschijnselen,
kan het een geloofsakte worden in de christelijke fenomenologie en
worden vereenzelvigd met God in zijn transcendente en pre-
existente hoedanigheid.

Het is evenwel zaak duidelijk te stellen, dat het geloof niet het
tegenovergestelde is van de rede, maar het omslagpunt ervan. Het
geloof, dit gist voor de geest, is de ontkenning van de ontkenning,
dat wil zeggen, de negatie van de grenzen van de mens. Is het
postulaat Omega van de wetenschap dan niet geschikt om een
geloofsvraag van de mens te beantwoorden? "Gedwongen door de
voortschrijdende Hominisatie om elkaar steeds dichter te naderen,
en, sterker nog, aangetrokken tot elkaar door een oorspronkelijke
gelijkheid, bereiden de twee Omega's, ik herhaal het, (dat van het
Wetenschappelijk onderzoek en dat van het Geloof) zich  zeker voor
in het bewustzijn van de mens om op elkaar te reageren en tenslotte
tot een synthese te komen: daar waar het Kosmische  op het punt
staat het Christische op een wonderbaarlijke wijze te verheffen en
het Christische het punt heeft bereikt (iets ongelooflijks!) het Kos-
mische in zijn volle omvang te amoriseren (dat wil zeggen het tot
een maximum te laden met energie)."  15

De wetenschap draagt niet de elementen aan van een geloof, net zo
min als het geloof antwoord geeft op de eisen van de wetenschap, en
men zou niet kunnen zeggen waar ze interfereren; maar het punt-
Omega kan staan voor een vereiste om een eenheid te vormen, die
het de mens toestaat geloof en wetenschap te verbinden.

                                                          
15 Comment je crois,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin,  Editions  du Seuil, Paris 1965 ,
    dl.  10,  p. 291 (vert. HvB)
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Bij deze stap speelt het concordisme geen rol16, maar is er alleen
sprake van samenhang. Het concordisme bestaat erin het ene te be-
naderen en te rechtvaardigen door middel van het andere, weten-
schap en religie, kennis en geloof. Teilhard neemt fel stelling tegen
deze methode, die door de fundamentalisten van alle religies wordt
gepraktiseerd.

Voor de christen Teilhard is het nodig geweest, dat de evolutie zich
bewust werd van zichzelf, opdat Christus zich kon verbinden met de
mens. Een Christus, die geen statisch maar een evolutionair gegeven
is, want hij heeft de evolutie nodig om de mensheid mee te tronen
naar een synthese van het geschapene en het ongeschapene. "En dan
zal, ongetwijfeld,  boven een Schepping, die gebracht is op het
hoogtepunt van haar talenten om zich te verenigen,  de wederkomst
van Christus (parousie) een feit zijn." 17 Omega openbaart zich in
het proces als een bewijs van de synthese van de geest als snijpunt
van de onomkeerbaar stijgende lijn van de evolutie en van de neder-
daling op Aarde uit de Openbaring. Omega staat voor het conver-
gentiepunt van al wat is geschapen - de evolutie - en niet is ge-
schapen: de Openbaring. Voor Teilhard maakt de evolutie de
Openbaring duidelijk. De Openbaring sluit aan bij de evolutie.

Als wij onze blik afstemmen op de zienswijze van Teilhard stellen
wij vast, dat de mens in het begin van zijn geschiedenis zijn denken
in dienst stelde van het overleven, maar dat hij dan steeds meer gaat
leven om te denken, waarbij hij dit denken buiten zichzelf  laat uit-
stromen, allereerst door alle uitvindingen vanuit de wetenschap en
de technologie in nuttige toepassingen en uiteindelijk  verfijnd als
uiting van een buitengewone gave van gevoeligheid zoals die naar
voren komt in alle manifestaties van de kunst. Teilhard de Chardin
nodigt de mens uit om optimist te willen zijn, ja te zeggen tegen alle
vooruitzichten die de Aarde biedt en de Wereld te omarmen. "Een

                                                          
16 Het concordisme is de benaming van een systeem, waarin religieuze teksten  op een wijze
    worden uitgelegd, dat ze niet in tegenspraak zijn met de wetenschap of omgekeerd de be-
    vindingen van de wetenschap in overeenstemming te brengen  met die teksten.
17 Science et Christ,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin,  Editions  du Seuil, Paris 1965 ,
    dl.  9,  p. 113 (vert. HvB)



                                                                                                                 GAMMADELTA JRG. 1 NR. 2 - JUNI  201420

heelal dat zou voortgaan moeizaam te handelen in de bewuste
verwachting  van de absolute dood zou een stompzinnige wereld
zijn, een monster van geest, met andere woorden een spook-
beeld....Vanaf het ogenblik dat een heelal het denken in zich toelaat,
kan het niet eenvoudigweg tijdelijk zijn en geen beperkte evolutie
bezitten: het moet,  krachtens zijn structuur, opstijgen in het
absolute." 18

Gestart als Australopithicus en gekomen in het stadium van de
Homo sapiens heeft het brein het bewustzijn ontwikkeld dat de mens
in staat stelt te weten, dat hij weet. Dit kenmerk van de geest drijft
de mens ertoe alle krachten te bundelen om  als mensheid een socia-
le eenheid te gaan vormen, deze noösfeer die ons te kennen geeft dat
het niet zozeer de mens op zich is die vooruitgaat alswel alle mensen
tesamen. Na de mens de mensheid! Teilhard benadrukt deze geeste-
lijke vooruitgang die alleen boven de materie kan uitstijgen als zij
wordt bewogen door de liefde, de krachtigste van alle energieën.
"Alleen de liefde is in staat − en wel omdat zij alleen wezens in hun
grond aangrijpt en samenvoegt −  om wezens als wezens te voltooien
door hen te verenigen − dat is een feit dat wij dagelijks aan den lijve
ondervinden " 19  De evolutie is nog niet ten einde omdat de tijd
voortduurt. "Daarom ontwikkelt de gang van de mensheid − een
verlengstuk van alle andere bezielde  vormen  − zich onmiskenbaar
in de richting van een verovering der materie ten dienste van de
geest. Meer kunnen om meer te handelen. Maar tenslotte bovenal:
meer handelen om meer te zijn.." 20

Teilhard de Chardin heeft de vooruitgang gedefinieerd als "een
opgang van bewustzijn" 21, hetgeen de weg opent voor de aller-
grootste objectiviteit in het voeren van een dialoog met iedereen die
in zijn gesprekspartner de rijkdom erkent van alle menselijke waar-
den voor het vormen van "het gemeenschappelijke front van allen
die geloven dat het heelal nog vooruitgaat en dat wij ermee belast

                                                          
18 ME, p. 35/36
19 HVM, p. 279, A. p. 235
20 HVM, p. 261, A. p. 221
21 TvdM, p. 80
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zijn het te doen vooruitgaan." 22 Deze verantwoordelijkheid vormt
hoe langer hoe meer een opbloei van de persoon in wie de geest
groeit, vanwaar de sterkste drift uitgaat die de mens maar kan erva-
ren: de passie voor het leven en liefhebben.

Miljarden jaren geleden zijn wij niet meer dan sterrenstof, vormen
we een eenheid met alles wat bestaat. Als alles afhangt van alles in
het universum en er ontbreekt een achterliggende grond, dan ver-
zinkt alles in de chaos van de zinloosheid. De immanentie zonder
transcendentie loopt uit op de onttovering van de wereld en stort ons
in het niets.  Gelijk een vlinder, die uit zijn pop wegvliegt, ontsnapt
de geest die zich met alle rijkdommen van de wereld heeft getooid,
aan de materie. Na de deuren van het absolute te hebben geopend,
laat Teilhard ons in een mystieke bevlogenheid het gezang van de
ruimte horen in de doorzichtigheid van de tijd: "Baad jezelf in de
Materie, oh  mensenzoon, − Duik erin, waar zij het diepste is! Bind
de strijd met haar aan in haar stroming en drink van haar toevloed!
Zij is het die eens aan de wieg stond van jouw onbewustheid; − zij is
het, die jou zal brengen tot aan God." 23

Kahlil Gibran: De Profeet, vertaald uit het Engels door
Désanne van Brederode, 10e druk 2014, 77 blzz.,  Uitg.
Kosmos, Utrecht,  €  9,99

Désanne van Brederode zag eind jaren 70 enerzijds een reactie opkomen op
'de gevestigde orde, tradities, dogma's en brave burgerlijkheid' in de serieu-
ze denkoefeningen van antroposofen en hun 'regels, reinheid, ritme en
regelmaat' en anderzijds in de emotie van de extatische Bhagwanadepten.
Zij groeide op met Kahlil Gibrens boekje, dat mijns inziens een mooie syn-
these is van het gedachtegoed van Teilhard de Chardin. In september zal dit
in GAMMADELTA  duidelijk worden als Teilhards 'Mis op de wereld' in
een moderne versie verschijnt. Ik kan al onze lezers aanraden, het prachtige
boekje van Gibran in die tussentijd te gaan lezen. Gezegend zij de dag, dat
de Profeet tot u zal hebben gesproken (p. 58).                                        HvB

                                                          
22 TvdM, p. 92/93
23 Le cœur de la matière,  Œuvres de Pierre Teilhard de Chardin, Editions  du Seuil, Paris
    1965 , dl.  13,  p. 86 (vert. HvB)
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De oecumenische dialoog

Inleiding
Bijgaand een weinig bekende dialoog uit 1993  over ‘eenheid in ver-
scheidenheid’  tussen  kardinaal Ratzinger −  vanaf 2005 paus Bene-
dictus XIV −  en professor Paola Ricca die in die tijd hoogleraar
theologie  was aan het Waldenzer Seminarie in Rome.

Een gebeurtenis met historisch karakter was de gelijktijdige recente
heiligverklaring van twee pausen die in een zeker opzicht elkaars
tegengestelden waren: paus Johannes XXIII die de ramen van de
kerk openzette en paus Johannes Paulus II die dit weer  in sommige
opzichten probeerde terug te draaien. Kardinaal Koch noemde deze
gezamenlijke heiligverklaring al een teken van 'eenheid in ver-
scheidenheid', een karakteristiek van waarachtige katholiciteit.  Af-
gezien van wat men denkt van de heilige Johannes XXIII en Johan-
nes Paulus II en hoe men denkt over  bepaalde aspecten van hun
erfenis als pauselijke beheerders, er is één  opvallend kenmerk van
beide pausen en dat is hun diep en blijvend verlangen om boven
alles het probleem van verdeeldheid en vervreemding tussen de vol-
keren, de christenen onderling en ook de religies  te  overwinnen. 1

De ingekorte tekst  die hier aangereikt wordt, is een herziene en  eer-
dere vertaling van een  gespreksverslag uit de Duitstalige uitgave
van het internationale katholieke tijdschrift  30Giorni.  Omdat het
hier een integrale tekst  betreft, heeft de inkorting alleen betrekking
op weggelaten herhalingen.  Toegevoegd is daarbij ook een deels
nieuwe en geactualiseerde inleiding.  Een leuk detail is dat naar aan-
leiding van die dialoog  de Duitse publicatie de titel  meekreeg:
Ratzinger der Präfekt der Ökumene, terwijl hij toen in werkelijkheid
de prefect van de 'Congregatie van de Geloofsleer' was.   Deze dia-
loog tussen  de twee representanten van twee verschillende geloofs-
richtingen vond plaats in de Grote Aula  van de Waldenzer Theo-
logische Faculteit te Rome en was daarmee  de eerste ontmoeting
sinds hun onderlinge  breuk achthonderd jaar geleden.

                                                          
1 http://www.catholicworldreport.com/Item/3107/two_patron_saints_of_christian_unity.aspx
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De Waldenzen, ook wel 'de armen van Lyon' genoemd, waren  een
middeleeuwse religieuze beweging, die alleen de bijbel als gezag-
hebbende autoriteit erkenden,  en dus niet kerk en paus.  Deze ge-
loofsrichting ontstond in 1175 ten oosten van de Franse stad Albi.
De Lyonese koopman Petrus Waldus had in het evangelie gelezen
dat Jezus de rijke jongeling vraagt al zijn bezittingen te verkopen, de
opbrengst aan de armen te geven en dan terug te komen om Hem te
volgen. Samen met zijn volgelingen trok Petrus Waldus rond en ver-
kondigde zijn inzichten in de bijbel, waarbij hij ook kritiek gaf op de
weelderige levenswijze van de rijke geestelijken. In 1179 veroor-
deelde het Lateraans Concilie  deze armoedebeweging, die door haar
verwerping van rooms-katholieke hiërarchie en traditie en van  prak-
tijken als aflaten en  missen voor overledenen een onkerkelijk karak-
ter had gekregen. De beweging verwierp ook de eed en de  militaire
dienst.
Petrus Waldus en zijn volgelingen werden door de Kerk geëxcom-
municeerd en daarmee begon de  vervolging door de inquisitie. Er
zijn getuigenissen van gruwelijke martelingen.  Omdat de Walden-
zen een sterke  getuigenisdrang aan de dag legden, nam hun aantal
sterk toe en verspreidden ze zich over vele landen van Europa. In
1488 werd een kruistocht tegen hen georganiseerd, waarbij ze zich
verborgen in de dalen en grotten  van de Alpen.  In de tijd van de
Reformatie, in de zestiende eeuw, sloot een deel van de Waldenzen
zich aan bij de Zwitserse protestanten. Ook al hebben niet alle
protestanten in Italië hun wortels in deze richting, ze worden toch
allemaal met 'Waldenzen' aangeduid.  Er zijn in Italië  zo'n  22.000
Waldenzen en evenals bij de RKK  is hun hoofdzetel in  Rome.  Tot
1848, toen ze hun burgerrechten terugkregen, werden ze in Italië
gediscrimineerd.

Met ingang van het nieuwe millennium heeft paus Johannes Paulus
II, samen met toen kardinaal Ratzinger, door een openbare  schuld-
belijdenis het geweten van de kerk willen reinigen van zonden die in
de loop van de geschiedenis binnen en buiten de kerk  door haar
zonen en dochters zijn begaan en heeft daarbij God gesmeekt  om
vergeving en ontferming. Zonden werden met naam en toenaam
genoemd alsook het  verdedigen van de waarheid met onjuiste mid-
delen.
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Kardinaal Ratzinger:
"Laat ons bidden dat ieder van ons, ziende op de Heer Jezus, zacht-
moedig en nederig van hart, mag erkennen dat kinderen van de kerk,
haar zonen en dochters,  in  naam van het geloof en de moraal, bij de
ernstige plicht van de verdediging van het geloof, soms methoden
gebruikt hebben die niet in overeenstemming waren met het
Evangelie."

Paus Johannes Paulus II:
"Heer, God van  mensen, in bepaalde perioden van de  geschiedenis
hebben christenen toegegeven aan intolerantie en zijn ze ontrouw
geweest aan het grote gebod van de liefde. Op deze wijze hebben ze
het gelaat van de kerk, uw bruid, bezoedeld. Ontferm U over uw
zondige kinderen en aanvaard ons besluit om de waarheid te zoeken
en die  te bevorderen in zachtheid,  vanuit de krachtige overtuiging
dat de waarheid slechts kan overwinnen door haar intrinsieke kracht.
Wij vragen U dit door Christus, onze Heer, Amen."

De Dialoog die plaats had in het Waldenzer Seminarie in Rome
bestond  uit twee delen, een ochtend- en een middagbijeenkomst:

Eerste deel:
1. Kardinaal Ratzinger over de oecumene
2. Kardinaal Ratzinger over het pausdom
3. Professor Ricca  met inleidende opmerkingen
4. Professor Ricca  over het pausdom
5. Professor Ricca  over de oecumene

Tweede deel:
1. Professor Ricca: de uitdagingen tot een vruchtbaar getuigenis
2. Kardinaal Ratzinger: de uitdagingen tot een vruchtbaar getui-

genis

Eerste Deel - 1. Kardinaal Ratzinger over  de oecumene.
Als eerste punt over 'het pausdom en de oecumene' kwam het paus-
dom naar voren. Kardinaal Ratzinger: "Ik vraag u mij te veront-
schuldigen als ik de volgorde omkeer. Want ik geloof dat, hoewel de
vraag betreffende het pausdom weliswaar ongetwijfeld het meest in
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het oog springende symptoom van ons vraagstuk is, deze kwestie
pas goed valt te interpreteren als het geplaatst wordt binnen een
grotere samenhang en we vervolgens van daaruit het punt zoeken
vanwaaruit we overeenstemming en nieuwe modellen kunnen
vinden.  Ik begin daarom met de vraag betreffende de oecumene en
onderscheid hierin  twee fasen of twee stappen:

a. Het uiteindelijke doel in verhouding tot het definitieve resultaat
van wat we nastreven. Dit doel zal ook het wezenlijke motief
voor onze oecumenische inspanning moeten zijn en tevens de
dynamiek ervan moeten bepalen.

b. De tussentijd met haar tussenoplossingen. Het uiteindelijke  doel
is de eenheid der kerken in de Ene Kerk, wat geen uniformiteit,
maar eenheid in veelvormigheid impliceert.

Als model daarvoor zie ik de Oude Kerk die overeenstemde in drie
basiselementen, te weten: 1. de heilige Schrift, 2. de geloofsbelijde-
nis en 3. de sacramentele structuur van de Kerk, maar die daarnaast
een zeer veelvormige kerk was. Zo waren er de kerken van het
Semitische gebied, de Koptische kerk in Egypte,  de Griekse kerken
in het Byzantijnse Rijk en de andere Griekse kerken. En dan ook de
Latijnse kerken, waarbij er weer grote verschillen waren tussen de
kerken van Ierland en die van Rome. We zien dus een Kerk die in
het wezenlijke één was, maar tegelijk verscheiden.

Deze gestalte van de Oude Kerk kunnen we  niet meer herhalen,
maar we kunnen ons wel daardoor laten inspireren en van hieruit
zien of we  tot 'eenheid-in-verscheidenheid' kunnen komen. Opzet
en laatste doel van iedere oecumenische arbeid is om tot een eenheid
in de Kerk te komen, die verscheidenheid van vormen insluit,
zonder dat we nu al de vorm die zich bezig is te ontwikkelen kunnen
vastleggen. Bovenal moeten we ons ervan bewust zijn dat de
uiteindelijke eenheid niet door ons kan worden gemaakt. Zeker, wij
moeten ons met alle kracht inspannen, maar tegelijkertijd erkennen
dat deze eenheid een gave van God is, want het is Zijn Heilige Kerk,
en niet de ónze. Een eenheid die helemaal door onze inspanning, op
een politieke of intellectuele wijze, tot stand komt, kan slechts ónze
eenheid en ónze kerk voortbrengen. Dat is echter niet de eenheid
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van Góds Kerk waarnaar we streven. Maar aangezien het herstel van
deze eenheid dus niet alleen in onze handen ligt, moeten we voor de
tussentijd wel tussenvormen vinden. Het model daarvoor kan
beschreven worden met de bekende formulering van 'verzoende
verscheidenheid'. Hierin voel ik mij diep verbonden met de ideeën
van mijn dierbare collega Oskar Cullmann.

Om te verduidelijken citeer ik uit een toespraak die ik in de voorbije
herfst voor jonge Europese bisschoppen over de oecumene gehou-
den heb. Ik zei toen: "Naar mijn indruk komen veel moeilijkheden in
de oecumene voort uit het feit dat men de oecumene vaak bekijkt
als politieke onderhandelingen tussen twee staten, of als handels-
overeenkomsten in het bedrijfsleven. Op deze terreinen hangt alles
om tot overeenkomsten of compromissen te komen af van de
behoedzaamheid en goede wil van de gesprekspartners. Zo denkt
men dat de onderhandelingen tussen de verschillende kerken stukje
bij beetje tot compromissen leiden en in het verlengde daarvan tot
aparte verdragen over de verschillende aspecten van zaken waarin
we gescheiden zijn: de leer der rechtvaardiging, het ambt, het pri-
maat van de paus, de intercommunie enz., om dan tenslotte in een
herenigingsverdrag uit te monden. Deze wijze van werken houdt
echter geen rekening met de bijzondere realiteit van Gods Kerk die
in haar bestaan radicaal van Hem afhankelijk is. Men eigent zich
dan die afhankelijkheid toe en vergeet zo dat Hij de éigenlijk
hándelende in de Kerk is. Alleen God kan de laatste en ware eenheid
van de Kerk herstellen. Onze verdragen en herenigingen kunnen
nooit de hoogte en diepte van de sacramentele eenheid en de eenheid
van het geloof bereiken. Daarom is het voor een ware oecumene van
belang om het primaat van het góddelijk handelen te erkennen.

Dit heeft twee consequenties:
a. de oecumene vraagt geduld: het ware resultaat van de oecumene

bestaat niet in alsmaar nieuwe verdragen, maar in een hartelijk
samengaan in deemoed en wederzijds respect, ook daar waar de
overeenstemming in de leer en/of in de praktijk van de kerk nog
niet bereikt is. Het bestaat in de bereidheid van anderen te leren
en zich door anderen te laten corrigeren, in vreugde en dank-
baarheid voor de geestelijke rijkdom van die ander, en tegelijk,
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samen met een voortgaande verdieping in leer en praktijk van
het eigen geloof, gezuiverd en gevoed door de Schrift, de blik
daarbij op Christus gevestigd houdend en sámen met Hem in de
Heilige Geest op de Vader.

b. de ware oecumene bestaat ook in de bereidheid te vergeven en
in het steeds weer opnieuw beginnen met het zoeken van de
eenheid, en vooral ook  in het samengaan in de caritas én in het
getuigenis voor God, die zich in de wereld geopenbaard heeft.
Als God in de oecumene de Eerst-Handelende is, dan is het
gemeenschappelijke naderen tot God de meest wezenlijke voor-
waarde voor iedere onderlinge toenadering tussen de kerken.

Anders gezegd: Oecumene is voor alles een principiële houding en
een wijze om het christendom te léven. Het is geen bijzonder terrein
naast andere terreinen. Het verlangen naar eenheid en het zich daar-
voor inspannen hoort bij de structuur van dezelfde geloofsact, want
Christus is gekomen om de verstrooide zonen van God bijeen te
brengen. De principiële karakteristiek van een theologische en niet
die van een politieke oecumene is de bereidheid om in de verschillen
die er nog zijn 'samen-op-weg'  te blijven. De praktische regel luidt
daarom: "Alles doen wat we voor de eenheid kunnen doen en aan de
Heer overlaten wat alleen Hij volbrengen kan."

Mogelijk zijn we allemaal ook nog niet rijp voor de eenheid en
hebben we de doorn in het vlees nodig, die de ander soms  voor ons
in zijn anderszijn is, om ons zo uit ons middelmatig en ingeperkte
christendom te doen ontwaken. Mogelijk is het zelfs onze opgave
om voor elkaar een doorn in het vlees te zijn en is het onze plicht
ons door de ander te laten reinigen en te verzorgen. Wellicht meer
dan een oppervlakkige eenheid helpt het ons om in onze verschei-
denheid deemoedig naar elkaar te luisteren. Deze houding moet
steeds samengaan met de vaste wil om voor het heden de eenheid te
laten rijpen. Het model van 'de-verzoende-verscheidenheid' moet
daarom in deze dynamische en procesmatige zin worden verstaan.
Dat is belangrijk, want 'verzoende-verscheidenheid' kan niet beteke-
nen dat men zich tevreden stelt met de situatie zoals die nu is, omdat
het gaat om een proces met een dynamisch karakter. Zo opgevat
gaat het om een positieve oecumene. We erkennen de anderen ook
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dan, als God ons nog niet de volledige eenheid gegeven heeft. In dit
proces erkennen we de christelijke broeder- en zusterkerken, we
hebben de gemeenschap van de ander lief en we begeven ons
gezamenlijk in een proces van goddelijke opvoeding, waarin de
Heer de verschillende gemeenschappen voor elkaar gebruikt om ons
zo voor de uiteindelijke waarheid waardig en geschikt te maken.”

2.  Kardinaal Ratzinger over het pausdom
"Nu wil ik op de vraag over  het pausdom ingaan: Tot het begrip van
'de-verzoende-verscheidenheid' hoort niet alleen inzicht in de
ontwikkeling tot de eenheid, maar ook een steeds meer en dieper
begrijpen van de institutionele organen daarvan. We weten vanuit de
geschiedenis dat het ambt van de  eenheid − dat, zoals wij geloven,
aan Petrus en zijn opvolgers is toevertrouwd − op verschillende ma-
nieren  gerealiseerd kan worden. De geschiedenis laat ons verschil-
lende mogelijkheden zien, maar die zijn niet herhaalbaar in onze
eigentijdse situaties. Voor het moment durf ik geen concrete of
haalbare mogelijkheden aan te bevelen. Wel wil ik tot slot twee
punten noemen:

1. In de jaren zestig stond ik in contact met een groep lutheranen
en samen dachten we er toen over na hoe een Ecclesia-Catholi-
ca-Confessionis-Augustanae eruit zou kunnen zien, waarbij we
toen verschillende modellen in ogenschouw namen. Hoewel ik
het nu niet aandurf om voor de toekomst een concreet model te
noemen, was er toen een concrete situatie waarin we samen wel
concreet konden overleggen. Maar vandaag spreken we over een
toekomst die nog komen moet.

2. Ik herhaal wat ik twintig jaar geleden bij gelegenheid van een
conferentie in het Oostenrijkse Graz gezegd heb, dat er in het
geval van de orthodoxe kerken aangaande de eenheid met Rome
in deze kerken vrijwel niets veranderd hoeft te worden. Hierover
twee gedachten:

a. De orthodoxe kerken garanderen de eenheid en de inhoud van
het gemeenschappelijk geloof op een andere manier dan de
katholieke kerk in het westen dat doet. Bij hen bestaat er geen
'Congregatie voor de Geloofsleer'.  In de orthodoxe kerk vormen
de liturgie en het monnikendom twee zeer constante factoren die
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de vastheid en de onderlinge samenhang van het geloof garan-
deren. De geschiedenis heeft aangetoond dat deze twee factoren
probate en doeltreffende middelen zijn die de fundamentele
eenheid dienen.

b. De orthodoxe theoloog Meyendorff gaf in Graz een zeer ver-
helderende bijdrage. Wat betreft de vraag aangaande de eenheid
bij de orthodoxe kerken oefende hij een mijns inziens buiten-
gewoon openhartige zelfkritiek uit, samen met ook  kritiek op de
roomse kerk. Zonder concreet te zijn liet hij ook twee nieuwe
wegen naar de toekomst zien. Meyendorff bekritiseerde zowel
de roomse aanspraak op universalisme alsook het verschijnsel
van het orthodoxe regionalisme. Volgens hem zouden er  nieu-
we institutionele vormen ontwikkeld moeten worden om de uni-
versele dimensie van de Kerk op een  reële wijze vorm te geven
en te garanderen. Daarbij zijn er voor de verwezenlijking van de
Kerk in haar volheid drie lagen nodig die elkaar onderling en
gelijktijdig moeten doordringen:

1. De kerk op het lokale niveau is in de viering van de eucharistie
werkelijk kerk.

2. Op het regionale niveau moet de kerk zich cultureel, nationaal
en sociaal ontwikkelen en deze drie elementen met elkaar ver-
binden.

3. Tenslotte dient de kerk zich in haar universele dimensie te ver-
wezenlijken. Daarbij moet het  regionalisme zich met het uni-
versalisme verzoenen. Pas dan monden we uit in de Kerk, zoals
de Heer die gewild heeft.  Met elkaar moeten we ontdekken hoe
deze drie dimensies zich samen laten verzoenen," − aldus
Meyendorff .

Dit is nog geen concreet antwoord,  maar het toont een weg. In zijn
antwoord ging het om ernstige zelfkritiek met daarbij objectieve
kritiek op anderen. Dat is het niveau waarop we elkaar kunnen ont-
moeten. Ditzelfde geldt ook voor de ontmoeting en het gesprek met
de reformatorische kerken.”

3. Professor Ricca:  inleidende opmerkingen
"Voor bijna honderd procent stem ik in met kardinaal Ratzinger.  Op
deze grondslag kan gebouwd worden. De uitdrukking: 'verzoende



                                                                                                              GAMMADELTA JRG. 1 NR. 1 - JUNI  201430

verscheidenheid' is van lutherse oorsprong. Als Rome dit begrip zou
overnemen, dan zou dit van grote oecumenische betekenis zijn – ook
als Rome het vanuit zijn eigen optiek verder zou ontwikkelen.  Nu
kom ik tot de antwoorden op de vragen die gesteld zijn:

Een persoonlijk woord van dank richt ik tot kardinaal Ratzinger die
op onze uitnodiging is ingegaan. Wij, en ook anderen, zijn verbaasd
dat hij die uitnodiging heeft aangenomen. Dat niet alleen, we zijn
ook verrast over wat hij tot nu toe naar voren heeft gebracht. Nog
nooit hebben we elkaar ontmoet zoals we dat nu doen, hoewel we
goed van elkaar op de hoogte waren. U, meneer de kardinaal, wist
wie wij zijn en wij wisten wie u bent. We kennen elkaar al acht
eeuwen. Beiden hebben wij een geschiedenis achter ons, we dragen
die met ons mee en maken er deel vanuit. Er ligt een lange en
dramatische tijd van wederzijdse provocaties achter ons. We hebben
elkaar in de Naam van Christus uitgedaagd, de Naam die ons
ondanks onszelf van nu af verenigt. We hebben elkaar bestreden
over de inhoud van het geloof en hoe die te verstaan, hoe  eruit te
leven en hoe ervan te getuigen. Het gaat in onze strijd niet om
details of oppervlakkige randvragen, het gaat om vragen die de kern
raken. Want wij vertegenwoordigen twee tegengestelde polen van
het christelijk bewustzijn, twee verschillende uitdrukkingsvormen
van geloof −  het éne geloof −,  twee verschillende ontwerpen van
kerk-zijn −  van de éne Kerk. Wij zijn ons volledig bewust van onze
verschillen.  Niettegenstaande dat zijn wij hier samen, niet om de
verschillen onder te schoffelen of om de geschiedenis over te doen,
maar om in het heden samen te delen. Waarom zijn wij hier dan
bijeen? Als het klopt  dat wij weten wie we waren en wie wij zijn,
dan zijn wij hier nú bijeen omdat wij niet weten hoe wij in de
toekomst zullen zijn. En in de terughoudendheid van kardinaal
Ratzinger wat betreft het aanwijzen van modellen, in het niet-weten,
komt juist die houding naar voren, die ons ten diepste verbindt.
Want wij geloven dat de toekomst niet een herhaling van het
verleden hoeft te zijn, omdat we geloven in een God die bij machte
is ons nog meer te verrassen dan Hij nu al gedaan heeft. Hij handelt
onvoorzien omdat Hij telkens iets nieuws schept. Zo is onze verras-
sing en verbazing tegelijk doortrokken van een verborgen verwach-
ting. Het is de verwachting van wat Jezus de  'grotere dingen'
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noemde, toen Hij sprak over de werken van de Heilige Geest.  Wij
verwachten  'grotere dingen', en die verwachting ligt ten grondslag
aan deze bijeenkomst. Vandaag ontmoeten wij elkaar aan deze
vergadertafel, maar we weten allemaal dat er ook nog een andere
Tafel is,  niet die van ons, maar die van de Heer. Hoelang willen wij
Hem nog laten wachten?"

4. Professor Ricca: het pausdom
"Dit onderwerp is een kernprobleem binnen de oecumene. Want
enerzijds bevéstigt het pausdom de eenheid van de katholieken,
maar tegelijkertijd verhíndert het ook de eenheid van de christenen.
In 1967 heeft Paus Paulus VI dat in een toespraak moedig erkend.
Hij stelde dat het pausdom de grote hindernis vormt voor de oecu-
mene en volgens mij is hij ook de enige paus die dat ooit gezegd
heeft. Het was een diepe en waardige toespraak. Mijns inziens be-
vinden wij ons met het pausdom in een werkelijke impasse. Aan de
ene kant is er het dogma van Vaticanum I, dat nog steeds onveran-
derlijk geldig is, ook wanneer men dat binnen het raam van Vatica-
num II verder heeft doordacht in het licht van de bisschoppelijke
collegialiteit en alles wat daaruit volgt. Die impasse is er omdat het
hier om een onveranderlijk dogma een geloofsartikel  gaat, en dat
daarom zijn draagwijdte behoudt en de macht en voorrechten van de
paus onaangetast laat. In zekere zin kunnen we zeggen dat, ondanks
het Tweede Vaticaans Concilie, bepaalde aspecten van dit dogma
dat in 1870 bij gelegenheid van het Eerste Vaticaans Concilie  werd
afgekondigd −  zoals het aspect  van 'de paus als universele herder
van de kerk', of ook:  'de paus als herder van de universele kerk' −
in onze tijd van snelle communicatie op allerlei terreinen pas goed
tot zijn  recht kan komen en verwerkelijkt kan worden.  In de achter-
liggende tijd was dit niet op die manier mogelijk. Daarom kan
gezegd worden, dat door dit aspect van snelle communicatie  het
Eerste Vaticaans Concilie  in onze tijd meer doorwerkt  en meer
actueel is  dan het Tweede Vaticaans Concilie, ondanks de 120 jaar
die ertussen ligt.   Daarmee is dit Eerste Vaticaans  Concilie  voor
onze tijd een actuele  werkelijkheid, want vanuit het gezichtspunt
van theologische reflectie krijgt  het pausambt volgens  de brief van
de Congregatie voor het Geloof van mei 1992,  ook een moederlijke
trek, omdat het via de toegenomen communicatie de mogelijkheid
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krijgt zich naar alle vezels  van de kerkgemeenschap uit te breiden.
Daarom gaat het in het pausdom, vanwege de universele kwalifi-
catie daarvan − volgens de katholieke leer −   niet om de buitenkant
van de kerkgemeenschap, nee het gaat  in het Petrusambt om een
intrinsiek, universeel principe dat de gemeenschap vormt, laat ont-
kiemen en begiftigt.

Maar ook is het zo dat wat wij in  ónze kerken als weerstand daar-
tegen  opmerken min of meer onverminderd doorgaat. U weet dat en
wij weten dat. In feite verandert die situatie dus niet,  want bij weer-
stand tegen het pausdom − een weerstand die niet slechts blind of
star is − gaat het ook om de afwijzing van een  kerkmodel dat wij
niet kunnen delen. Voor ons verschilt dat kerkmodel met het kerk-
model dat wij menen  te kunnen afleiden uit de leer van Jezus en het
apostolisch getuigenis. Gegeven deze moeilijke situatie zie ik maar
drie mogelijkheden:

1. Het pausdom blijft bestaan zoals het is. Dan is het moeilijk om
aan een eenheid te denken die erin bestaat om  Cum Petro et sub
Petro (met Petrus en onder Petrus) verenigd te zijn. De moge-
lijkheid dat wij het pausdom zoals het nu is zouden kunnen
erkennen, lijkt welhaast niet haalbaar en daarom moeten we er
dan van uitgaan dat de eenheid ons pas bij de terugkeer van
Christus gegeven zal worden.

2. Het pausdom krijgt een 'oecumenische herinterpretatie'.  Wat ik
bedoel is een grondige en diepe bezinning op de mogelijkheid
dat de paus zich in dienst van de christelijke eenheid stelt. Tot
nu toe stond de paus in dienst van de katholieke eenheid,  in
deze laatste visie  stelt de paus  zich in dienst van de christelijke
eenheid. Ik geloof niet dat, zoals sommigen vrezen, zo'n
hypothese tot een soort constitutionele ineenstorting zal voeren
en mogelijk  kan het  één van Gods verrassingen zijn waarover
ik gesproken heb. Ook vanuit het katholieke geloof gezien komt
deze mogelijkheid naar mijn idee helemaal overeen met een
fundamenteel aspect van het pausdom: dat van de eenheid.
Daarmee zouden wij in de kern van de zaak een continuïteit
hebben. Dan zou het pausschap niet slechts een instrument van
de eenheid van de katholieke kerk, maar van die van de
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algemene christelijke eenheid zijn. Natuurlijk kan alleen de paus
– met verwijzing naar de blijvende continuïteit – deze beslissing
nemen.

3. Bij deze derde mogelijkheid − het elkaar reiken van de 'hand-
der-gemeenschap' − blijft de paus wie hij is, maar doet hij er af-
stand van om zichzelf als centrum van de algemene christelijke
eenheid te presenteren en ziet hij zich voortaan enkel als
middelpunt van de katholieke eenheid. De verschillende kerken
reiken elkaar dan – nadat ze een aantal juridische zaken opgelost
hebben, overeenkomstig hún verstaan van de eenheid – 'de hand
der gemeenschap', zoals de apostel Paulus dat in zijn brief aan
de Galaten zegt. Ze doen daarmee wat de Kerk van Jeruzalem
tegenover de apostel Paulus gedaan heeft. Waarbij we niet uit
het oog verliezen hoezeer Paulus van de apostelen van Jeruza-
lem verschilde en hoezeer de kerken − kardinaal Ratzinger heeft
dat opgemerkt − die uit zijn missionaire arbeid voortgekomen
waren, verschilden van die kerken die op de andere apostelen
teruggingen. Maar in die situatie werd er toen 'de hand der
gemeenschap' gereikt en beantwoord. Ditzelfde zouden de
kerken van nu ook kunnen doen: dat wil zeggen elkaar
wederzijds erkennen als kerken van Jezus Christus, die
onderling wérkelijk één én wérkelijk verschíllend zijn. Ze
zouden regelmatig een Universeel Concilie kunnen beleggen,
waarop men dan de richtlijnen voor het geloofsgetuigenis en de
gemeenschappelijke acties bepaalt, en men zou elkaar
wederzijds in het Ene Geloof kunnen versterken. Men zou de
Ene Vader, de Ene Zoon en de Ene Heilige Geest − wiens
tempel en verblijf wij zijn −  kunnen vereren. Dat zou de
eenheid inhouden van de kerken als 'Conciliaire Gemeenschap'.
Het is het globale model dat wij –  als Waldenzer gemeenschap
− ons nu met het oog op een Oecume-nisch Concilie kunnen
voorstellen en waarnaar wij verlangen."

5. Professor Ricca: de oecumene
"De huidige crisis in de oecumene gaat ten diepste terug op het feit
dat de kerken van deze tijd te weinig met elkaar van gedachten
hebben gewisseld over de motieven voor de oecumene. Weliswaar
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hebben de kerken zich geopend, maar ze zijn niet in beweging
gekomen en dat is de oorzaak van deze crisis. Want de oecumene
vraagt diepgaande veránderingen, zij het ook  met geduld, zoals
kardinaal Ratzinger gezegd heeft. Óf de kerk verandert in de richting
van een welomlijnd doel, óf de oecumene raakt in een crisis, zoals
wij nu als kerken al ervaren. Er zijn drie stappen nodig om de crisis
in een ommekeer te veranderen:

1. De kerken moeten hun narcisme, hun eigenliefde, hun sektaris-
me, hun wettische karakter teboven komen. Boven de eigenlief-
de uit komen wil zeggen: de oecumenische horizont binnentre-
den, het betekent de eigen centrumgerichtheid overstijgen, om −
zoals Congar het zegt − 'zich te herbronnen' aan de twee middel-
punten waarover de Heilige Schrift en de Traditie spreken:  a.
de centraliteit van God, het Rijk Gods, en b. de centraliteit van
de naaste, waarbij de 'naasten' in dit geval dan vooral de andere
christenen zijn. Dat versta ik onder het overstijgen van het nar-
cisme.  Wanneer we dat niet overwinnen, wanneer we niet heen-
komen over de eigen middelpuntigheid, dan zullen we de crisis
niet overwinnen.

2. Hoe wordt het sektarisme overwonnen? Want er is veel sekta-
risch denken in de kerken, zowel in de protestantse, in de ortho-
doxe kerken alsook in de katholieke kerk. Op het eerste gezicht
lijkt dat niet zo, want we praten over sekten altijd alsof het over
anderen gaat. Echter, in het bewustzijn van veel christenen be-
staat er een verborgen sektenmentaliteit, die ook nog vaak theo-
logisch onderbouwd wordt. Hoe kan deze overwonnen worden?
Slechts op één manier:  alleen als we de waarde van het ánders-
zijn begrijpen en gaan liefhebben. Zelfs íeder anderszijn, dat wij
vaak  in het beste geval met een verborgen onverdraagzaamheid
bezien. Tot wederzijdse erkenning tussen de kerken kan men pas
komen als men het anderszijn van de ander liefheeft.

3. We moeten ook het legalisme, het wettische, overstijgen. Toen
de oecumene nog maar net geboren was, werd ze al door duizen-
den wetten − die haar richting geven, beschermen, behoeden en
verdedigen, maar ook controleren −  verstikt, naar de rand ge-
drongen en ingeperkt. Het lijkt erop dat we bang zijn dat de
oecumene groeit. Daarom zouden de kerken spoedig een nieuwe
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vrijheid moeten uitroepen: 'de vrijheid van de oecumene'. Laten
we de oecumene laten leven! Laten we haar laten groeien! En
pas dan maken we de wetten!!  Zeker, we hebben wetten nodig,
ze zijn altijd noodzakelijk, maar achteraf, niet van tevoren. We
weten nog niet eens wat er gaat komen, maar intussen hebben
we alles al ingekaderd en vastgelegd. Laten we daarom de oecu-
menische vrijheid als wezenlijk bestanddeel van de beroemde
'vrijheid van de christen'(Luther)  verkondigen."

Tweede Deel - 1. Professor Ricca: de uitdagingen tot een vrucht-
baar getuigenis.
"Deze kwestie vereist veel inspanning. Aan de ene kant zijn we ons
grondig bewust van de vele uitdagingen met hun complexiteit en aan
de andere kant  zien we steeds meer in dat het christendom zich op
het wezenlijke moet concentreren en dat dit voorrang heeft, ook
vanuit oecumenische motieven.Ik noem nu de uitdagingen die ik zie:

a. de uitdaging van de wereldgodsdiensten waarop wij niet
voorbereid zijn.

b. de uitdaging van de ontmoeting met Israël, die de identiteit van
het christendom zelf beroert.

c. de uitdaging van de laïciteit (het lekendom) met daarbij voor
deze tijd het zoeken naar nieuwe geloofsbegrippen en een  nieu-
we religieuze taal. Dat zou weleens de grootste uitdaging
kunnen zijn die we op  oecumenisch gebied gemeenschappelijk
moeten aangaan.

d. de uitdaging waarin de diverse confessies misschien nog het
meest van elkaar verschillen is de ethiek. Mogelijk is dit terrein
voor de oecumenische beweging nog het vruchtbaarste.

e. de uitdagingen die zowel  tegen de kerk als  tegen de mensheid
zijn gericht.

f. de uitdagingen bínnen de christenheid: onze scheuringen, ons
gebrek aan samenhang, onze machteloosheid, enz. Maar hier
ligt ook de grootste uitdaging, want het is God zelf die ons
hierin met al zijn wonderbare beloften uitdaagt: de belofte van
de nabijheid van zijn Rijk en de belofte van zijn Geest  die
waait, herschept en het aangezicht van de aarde vernieuwt.
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Zo zien we waardoor we  samen uitdaagd worden, maar we zien
daarbij ook de noodzakelijkheid om ons op het wézenlijke te con-
centreren. Om voor beide verschillende uitdagingen een woord als
leidraad te hebben zou dat  het woord van Bonhoeffer kunnen zijn,
een woord dat nu na vijftig jaar nog steeds actueel is en dat luidt:
"Het wezenlijk-christelijke bestaat thans hierin: te bidden en
gerechtigheid te beoefenen". Dat zou een geweldig oecumenisch
programma kunnen bieden: van God het brood afsmeken en ge-
rechtigheid beoefenen; dus om de ander het brood aan te reiken.

Drie woorden kwamen bij de voorbereiding op deze dag steeds weer
in mij op. Het zijn oude, klassieke en bijbelse woorden. Als ik dan
nu wil aangeven wat wezenijk is, doe ik dat met de drie woorden die
Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs gebruikte: Geloof, Hoop,
Liefde.

Ik wil daaraan toevoegen dat wij tot nu toe in de twintig eeuwen van
onze geschiedenis, wellicht voor álles een 'kerk-van-geloof' waren −
of wat we daar dan voor gehouden hebben. Ik druk me expres zó uit,
en we kunnen elkaar daarbij in de ogen zien en denken aan de vele
gebeurtenissen van het verleden. In mindere mate waren we een
'kerk-van-hoop'. In goede en slechte dagen zijn wij dat nooit hele-
maal vergeten. Maar wellicht waren we niet voldoende een 'kerk-
van-liefde'! Van hulp? Ja! Van weldadigheid? Ja! Van hulp en
steun? Ja! Maar een Kerk van Liefde? Mogelijk zou de Liefde in
ónze tijd tot een wezenstrek van de oecumene kunnen worden en
zou de christenheid voortaan in deze geest in wereld kunnen staan
en daarin kunnen werken."

2. Kardinaal Ratzinger: de uitdagingen tot een vruchtbaar
getuigenis.
"Het woord  'verwezenlijking' kwam mij in de zin, en hierin kom ik
met professor Ricca overeen. Wij moeten terugkeren naar het we-
zenlijke. Het centrale probleem van onze tijd is de afwezigheid van
God. Daarom is de eerste opgave voor de christenen om van de
lévende God te getuigen. Wij moeten de realiteit van de lévende
God in ons geloof, onze hoop en onze liefde aanwezig stellen. Als
het in deze tijd een probleem is om de moraal in de samenleving
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weer gestalte te geven, dan komt dat voort uit de afwezigheid van
God in ons denken en leven,  en dit is het gevolg van ons gebrek aan
geloof aan het eeuwig leven, wat een leven met God is. Ik ben ervan
overtuigd, dat het deïsme – dus de mening dat er een God bestaat −
geen impact meer op ons leven heeft en dat we menen dat Hij
uiteindelijk niets met ons leven van doen heeft. Dit is niet slechts het
geval in de zogenaamde geseculariseerde wereld, maar we zien het
ook in onze kerken en in het christelijk leven. We durven niet meer
over oordeel en eeuwig leven te spreken. God is een verre, abstracte
God geworden. We hebben de moed niet meer om te geloven dat dit
schepsel, deze mens, in de ogen van God zó belangrijk is, dat Hij
zich om ons bekommert en voor ons zorg draagt. Wij geloven dat
alles wat we doen uiteindelijk slechts onszelf aangaat. Zo maken wij
alles zelf uit en richten wij de wereld opnieuw in, maar dan vanuit
onszelf, zonder in het dagelijks leven met de werkelijkheid van God,
het eeuwig leven en het gericht te rekenen. Als wij daar echter geen
rekening mee houden, dan verandert alles. Waarom verliest het
menselijk leven zijn grote verhevenheid en zijn diepe waardigheid?
Waarom wordt tenslotte alles manipuleerbaar? Als dé mens, dít
schepsel, die naar het evenbeeld van God  geschapen is, zijn waarde
verliest,dan volgt uit dit verval onontkoombaar het uiteenvallen van
de moraal en in deze hem kort toebemeten tijd, een koortsachtig
zoeken naar zichzelf. We moeten dan zelf uitvinden hoe we ons
leven en het leven van deze wereld het beste kunnen inrichten. Daar-
om is het onze fundamentele opgave, juist als we onze bijdrage aan
het menselijk leven én aan de humanisering van het leven in deze
wereld gestalte willen geven, om déze werkelijkheid van de lévende
God tegenwoordig te stellen en die haast tastbaar te maken. Het gaat
hier om de tegenwoordigheid van een God die ons kent en liefheeft
en onder Wiens blik wij leven, Die onze verantwoordelijkheid
serieus neemt en van ons het antwoord van onze liefde verwacht –
een liefde die zich in het dagelijkse leven moet realiseren. Het
grootste gevaar voor de kerken en de christenen in de huidige wereld
is het vluchten in moralisme en het verlangen om in deze wereld
aannemelijk en verstandig over te komen. Daarmee gaat we dan
voorbij aan wat er echt toe doet. De moraal heeft goede en waarde-
volle kanten, maar als ze tot een puur moralisme verstart en niet
meer van het geloof in een lévende God bezield is, dan heeft ze uit-
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eindelijk niet de kracht om het menselijk leven te veranderen.
Daarom is voor álle christenen het getuigenis voor de lévende God
het meest dringende gebod. En omdat alle christenen één zijn in het
geloof aan déze God die zich geopenbaard heeft en in Jezus Christus
het vlees heeft aangenomen, daarom verenigt dit gebod ons ook,
juist ook dan,  wanneer we niet onmiddellijk kerkelijke of oecume-
nische aangelegenheden op het oog hebben. Uit dit getuigenis volgt
al het andere. Als wij onder Gods blik leven en God de belangrijkste
in ons leven, ons denken en ons getuigenis is, zal al het overige
volgen: de inzet voor de vrede, de inzet voor de schepping, de steun
en inzet voor de zwakken, de inzet voor liefde en gerechtigheid.
Voor het overige ben ik het eens met alle door collega Ricca ge-
noemde uitdagingen."

"Tot besluit wil ik nog eenmaal benadrukken dat al die uitdagingen
samenkomen en hun centrum vinden in deze éérste uitdaging,
namelijk wérkelijk te geloven in  en te getuigen van de Lévende
God!!"

Zeist, 30 april 2014

Vertaling en bewerking zijn van Anne Koole-Bart.  Deze – nu gemo-
derniseerde  tekst met een deels nieuwe inleiding  –  werd eerder in
2005 gepubliceerd op de sites: >http://www.stucom.nl<   en
>http://www.oecumene.nl/<
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De Constructie van de Werkelijkheid:
Cyclische Stromen van Informatie…

Dick K. F. Meijer 1*

In deze korte samenvatting, zal de auteur een poging doen de
theorievorming en elementen rond de perceptie van werkelijkheid in
een consistent schema vast te leggen. Dit schema gaat uit van de
centrale plaats van een universeel bewustzijn in de vorm van een
alomvattend kennisveld, zoals dat op diverse wijzen door kwantum-
fysici als David Bohm en ook door een aantal kosmologen wordt
beschreven.

“Can we ever expect to understand existence? . . . Surely
someday, we will grasp the central idea of it all, as so
simple, so beautiful, so compelling, that we will all say to
each other, 'Oh, how could it have been otherwise! How
could we all have been so blind for so long!’” John Wheeler

Introductie
Het leven, als het proces van samenbrengen van nieuwe complexe
vormen (informatie of syntropie), vindt plaats binnen een universeel
proces van entropie: een verhoogde wanorde welke intrinsiek meer
informatie nodig heeft om het te beschrijven (Vedral, 2010). Deze
tegengestelde aspecten van informatie komen ook tot uiting in de
inherente complexiteit van de genetische databank in DNA, dat is
bedoeld voor het ontvouwen van informatie, gekoppeld aan een
uiterst efficiënte opslag ervan (compressie van informatie). Het
leven kon alleen ontstaan door de voordurende interactie met de
omgeving: een samenspel van mutatie en omgevingsselectie en de
aanpassing van het organisme aan de buitenwereld teneinde te
overleven. De invloed van de omgeving (denk aan angst en stress)
zorgen ook voor epigenetische effecten, die de expressie van DNA-
genen in ons lichaam uit of aan kunnen zetten. Informatie ontstaat

                                                          
1 De auteur Dirk K.F. Meijer is emeritus-hoogleraar farmacologie en farmacotherapie en
   werkte met name op de terreinen van farmocokinetiek, drug targeting en wetenschaps-
   filosofie. Hij is (co)-auteur van ca  250 publicaties op dit gebied en leidde 60 promovendi op
   in de faculteiten  Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geneeskunde van de Rijksuniversi-
   teit Groningen.
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dus vaak door interacties. Entropie, zoals beschreven in de tweede
hoofdwet van de thermodynamica, is intrinsiek een proces van toe-
nemende wanorde. Er is dus een uitbreiding van informatie nodig
om een dergelijke toegenomen wanorde adequaat te beschrijven. In
omgekeerde zin, zijn er de wetenschappelijke inspanningen, als een
product van het menselijk bewustzijn, die leiden tot een compressie
van zinvolle informatie. Dit, onder andere, door middel van de
formulering van de natuurwetten en de vertaling van een onderlig-
gende 'impliciete orde', door middel van wiskundige beschrijvingen.
Dit unieke proces is dus een voorbeeld van neg-entropie of
syntropie.

Fig. 1A: Kenmerken van de Kwantumfysica.
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Fig. 1B: Toepassingen van de kwantumtheorie en demonstratie van het
dualiteitsaspect golf/deeltje in een dubbelspleetexperiment (onderste inset).

Maar waarom en waartoe zijn we als mens eigenlijk hier? Je zou
kunnen zeggen dat het leven zich ontwikkelt op een manier waarbij
het heelal zichzelf in toenemende mate zelf kan waarnemen, en
waarin de mens en andere intelligente species elders in het heelal als
het ware de biosensoring instrumenten van het universum zijn. Deze
ontwikkeling kan in de verre toekomst zelfs leiden tot een techno-
logische hergeboorte van ons universum (zie later). Dit alles geeft de
mens een speciale verantwoordelijkheid, die voortkomt uit de con-
statering dat een ieder van ons onderdeel is van iets groters en dat
we kunnen worden gezien als een persoonlijke expressie van een
universeel bewustzijn dat in de fysica wordt beschreven als een
integraal kennis- of informatieveld.

De wonderlijke kwantumwereld
De fysische basis voor een degelijk kwantuminformatieveld volgt
uit de principes van de kwantumfysica: elk elementair deeltje heeft
tegelijkertijd ook een golf-(informatie)aspect, de golf/deeltjeseen-
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heden kunnen over grote afstanden instantaan zijn verbonden
(entanglement, non-localiteit), ze kunnen informatie opslaan door
superpositie (menging van golven), elkaar versterken door coherente
resonantie en informatie opdoen uit de toekomst (backward causa-
tion, fig. 1 A). Het desbetreffende kwantum-(golf)domein is als
zodanig door ons brein niet direct waar te nemen, en heeft een 4-
dimensionele structuur (met de ongecomprimeerde tweezijdig verlo-
pende tijd ook wel block universe genoemd).

Het concept kwantuminformatieveld is onder meer afkomstig van
David Bohm (implicate order), een van de belangrijkste grondleg-
gers van de kwantumfysica, waarin de typische kenmerken als
golf/deeltjesdualiteit, kwantumonzekerheid, coherentie, superpositie
(menging), tunneling (kwantumsprong) en entanglement (verbon-
denheid van deeltjes op afstand) een rol spelen (fig. 1A). Een wereld
dus in een voor ons verborgen domein die we niet direct kunnen
waarnemen, maar die er − gelet op de superieure exactheid van de
voorspellingen en toepassingen van de kwantumfysica (fig. 1B) −
wèl is. Door bewuste waarneming en/of interactie met meetappa-
ratuur gaat de golfvorm over in deeltjesvorm (quantum-collaps),
waardoor wij per definitie slechts het deeltjesaspect kunnen
waarnemen (fig. 1B). We kunnen, middels de kwantummechanica,
wel de golfverschijnselen en hun veldinteracties berekenen.

Een voorbeeld is het z.g. Higgsdeeltje dat in kwantumfysische zin
adequater wordt beschreven als het Higgsveld, waarbinnen de
andere deeltjes het aspect van massa 'opdoen'.

Bewustzijn kan worden gezien als een universeel fenomeen, dat aan-
wezig is in alle lagen van de door ons waargenomen werkelijkheid,
gaande van het micro- tot het macroniveau van de gehele natuur.
Deeltjes zijn volgens de kwantumfysica ook weer te geven als
golven die informatie kunnen opslaan in de vorm van momentum,
spin en polariteit (A, B en C in fig. 2).
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Fig. 2: De interactie van elementaire deeltjes is gekoppeld aan het ontstaan
van informatie

Bij dit alles wordt een uitdrukkelijke relatie verondersteld tussen de
aspecten informatie en bewustzijn: informatie op het fundamentele
niveau van elementaire deeltjes wordt gezien als een circulair inter-
actie/terugkoppelingsproces van deeltjesinformatie uit verleden
(memory) en toekomst (prehension), dat resulteert in ervaring (expe-
rience, zie ook Arthur North Whitehead). Deze eenheden van erva-
ring worden onderling verweven door golfinterferentie (super-
positie), krijgen een hecht verband door in een onderlinge verbon-
denheid op afstand (entanglement) en krijgen potentiële betekenis
door gelijkvormigheid van trilling (coherentie, fig. 2) Deze infor-
matiebetekenis wordt opgeslagen in een universeel kennisveld dat
door middel van resonantie informatie kan uitwisselen met andere
complexe structuren van het universum. Een voorbeeld van het
laatste is het menselijk brein dat als tussenstation (interface) tussen
het universele en individuele bewustzijn functioneert. In de commu-
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nicatie spelen lichtdeeltjes (fotonen en biofotonen) een belangrijke
rol en is zwaartekracht een fundamenteel bindend en initiërend ele-
ment. Zwaartekracht kan ontstaan door beweging van deeltjes infor-
matie ten opzichte van elkaar (zie Verlinde) of door een web van
spinbewegingen op het allerkleinste (z.g Planck-)niveau van de
fysieke werkelijkheid (Smolin). De architectuur van de werkelijk-
heid kan zo integraal worden gezien als een bicyclische stroom van
informatie (in horizontale en verticale tijd/ruimtezin), mathema-
tisch/geometrisch af te beelden als een terugkerende spiraal (torus,
zie fig. 2).

Het leven gezien als kwantumverschijnsel
De materiële deeltjes die ons organisme en ons brein vormen zijn
dus tegelijkertijd te beschrijven als 'puntinformaties' binnen een
kwantumveld en zijn daar dan ook een integraal onderdeel van. De
vraag of zich in het brein kwantumoverdracht voordoet is daar
impliciet mee beantwoord en wordt in de praktijk onder meer beves-
tigd door de MRI-technologie die op kwantum-(spin)resonantie is
gebaseerd. Het desbetreffende informatieveld, bestaande uit virtuele
golf/deeltjesentiteiten, immer vergezeld door anti-golf/deeltjes, is in
de vorige eeuw in de fysica beschreven als het zero-point informa-
tion field dat het gehele universum doordringt en een groot deel van
de totale energie van het universum in beslag neemt. Het is door zijn
specifieke eigenschappen en de mogelijkheden van superpositie van
golfinformatie een informatieopslagdomein bij uitstek. De biologi-
sche evolutie wordt naast de bekende aspecten van mutatie, selectie,
overleving en samenwerking, daarmee noodzakelijkerwijs beschre-
ven door het geleidelijk ontvouwen van informatie die uit verleden
én toekomst bijeen wordt gebracht door informatie-uitwisseling met
het bovengenoemde 4-dimensionele kwantumveld (zie de transactio-
nele interpretatie van de kwantumfysica). In de selectie van de
miljoenen mogelijke evolutiestappen die uiteindelijk tot levende en
replicerende cellen zou leiden, speelde kwantumsuperpositie en
feeling the future een zeer versnellende rol. Hierdoor wordt
begrijpelijker dat eiwitstructuren met onherleidbare complexiteit in
de evolutie konden ontstaan (bijvoorbeeld hele reeksen van drie-
dimensionaal gevouwen, functionele proteïnen met een specifieke
aminozuurvolgorde die het bloedstollingsproces bepalen). Het in
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verband van first life vaak genoemde mechanisme van emergentie,
zijnde het ontstaan van geheel nieuwe eigenschappen uit basis-
elementen die de desbetreffende eigenschap niet bevatten, kan veel
beter worden verklaard door de bovengenoemde downward causa-
tion: toekomstige hogere complexiteit heeft een, in de tijd teruggrij-
pende, invloed op de bouwstenen ervan. Het model voor het eerste
leven lag dus niet alleen in het verleden, het ligt ook in de toekomst!

De constructie van de werkelijkheid
De constructie van de werkelijkheid is in het schema van fig.3,
afgebeeld als de ontvouwing van basisinformatie, welke, in eerste
instantie, aanwezig was in een kwantuminformatieveld (zwart), dat
bestond uit kwantumenergie met een impliciete orde. Dit veld wordt
ook wel gezien als een universeel bewustzijn, met sterk gecompri-
meerde informatie over gebeurtenissen in het verleden, heden en
toekomst (het bevat daarmee alle tijd). Ontvouwen van deze
informatie wordt uitgedrukt in een 'duaal' proces, bestaande uit golf-
velden (linkerkolom) en het organiseren van materie (rechts). Dit
introduceert echter geen 'cartesiaans dualisme', omdat elke vorm van
materie ook informatie bevat, zoals in het golf/deeltjesconcept als
basis voor de beschrijving van de natuur. Meer klassiek werd deze
basale eenheid van substantie beschreven als panpsychisme. Het
informatieaspect behelst onder meer de historie van alle onderlinge
interacties van elk participerend golf/deeltje met andere eenheden.
Beide aspecten van de werkelijkheid werden tijdens de oerknal,
middels een goed georkestreerd entropisch proces, geïnitieerd door
een verstoring van het kwantumveld (kwantumfluctuatie), (zie roze
pijl, boven in fig. 3). Universeel bewustzijn impliceert een dyna-
misch veld voor informatieopslag, met een constante uitwisseling
van in het universum gegenereerde informatie (waaronder buiten-
zintuiglijke waarnemingen, geel aan de linkerkant) en via de uit-
wisseling van persoonlijke informatie in het door velen veron-
derstelde proces van reïncarnatie (geel aan de rechterkant).

De structurering van de werkelijkheid geschiedt, in ons concept,
door middel van twee hecht met elkaar verbonden processen:
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Fig. 3. De constructie van de werkelijkheid met een materiële (rechts) en
mentale kant (links), uitgaande van een centraal kwantuminformatieveld,
beschreven als een interactie binnen een cyclisch proces.

A. Het materiële aspect van de werkelijkheid (fig. 3, rechter-
kolom): de vorming van diverse verschijningsvormen van materie
uitgaande van de elementaire deeltjes in de evolutie van de kosmos.
Dit proces geschiedde op een dusdanig gecontroleerde manier, dat
stellaire systemen, waaronder bewoonbare planeten, konden worden
gevormd. Dit alles verliep intrinsiek volgens de natuurwetten, inclu-
sief hun fijn afgestemde fysische constanten als verstrengelde infor-
matie. Dit proces is uiteindelijk gericht op de evolutie van (intel-
ligent) leven en de creatie van schoonheid in het universum (White-
head). Menselijke wetenschap onthulde deze natuurwetten en daarin
figerende fysische constanten en produceerde, meer recent, kunst-
matige intelligentie. Integratie van de mensachtige en machine-
achtige intelligenties (zg. singulariteit) in verschillende delen van de
kosmos leidt uiteindelijk tot een totale observatie van het levende
universum. Dit door middel van het verzamelen en de compressie
van alle geproduceerde informatie. De eindtoestand van dit proces
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werd eerder door Teillard de Chardin en meer recent door Barrow en
Tipler het punt-Omega (Ω-informatie) genoemd.

B. Het mentale aspect van de werkelijkheid (fig. 3, linkerkolom):
Alle materie/energie-entiteiten bevatten − maar onzichtbaar −, zoals
hierboven uiteengezet, ook relationele informatie volgens kwantum-
fysische deeltje/golfprincipes. Dit impliceert het principe van onze-
kerheid, niet-lokale verbindingen en mogelijke superpositie (men-
gen) van golfinformatie. Het informatienetwerk dat op deze manier
wordt gevormd komt tot expressie in een kwantumgolfveld, recent
geïdentificeerd als het bovengenoemde 'nulpuntsenergieveld'. Het
menselijk brein verzendt en ontvangt informatie, en functioneert op
deze manier als een bi-directioneel opererende interface tussen het
individuele en universele bewustzijn. Het menselijk bewustzijn
ondergaat verdere ontwikkeling door een continue integratie van
culturele, memetische en wetenschappelijke modaliteiten, gestuurd
op basis van de individuele vrije keuze. Dit omvat de productie, ver-
werking, en (internetachtige) distributie van informatie, evenals de
compressie van de informatie in de vorm van de toekomstige (her-)
formulering van de natuurwetten. Een uiteindelijke 'theorie van
alles' dient ook een finale verklaring van zichzelf te bevatten. Deze
zelfconsistente, gecomprimeerde informatie, (die de impliciete orde
welke ten grondslag ligt aan de werkelijkheid beschrijft), is de vol-
gende input voor een geprogrammeerde wedergeboorte van het
heelal, mogelijk in een meer verfijnde versie van het vorige spiraal-
model ( zie fig.3, midden onder).

Het leven wordt in dit concept hierin gezien als een volledig relatio-
neel netwerk van elementaire bouwstenen (elementaire deeltjes en
biomoleculen met niet-fysieke /mentale codes). Informatie beschrijft
zowel de materiële als de mentale koppelingen van dit duale net-
werk. Informatie is op deze wijze een cruciaal aspect van het indivi-
dueel en universeel bewustzijn, en daarom nog fundamenteler dan
materie. De impliciete orde, als een uitdrukking van universeel
bewustzijn, bevat daarmee het oorspronkelijke recept voor de ont-
wikkeling van het leven en is de basis voor het ontvouwen van de
aanvankelijk gecomprimeerde informatie (zie fig.3, informatieveld
midden boven)
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Dit creatieve proces is echter nimmer deterministisch van aard,
omdat de dynamische samenstelling van het informatieveld wordt
gegarandeerd door een terugkoppeling van nieuw gegenereerde
informatie uit de natuur. Deze stroom van gegevens is dus afkomstig
uit een breed spectrum van levensvormen van onder meer onze
planeet. Deze universele data-base kon alleen worden gegenereerd
door middel van de premordiale potentialiteit en de daarop volgende
verwerkelijking ervan. De onderliggende mechanismen hiervoor zijn
beschreven in de bovengenoemde kwantumfysica, de fractale geo-
metrie en de chaostheorie. Deze componenten zijn ook bepalend
voor de handhaving van de levende cel en daaruit opgebouwde
organismen omdat ze een zinvolle selectie in onzekere processen
mogelijk maken. Zo'n element van vrije keuze moet worden gezien
als een fundamenteel aspect van de wordingsprocessen in de ver-
schillende stadia van de evolutie. Denk hierbij zelfs aan de vorming
van atomen, macromoleculen, en multicellulaire systemen, inclusief
de ontwikkeling van de menselijke intelligentie. Dit omdat elke
ervaring kan worden gezien als het samenkomen van informatie uit
het verleden (herinnering) en het 'voelen' van de toekomst (het
anticiperen op toekomstige gebeurtenissen), die worden gemengd tot
de perceptie van het heden. Elk ervaringsmoment laat een soort
tweesprong zien, waarin een richting moet worden gekozen (vrije
keuze of wil van het individu). Vrije wil wordt dan ook gezien als
een essentiële drijvende kracht bij zowel persoonlijke ontwikkeling
van de mens als in de processen van de planetaire evolutie (fig. 3,
links onder).

Bewustzijn is universeel en is gerelateerd aan een cyclische
stroom van informatie
Deze informatiestromen zijn aanwezig op heel diverse niveaus: ele-
mentaire deeltjes, levende organismen in interactie met hun omge-
ving, in het menselijk brein, in de cultuur, op onze planeet en in ons
zonnestelsel en tenslotte ook op het niveau van het gehele univer-
sum (zie fig. 4).
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Fig. 4: Uit circulaire stromen van informatie op diverse micro- en
macroniveaus, ontstaan protobewustzijn, individueel bewustzijn, planetair
en kosmisch bewustzijn evenals een cyclisch opererend universum.

Bewustzijn dient hierbij een bredere context te krijgen met een
spectrum van resonantiemogelijkheden, als onderdeel van de gehele
natuur dat een zelflerend karakter heeft, en dat zich in een cyclisch
proces van zelfreferentie steeds verder ontwikkelt (Mitschell and
Staretz, 2011) en kan worden opgevat als een hologram. De mense-
lijke kennis en technologie − en/of die van andere intelligenties in
het universum − zullen het entropisch proces van gestaag uiteen-
vallen van het heelal uiteindelijk kunnen beheersen door middel van
een syntropische en systematische verzameling en integratie van alle
gegenereerde informatie. Het met informatie verzadigde universum
zal uiteindelijk, middels technologisch zeer geavanceerde civilisa-
ties, in staat zijn om al deze informatie te comprimeren tot een
uitgekiend concept voor een nieuw universum. Het onvermijdelijke
einde van ons universum kan zo leiden tot een hergeboorte van een
nieuwe versie ervan (fig.3, midden onder) in een cyclisch model,
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waarin het universum bestaat (en altijd al bestond) in een 4-dimen-
sionaal domein dat alle tijd bevat.

Conclusie:
Deze kijk op de duale ontwikkeling van het leven en de centrale rol
daarin van een universeel informatieveld biedt een samenhangend
kader voor onderzoek in de natuurkunde en de biologie, evenals
voor de studie van het bewustzijn. Het kan door haar integrerend
karakter uitzicht bieden op een verbeterde dialoog tussen materia-
listen/reductionisten (materie is primair) en idealisten (bewustzijn is
primair), groepen die elkaar veelal uit de weg gaan omdat ze elkaars
taal niet spreken en/of elkaars wereldvisie onverdedigbaar achten.
De kwalificering van elkaars gebied als onwetenschappelijk, staat
een vruchtbare samenwerking in de weg en veronachtzaamt het
gegeven dat doorbraken in de wetenschap vaak optreden in haar
randgebieden: daar waar heel verschillende concepten met elkaar in
aanraking komen en soms zelfs met elkaar versmelten.

“I didn’t come here to tell you how this is going to end. I
came here to tell you how it’s going to begin…... Where we
go from there, is a choice I leave to you….”

  Neo, in de film The Matrix
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Blind Toeval of Hoger Plan? - Kanttekeningen bij een
spanningsveld in het denken over mens en wereld

Harm Bart 1

1.  Inleiding
Ik begin met een vaststelling van Peter Berger, een Amerikaans
socioloog. Het citaat is niet zo gemakkelijk zonder verlies van
nuances te vertalen en daarom geef ik het in het oorspronkelijke
Engels, met daarna een korte samenvatting:

Any historical society is an order, a protective structure of
meaning , erected in the face of chaos. (…) Throughout most
of human history men have believed that the created order
of society, in one way or another, corresponds to an under-
lying order of the universe, a divine order that supports and
justifies all human attempts at ordering.

Kortom: iedere historische (menselijke) maatschappij is een be-
schermende zin(gevings)structuur, die als regel werd geacht te cor-
responderen met – en te worden ondersteund door – een goddelijke
orde, en die wellicht zelfs daardoor in het leven is geroepen.

Het is interessant om hiertegenover te stellen de tekst van de
uitnodiging voor de eerste lezing in de serie Dit Wondere Werk die
een paar jaar geleden in de Laurenskerk werd gehouden. Een lezing
– tussen haakjes – over het zelfde onderwerp als nu aan de orde is:
Toeval of Ontwerp? Hier is de bedoelde passage: Zijn wij het
product van toeval alleen? Steeds dwingender leiden de feiten naar
de gedachte dat alle leven, en dus ook de mens, via een reeks van
onvoorspelbare door het toeval gestuurde processen uit dode
materie is ontstaan en dat alle functies van de bestaande levende
organismen het resultaat zijn van stochastische (=
toevals)processen. Kort door de bocht: niks ontwerp, niks doel of
zin!
                                                          
1 Dr. Harm Bart  is emeritus hoogleraar wiskunde en voormalig decaan van de economische
   faculteit van de Erasmus-Universiteit  te Rotterdam. Dit artikel betreft een lezing die dhr.
   Bart in 2005  hield voor het Wetenschapscafé te Rotterdam.
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Maar – zo vervolgt de uitnodiging: Als dit allemaal zo is, wat is dan
de plaats van de mens in de natuur? Wat blijft er dan van de rechten
van de mens, de bio-ethiek en de humanitaire hulp over? En hiermee
is de problematiek – of zo u wilt: een spanningsveld –  gegeven:

� ontwerp, zo u wilt: intelligent design, versus toeval
� de plaats van de mens: centraal of marginaal
� zin versus on-zin.

2. Kanteling wereldbeeld
Men kan het citaat van Berger opvatten als een eenvoudige,
feitelijke vaststelling in de maatschappelijk-religieuze sfeer. Maar
ook wetenschappelijk gezien gaat het bij de idee van ontwerp en
doel om iets met oude papieren. Met wortels die teruggaan tot de
antieke filosofie en die ook verankerd zijn in de grote godsdiensten.
Uit de vierde eeuw voor Christus kan Aristoteles (384-322) worden
genoemd. Niet onbelangrijk – want zijn denken domineerde de
westerse cultuur voor eenwen en eeuwen!

Een paar citaten uit de Bijbel – het boek dat onze cultuur zo
ingrijpend heeft beïnvloed – onderstrepen het eveneens. Uit het
Oude Testament, het boek Genesis: En God zeide: Laat Ons mensen
maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat ….

Het gaat duidelijk om ontwerp en in het verlengde daarvan – zo
blijkt uit het gebruik van het woord opdat – zelfs om een doel! En
uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan de
Romeinen, op een wat hoger niveau van algemeenheid: Want
hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken
met het verstand doorzien … .

En – laten we nuchter zijn en eens met de ogen van de mensen van
vroeger kijken – hoe kan men anders denken? Van William Paley
(1743-1805) – een filosoof van eind 18e eeuw – is een beroemde
passage over the watch upon the heath, het horloge op de hei. Als
men wandelend op de hei een steen ziet liggen roept dat doorgaans
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geen bijzondere sensatie op. Die kan er 'zomaar' zijn. Treft u daar-
entegen op de hei een horloge aan dan is het duidelijk dat het om
een artefact gaat. Om iets dat gefabriceerd is. Iets waarvan de
complexiteitsgraad verraadt dat het ontworpen is: een product van
'intelligent design'. Geen normaal denkend mens zal menen dat het
horloge zonder toedoen van een doelgericht ontwerper 'zomaar' uit
de in de natuur aanwezige grondstoffen is ontstaan. Alsof – om een
beeld van de vermaarde astronoom Fred Hoyle (1915-2001) te
gebruiken – een tornado die over een schroothoop raast daar
'zomaar' een Boeing 747 zou kunnen achterlaten. En dan zijn
horloges en Boeings vergeleken met levende organismen qua
complexiteit nog maar kinderspel.

Paley vond met dit alles het atheïsme een absurd en volstrekt on-
houdbaar standpunt. Historisch gezien was hij daarbij in het goede
gezelschap van groten als Kepler (1571-1630) en Newton (1642-
1727). Twee mannen die een beslissende invloed hebben gehad op
de opkomst van onze natuurwetenschap. Die op haar beurt wezenlijk
is voor het moderne denken waarin het ontwerp- en doeldenken op
de achtergrond zijn geraakt. Voorzichtigheidshalve zeg ik erbij: in
wetenschappelijke kring!   Want daarbuiten –  en misschien zelfs
wel daarbinnen – komt men nog altijd van alles aan bizar 'gedachte-
goed' tegen.

Kepler en Newton hebben deze ontwikkeling niet voorzien en ook
niet bedoeld. Van Kepler is de uitspraak: Want er is niets dat ik
grondiger zou willen onderzoeken en dat ik intensiever wens te
weten dan dit: kan ik God, die ik bijna met mijn handen kan
aanraken wanneer ik het heelal beschouw, ook in mijzelf vinden? En
Dijksterhuis (1892-1965) zegt er in zijn magistrale en met de P.C.
Hooftprijs 1951 bekroonde boek De Mechanisering van het
Wereldbeeld dit van: Niets heeft in de achttiende eeuw zozeer bijge-
dragen tot de onderlinge vervreemding van geloof en wetenschap
als de ontwikkeling van de mechanica der hemellichamen, die de
schoonste vrucht is van de door Newton gegrondveste en als steun
voor het geloof bedoelde natuurwetenschap. Er is geen schrijnender
contrast tussen een beeld en zijn uitwerking denkbaar dan de tegen-
stelling tussen Newtons overtuiging, dat de orde in het planeten-
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stelsel een onweerlegbaar bewijs vormt voor het bestaan van een
intelligente Eerste Oorzaak en het antwoord dat de auteur van de
Mecanique Céleste Laplace, volgens de overlevering aan Napoleon
zou hebben gegeven toen deze hem vroeg waarom hij in zijn werk
nergens een Schepper vermeld had:  Sire, je n'avais  pas besoin de
cette hypthèse-là.

De achtergrond van de uitlating van Laplace (1749-1827) is iets dat
zich sterk maakt in het kielzog van Newton: een strikt determinisme
– de wereld die afloopt als een klok. Een determinisme dat – dit
terzijde – in zijn uiterste consequentie alleen maar tot een strikt
fatalisme kan leiden. Een 'toekomsttegenhanger' van onze houding
ten opzichte van het verleden: gedane zaken nemen geen keer.
Toekomstige zaken ook niet! Die kunnen evenmin worden
beïnvloed.

Hoe dan ook de determinist Laplace kan het inmiddels zonder
Ontwerper – met een hoofdletter – stellen.  De grote en effectieve
ondermijning van de ontwerpgedachte kwam echter uit een iets
andere hoek. Het was de bioloog Darwin (1809-1882) die zich
medio de 19e eeuw realiseerde dat er een mechanisme zou kunnen
bestaan dat – zonder dat het ook maar iets met ontwerp van doen
heeft – toch de schijn van ontwerp perfect zou kunnen ophouden:
natuurlijke selectie, survival of the fittest. Behoud van voordelige af-
wijkende karakteristieken in het voortplantingsproces. Evolutie dus!
Met – als er maar voldoende tijd is – een opeenstapeling van
effecten waardoor gaandeweg een enorme variatie en complexiteit
ontstaat. En die tijd was er. Want van de gedachte dat de aarde
slechts zo'n zesduizend jaar oud zou zijn werd teruggekomen.
Honderden miljoenen – zo niet miljarden – jaren: dat is de tijdschaal
waarop een en ander zich afspeelt.

De precieze mechanismen waren Darwin onbekend. Hoe het zit met
erfelijkheid wist hij niet. DNA, genen, chromosomen – het moest
allemaal nog worden ontdekt. Maar het ging – en dat is van belang
voor ons onderwerp – om een ongestuurd, doelloos proces. Ik
herinner aan de eerder aangehaalde uitnodiging voor Dit Wondere
Werk: Steeds dwingender leiden de feiten naar de gedachte dat alle
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leven, en dus ook de mens, via een reeks van onvoorspelbare door
het toeval gestuurde processen uit dode materie is ontstaan en dat
alle functies van de bestaande levende organismen het resultaat zijn
van stochastische processen.

En zo zijn we aangeland in een 'God-noch-gebod-situatie' die
historisch uniek is – tenminste als we de eerder geciteerde Peter
Berger mogen geloven.

3.  De hardnekkigheid van de ontwerpmetafoor
Dat daar ook een onbehagelijk kantje aan zit klinkt door in de eerder
aangehaalde uitnodiging voor Dit Wondere Werk: Als dit allemaal
zo is, (de mens het resultaat is van een blind toevalsproces), wat is
dan de plaats van de mens in de natuur? Wat blijft er dan van de
rechten van de mens, de bio-ethiek en de humanitaire hulp over?
Met Goethe (1749-1832) zouden we kunnen zeggen: Ein Schauspiel,
aber ein Schauspiel nur! Het stelt allemaal niets voor.

Maar – ons beperkend tot de wetenschap – ook daar lijkt zich iets
van onbehagelijkheid te verraden. Een maand geleden sprak Roland
Kanaar op deze plek over het onderwerp De Kwetsbaarheid van
DNA; Zorg of Zegen? Toen hij in de discussie reageerde op een
vraag over het DNA-ontwindingsmechanisme dat bij de reparatie in
de cel van erfelijk materiaal een rol speelt, liet hij zich ontvallen:
Daar is voor gezorgd. De ontwerpterminologie sluipt er gemakkelijk
in.

Niet alleen bij hem. Wat te denken van de evolutiebioloog Dawkins
(1976). Hier zijn een paar voorbeelden van het door hem gebezigde
taalgebruik. Let us understand what our own selfish genes are up to.
Hij spreekt in dit verband van their designs. En van de genen wordt
gezegd: The genes are the master programmers, and they are
programming for their lives. This includes making the best use of
other survival machines.

Dat klinkt allemaal nogal ontwerp- en doelachtig. Dat hij zelf lont
ruikt, blijkt wel uit de volgende passage: If we allow ourselves the
license of talking about genes as if they had conscious aims, always
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reassuring ourselves that we could translate our sloppy language
back into respectable terms if we wanted to, we can ask the
question, what is a single selfish gene trying to do? Het is als het om
evolutie en levensprocessen gaat kennelijk moeilijk om het te stellen
zonder de ontwerp- dan wel doelmetafoor. Aristoteles tegen wil en
dank!

Maar wat zijn die respectable terms eigenlijk waarin de sloppy
language van doel en ontwerp kan worden omgezet – zoals hij zo
geruststellend claimt? Daarbij komen in beeld de door het toeval
gestuurde processen van Dit Wondere Werk. Waarbij we de wat
schurende woordcombinatie gevormd door 'toeval' en 'gestuurd'
maar voor lief nemen. Hoe dan ook: alle reden om wat nader stil te
staan bij de woorden ontwerp en toeval.

4.  Ontwerp
Ik begin met 'ontwerp'. Waar moeten we bij dat woord aan denken.
Om de gedachten op dit punt te bepalen geef ik twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: Als u door de Amerikaanse Staat South Dakota reist
kan uw weg u voeren langs Mount Rushmore. De berg waarin de
koppen van vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehouwen.  Ook al
kunnen rotsformaties – net als wolken – weleens spontaan een
gelijkenis met 'iets' vertonen, in het geval van Mount Rushmore zal
wel niemand eraan twijfelen dat hier een ontwerper aan de gang
geweest is. Ik wijs er even op dat het er daarbij niet toe doet dat u
die ontwerper niet kent, en dat hij over duizenden jaren – als het
ontwerp nog steeds als zodanig herkenbaar is – wellicht totaal
vergeten is.  Voor de volledigheid:  het gaat hier om John Gutzon
(de la Mothe) Borglum (1867-1941).

Voorbeeld 2: Het tweede voorbeeld heeft te maken met een creatie
van wijlen Freudenthal (1905-1990), de bekende wiskundige die een
groot deel van zijn leven in Utrecht heeft gewerkt. Het gaat om
LINCOS, een soort Esperanto maar dan bedoeld voor gebruik op
kosmische schaal. Hoe zouden wij met een buitenaardse intelligentie
kunnen communiceren? Aan alles vooraf gaat natuurlijk de vraag:
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hoe kunnen wij de aandacht trekken – gesteld dat we zo onver-
standig zouden zijn om dat te willen.

Laten we er maar van uitgaan dat we dat zouden moeten doen via
radiosignalen. Die gaan met hun lichtsnelheid van ca. 300.000 km
per seconde het snelst; sneller kan niet! En die orde van grootte van
snelheid is ook wel nodig want het heelal is immens en met gewone
–  alledaagse –  snelheden kom je buiten het zonnestelsel nergens!
Ter illustratie: de ruimtesonde Pioneer 10 koerst sinds zijn lancering
op 2 maart 1972 – na de reuzenplaneet Jupiter als een soort boei
'gerond' te hebben – thans van ons af de interstellaire ruimte in. Het
ruimtevaartuig zal volgens de berekeningen over ca. 4 miljoen jaar
de eerste ster passeren.

Radiosignalen dus! –  het enige wat erop zit. En we zullen via dat
medium een boodschap moeten versturen die zich ondubbelzinnig
als ontwerp – als 'intelligent design' – verraadt tegen de achtergrond-
radioruis in de kosmos. Freudenthal wist de oplossing: afgebakende
'pakketjes' radiopulsen,  de eerste bestaande uit 1 puls, de tweede uit
2 pulsen, de derde uit 3, de vierde uit 5, de vijfde uit 7, de volgende
uit 11.  En na 11 volgen 13, 17, 19, 23, 29, 31…  . Waarom? Omdat
het om de priemgetallen gaat. U weet wel: de getallen die alleen
deelbaar zijn door 1 en door zichzelf. Als u zo'n 'priemaantal' aan
troittoirtegels heeft,  is het enige  terrasje dat u ervan kunt leggen
een pad!  Met 12 kunt u drie verschillende terrasjes maken: 3 bij 4, 2
bij 6 en 1 bij 12, een pad; met het priemaantal 13 alleen het pad van
1 bij 13.

Terug naar het idee van Freudenthal. Laat ik het omdraaien: als wij
zo'n boodschap – zo'n reeks getallen – uit de verre ruimte zouden
ontvangen, dan zou er geen twijfel zijn: intelligent design! En dat
zou ook zo zijn als de boodschap uit de Adromedanevel zou komen
– het dichtstbijzijnde galactische stelsel – en dus zo'n 2 miljoen jaar
geleden verstuurd zou zijn. Met een afzender waarvan hoogst-
waarschijnlijk inmiddels geen spoor meer te bekennen is – behalve
bedoeld signaal dan.
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5.  Toeval
Tot zover de voorbeelden inzake 'ontwerp'. En dan nu toeval. Wat
bedoelen we als het woord toeval in de mond nemen? Ondubbel-
zinnig ligt dat niet. 'Toeval' wordt gebruikt in verschillende
betekenissen, die elkaar slechts gedeeltelijk overlappen. Ik loop de
belangrijkste langs.

Betekenis 1:  anders denkbaar.  Het gaat dan om situaties die – voor-
zover wij het kunnen overzien – ook wel anders hadden kunnen zijn.
Voor sommige zaken geldt dit niet: geboren worden op de zon kan
eenvoudig niet. Voor andere wel: geboren zijn in Enkhuizen bij-
voorbeeld, zoals voor mij geldt. Dat had ook wel Grootebroek kun-
nen zijn. Maar dit dan alles wel onder het belangrijke voorbehoud:
voorzover wij het kunnen overzien. Want het is niet duidelijk of er
ook maar iets anders had kunnen zijn dan het is. Louis Couperus
(1863-1923) zegt het in zijn Romeinse roman De Berg van Licht zó:

Want niemand wijkt van zijn levenskring ook maar één tred
links of rechts af, en zelfs om de Onnoembare God cirkelt,
mysterie! de Ring van het Noodlot zich rond….

Het mogelijke en het feitelijke vallen misschien wel restloos samen.
Dat het soms anders lijkt – bijvoorbeeld omdat we de indruk hebben
over een vrije wil te beschikken – berust misschien op een illusie.
Wie zal het zeggen?!

Betekenis 2: ondoorzichtige samenloop. Dat is als ik het wel heb de
duiding die Aristoteles aan het begrip toeval geeft. Eigenlijk een
aspect van onwetendheid. Een voorbeeld is de oude vriend die u
volstrekt onverwacht tegen het lijf loopt in het buitenland. De ont-
moeting was niet gepland, zij 'valt u toe'. Overigens weet u beide
wellicht heel goed hoe u dáár op dàt tijdstip gekomen bent. Voor
een waarnemer 'met overzicht' zou het er daarom weleens veel
minder 'toevallig' kunnen uitzien.

Betekenis 3: onvoorspelbaarheid. Die connotatie was er zeker in de
eerder aangehaalde uitnodiging voor Dit Wondere Werk. Daar werd
gesproken van onvoorspelbare, door het toeval gestuurde proces-
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sen. Maar neemt u van mij aan dat dit niet alles dekt. De
atmosferische systemen die het weer bepalen – of om het heel
voorzichtig te houden: de gangbare bij de weersverwachting
gebruikte mathema-tische modellen – vertonen principiële onvoor-
spelbaarheid terwijl ze aan de andere kant volstrekt gedetermineerd
zijn. En dus – zoals we dat dan zeggen –  niets aan het toeval
overlaten.

Betekenis 4: de onveroorzaakte gebeurtenis. Op 14 september
dreigde een gestoorde man op perron CS Den Haag zichzelf in brand
te steken. Hij werd afgeleid door een luide knal en kon toen worden
overmeesterd. Denkt u dat die persoon gedacht heeft: ach, niets aan
de hand? Een onveroorzaakte knal? Dat was ook niet zo.  Het geluid
was opzettelijk veroorzaakt door de politie.

Deze soort toeval – de onveroorzaakte gebeurtenis – is eigenlijk pas
echt interessant. Maar u moet er niet te licht over denken. In de
praktijk van het dagelijks leven houden we er geen rekening mee,
'geloven' we er niet in. De bons beneden in de kamer als u 's nachts
in bed ligt trekt uw aandacht en vraagt om een verklaring. U heeft
geluk als u een kat heeft: dan kunt u zichzelf geruststellen en hoeft u
uw bed niet uit.

Bij de onveroorzaakte gebeurtenis gaat het om iets dat verwant is
met wat we wel een 'wonder' noemen. Het druist in tegen de idee
van een allesdoordringende wetmatigheid en het causaliteitsbeginsel
– het beginsel van oorzaak en gevolg. Het is – om de politie er nog
maar eens bij te halen – moord zonder motief. Formeler: chance is a
category prior to causality, aldus de fenomenale Norbert Wiener
(1894-1964).

Is er enige reden om erover te spreken? Ja die is er, want er zijn
sterke aanwijzingen dat iets in deze sfeer een rol speelt op het
microniveau van het atomaire en subatomaire. Laat ik een en ander
wat nader toespitsen: bepaalde soorten straling lijken op zulke
onveroorzaakte gebeurtenissen te berusten. En daarmee is het hele
punt meteen hoogst relevant voor ons onderwerp. Want straling is
een oorzaak voor de mutaties in het erfelijk materiaal die bij de
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evolutie een rol zouden spelen. En die zouden daarmee op deze
meest extreme vorm van toeval kunnen berusten! Waarmee causa-
liteit als het ware buiten spel staat.
Onomstreden is dit alles niet, met name niet op het meest funda-
mentele – dat is het filosofische – niveau. Albert Einstein (1879-
1955) – zèlf nota bene één van de grondleggers van het des-
betreffende stuk natuurkunde, de kwantummechanica – wilde er niet
aan: Gott würfelt nicht! (God dobbelt niet!) Zijn evenknie op dit
terrein, Niels Bohr (1885-1962), dacht er anders over. "Stop ermee
God te vertellen wat hij wel of niet doen kan", schijnt hij Einstein
eens toegevoegd te hebben. Maar dat ook hij zich ervan bewust was
dat er iets zeer ingrijpends aan de hand is, blijkt wel uit zijn meester-
lijke samenvatting van de stand van zaken: Atome sind keine Dinge!
(Atomen zijn geen dingen!)

Toeval: het staat nogal voor het een en ander. In verband met ons
onderwerp stel ik vast dat hoe dan ook als betekenissen meekomen:
afwezigheid van ontwerp, afwezigheid van doel.

6.  Toeval Nader Bezien
Laten we er nog wat beter naar kijken. We gebruiken het woord
toeval te pas en te onpas. Met verschillende inhouden zoals we
hebben gezien. Maar als we het zo'n belangrijke rol laten spelen in
onze kijk op de wereld,  in ons wereldbeeld, in onze wereldbeschou-
wing, of hoe u het maar noemen wilt, is enige behoedzaamheid
natuurlijk wel op zijn plaats. En dan is het interessant dat een
hoogleraar kansrekening als Roland Meester zegt dat hij altijd heel
alert wordt als een beroep wordt gedaan op toeval. Op toeval of op
het verwante begrip kans. Waarom? Omdat we dan eigenlijk niet
goed weten waar we het over hebben. In zijn boek Het Pseudoniem
van God 2 legt hij dit uit. Over 'toeval' in kwalitatieve zin heb ik al
het een en ander gezegd. Daaruit kan al worden afgeleid dat het
maar de vraag is of toeval echt bestaat. Roland Meester vat zijn
oordeel over toeval heel kort samen: ik niet zou weten wat dat zou
moeten betekenen. Laat ik er – voor wat betreft de meer kwanti-

                                                          
2 Zie de recensie van dit boek in ons tijdschrift GAMMA, jrg. 10 nr. 5 (okt. 2003). Het is te
  downloaden vanaf onze website: >www.teilharddechardin.nl<
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tatieve, getalsmatige notie 'kans' – aan toevoegen dat pogingen tot
'realistische' definities daarvan eigenlijk altijd op een vicieuze cirkel
uitkomen.
Een mijnenveld derhalve! Daarmee zeg ik niet – en dat wil ik
benadrukken omdat er anders misverstanden kunnen ontstaan  – dat
toeval en kans onbruikbare zaken zouden zijn. We weten ook niet
wat zwaartekracht is en toch kunnen we er zó mee rekenen dat we
naar de maan kunnen reizen en een ruimtesonde naar de sterren
kunnen sturen. Maar het gaat om begrippen die op hun eigen domein
moeten blijven. Kansen horen thuis in de theorie en nergens anders
zegt  Roland Meester, en toeval is een modelingrediënt. Twee voor-
beelden om een en ander te verduidelijken.

Voorbeeld A: Rijdend op de snelweg kunt u geconfronteerd worden
met de mededeling: vertraging tot – ik noem maar wat – knooppunt
Kleinpolderplein 20 minuten. Zoiets berust op een statistische in-
schatting van wat er met de verkeersstromen aan de hand is. Maar
het model dat daarvoor wordt gebruikt heeft slechts een zeer
beperkte relatie tot de onderliggende werkelijkheid. Het weet niet of
u op weg bent naar een huwelijksfeest of naar een begrafenis. Het is
een nuttig model met goede voorspellende kracht maar – zoals
gezegd – de correspondentie met de onderliggende realiteit is uiterst
beperkt. Het zal dan ook wellicht vele malen uitgetest zijn voordat
het in gebruik genomen werd.

Voorbeeld B: Lucia de B. – de verpleegster.  Zoveel sterfgevallen
als zij in de buurt was! Maar … dat is puur toeval, althans volgens
haar advocaat. Er is helemaal geen ontwerp in het spel – in deze
context noemt men dat: opzet . Op dit punt zat de Haagse Recht-
bank, die opzet wel bewezen achtte,  er helemaal naast! En vooraan-
staande waarschijnlijkheidsrekenaars bevestigen dat dat inderdaad
zeer wel het geval zou kunnen zijn. Er gebeuren nu eenmaal
voortdurend dingen waarvan de theoretische kans zeg maar gerust
nul is3. De plaats waar de eerstvolgende blikseminslag in Nederland
zal plaatsvinden is er een voorbeeld van.

                                                          
3 De latere ontwikkelingen hebben laten zien dat de scepsis van de auteur op dit punt gerecht-
  vaardigd was: Lucia de B. is in 2010 alsnog vrijgesproken.
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7.  Mogelijkheid en Feitelijkheid
Met het voorbeeld van Lucia de B. komen we op een wezenlijk
punt. Het is zeer wel denkbaar dat zij de sterfgevallen op haar ge-
weten heeft. Maar het is even zo goed denkbaar dat het om een
bizarre 'ondoorzichtige samenloop' gaat waar zij in de sfeer van
ontwerp – in dit verband normaliter opzet genoemd – part noch deel
aan heeft. Met als dramatisch gevolg dat zij het slachtoffer is of
dreigt te worden van een gerechtelijke dwaling. Uiteindelijk –
hoezeer theoretisch zowel het één als het ander tot de denk-
baarheden behoort – heeft ze het of wèl of niet gedaan. Er is maar
één realiteit: daar helpt geen lieve moeder  en geen toeval of kans
aan! Misschien zullen we het nooit met zekerheid weten. Als ze het
wèl gedaan heeft, kunnen we er misschien alleen achter komen via
een 'openbaring' van haar kant – normaliter bekentenis genoemd.

Hoe dan ook: de denkbeelden – de mentale artefacten – toeval en
kans liggen hier – bij zulke unieke historische gebeurtenissen –
moeilijk! En tot die categorie – die van de unieke historische
gebeurtenissen – behoort ook de geschiedenis van het leven op
aarde. Toeval en kans lijken ook daar niet de meest geëigende noties
om in ultieme zin op terug te vallen. Laat ik er nog wat nader op
ingaan

8.  Evolutie
Vroeger dacht men – om nog weer een ander beeld te gebruiken –
dat we in een aquarium zaten. In een ontworpen wereld. Darwin
heeft laten zien dat ook de mogelijkheid serieus te nemen is dat er
geen intelligent design – geen doelgericht ontwerp – aan dit alles ten
grondslag ligt. Maar – net als bij Lucia de B. – uiteindelijk gaat het
om wat er daadwerkelijk is gebeurd, en niet alleen om het mogelijke
of het denkbare. Een  adequaat inzicht in hoe het verloop van de
ontwikkeling feitelijk is geweest, is op zich al niet zo gemakkelijk te
verkrijgen. Laat staan dat het verstandig zou zijn om voor wat be-
treft de onderliggende mechanismen al te gauw te denken dat het
beeld nu reeds (nagenoeg) volledig is.

Ik voeg daar nog een overweging van meer algemene aard aan toe.
De mate waarin natuurwetenschappelijke theorieën worden geaccep-
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teerd heeft – kort gezegd – dikwijls meer te maken met ons kunnen
dan met ons kennen. Enige toelichting is hier geboden.

Onze geest spiegelt ons op het punt van hoe de natuur ingericht zou
kunnen zijn een caleidoscoop aan mogelijkheden voor.  De geschie-
denis van filosofie en  natuurwetenschap laat dat overduidelijk zien.
Maar, met de op zich interessante fysica van Aristoteles, is geen
brug te bouwen; met die van Newton reiken we naar de sterren. En
daarom is de natuurkunde van Aristoteles die eeuwen en eeuwen het
denken heeft gedomineerd van het toneel verdwenen. Het kunnen –
of zo men wil: het beheersen – heeft het gewonnen van een (te)
verstandelijk kennen.

Voor een tweede illustratie kies ik de kwantummechanica, het deel
van de natuurkunde dat zich bezig houdt met de (sub)atomaire
wereld van het extreem kleine. Die kwantummechanica gaat onze
capaciteiten qua voorstellingsvermogen simpelweg teboven. Niet
voor niets gebruikt Vincent Icke in NRC Handelsblad van 5 juni
2004 in verband met elementaire deeltjes de paradoxale term
baanloze banen. En luister naar een onbetwiste autoriteit op dit punt,
de befaamde fysicus en Nobelprijswinnaar (1965) Feynman (1918-
1988). In zijn boekje QED zegt hij:

 and you think I'm going to explain it to you so you can
understand it? No, you're not going to understand it. Why
then, am I going to bother you with all this? (…) It is my
task to convince you not to turn away because you don't
understand it. You see, my physics students don't understand
it either. That is because I don't understand it. Nobody does.

Maar de desbetreffende theorie werkt!  We kunnen ermee voor-
spellen en ontwerpen (wat in zekere zin ook een vorm van voor-
spellen is). Dat we het ten diepste niet begrijpen – ons niet meer
kunnen voorstellen wat er aan de hand is – interesseert daarbij alleen
de filosofisch ingestelden.  Shut up and calculate! Dat is het devies
vanuit de pragmatische mainstream.
Dáár waar andere natuurwetenschappelijk theorieën uiteindelijk hun
gelijk krijgen – meer in de sfeer van het kunnen dan van het kennen
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– zijn er bij de evolutieleer nogal wat kanttekeningen te plaatsen: a)
voorspellen hoe de evolutie verder zal gaan is er niet bij; b) zelfs het
'terugspellen' van hoe het geweest moet zijn is verre van eenvoudig,
en c) over ontwerpen kunnen we beter zwijgen, zij het dat we
langzamerhand wat kunnen morrelen aan bestaande levende struc-
turen.

9.  Intelligent Design?
Is Intelligent Design een interessant alternatief?  Niet – naar het mij
voorkomt – in de vorm van een plat creationisme. En ik moet ook
niets hebben van toestanden zoals in de Amerikaanse staat Kansas.
Maar daar is niet alles mee gezegd. De pleitbezorgers van de
Intelligent Design-gedachte lijken meer te komen uit de hoek van de
fysica en de kosmologie dan uit die van de biologie of biochemie.
Ze grijpen daarmee aan op een ander vlak. Aan de orde is dat de
natuurwetten en natuurconstanten een  fantastische fine-tuning lijken
te vertonen die er precies op gericht lijkt te zijn leven mogelijk te
maken. Te mooi voor toeval – wat dat dan ook is – zou men zeggen.
De eerder genoemde astronoom Hoyle was één van de eersten die er
op wezen: it looks almost as if someone has been "monkeying" with
the laws of physics (Het lijkt alsof er iemand heeft lopen klooien met
de natuurwetten). Of gaat het – net als bij de functionele orde in de
natuur die de eerder aangehaalde Paley tot zijn bespiegelingen
bracht  – ook hier alleen om een schijn van ontwerp?

En dan nog een punt dat voor mijzelf misschien het zwaarst weegt.
Ik roep nog even in herinnering: Steeds dwingender leiden de feiten
naar de gedachte dat alle leven, en dus ook de mens, via een reeks
van onvoorspelbare, door het toeval gestuurde processen uit dode
materie is ontstaan en dat alle functies van de bestaande levende
organismen het resultaat zijn van stochastische processen. Alle
functies: inclusief het denken, voelen, ontwerpen en (artistieke en
wiskundige) scheppen van de mens! Hierin fascineert mij dit : met
het uit die doelloze krachten voortgekomen fenomeen mens heeft –
paradoxaal genoeg – intelligent design naar onze eigen zelfbeleving
wel degelijk haar intrede in de kosmos gedaan. Zat het er daarvoor
niet op enigerlei wijze in? Gaat het om een geval van creatio ex
nihilo? Wederom schijn? Ein Schauspiel, aber ein Schauspiel nur!
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Op gevaar af in herhaling te vallen: ik zie geen reden om niet met de
meest open, niet-dogmatische  instelling de verdere zoektocht naar
de fascinerende inrichting van onze wereld aan te gaan. There are
more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in
your philosophy – aldus de onsterfelijk woorden van Shakespeare
(Hamlet).

10. Toeval noch Ontwerp?
Naar het mij voorkomt willen serieuze mensen als de Spinoza-
prijswinnaar Cees Dekker4 dat ook: zoeken, naast de toeval/selectie-
benadering, naar andere – eventueel aanvullende – verklaringsmoge-
lijkheden. Zit daar ruimte? Misschien wel.

Ik begin nog eens met in herinnering te roepen de hardnekkigheid
van de ontwerpmetafoor. Misschien zit daar toch iets meer achter
dan sloppy language en is het tòch zinvol om doeloorzaken als
wetenschappelijk denkmiddel toe te laten, al is het maar in de
heuristische sfeer. De Duitse fysicus Von Weizsäcker (1882-1951)
heeft er in zijn wijsgerige beschouwingen over de moderne fysica op
gewezen dat al sinds jaar en dag bepaalde natuurwetenschappelijke
principes – de zogeheten Extremalprinzipien – zich op een teleo-
logische doel-oorzaakmanier laten formuleren. Men heeft de
Extremalprinzipien vaak opgevat als de uitdrukking van een op een
doel gericht karakter van het wereldgebeuren. Over het algemeen
zijn de natuurwetten voor ons de uitdrukking van een in de natuur
werkzame causaliteit volgens welke de toestand van een ding en zijn
omgeving op een gegeven moment, die in het onmiddellijke daarop-
volgende ogenblik bepaalt. De Extremalprinzipien schijnen dit
schema te doorbreken met hun op een doel gerichte wetmatigheid:
de baan van het licht wordt bepaald door het eindpunt, dat de
lichtstraal eerst zal bereiken na deze baan te hebben afgelegd. De
factor die het gebeuren bepaalt, schijnt hier geen 'mechanische'
oorzaak te zijn, maar een doel dat pas in de toekomst zal worden
bereikt. En dus concludeerde men tot een plan dat de natuur
                                                          
4 Zie ons tijdschrift  GAMMA, jrg. 12  - nr 4 (dec, 2005)  p. 60-63 de recensie van Wijbrand de
   Steur  van  het boek van  Cees Dekker c.s. (red.): Schitterend ongeluk of sporen van ont-
   werp? - Over  toeval en doelgerichtheid in de evolutie.
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beheerst, dat wil zeggen tot een geestelijk principe in de natuur. In
deze passage wordt impliciet verwezen naar het zogenoemde
Principe van Fermat (1601-1665), dat zich in de praktijk onder meer
manifesteert doordat een gedeeltelijk in het water gestoken stok een
knik vertoont. Verderop zegt Von Weizsäcker: Het is een beslis-
sende ontdekking geweest van de moderne wiskunde, die veel te
weinig tot het bewustzijn van het publiek is doorgedrongen, dat deze
tegenstelling tussen causale en finale bepaaldheid van het gebeuren
in werkelijkheid in het geheel niet bestaat (…). Het finale 'doel' en
de causale 'wet' zijn (…) slechts verschillende vormen om hetzelfde
principe uit te drukken. Het doel geeft slechts het gevolg aan dat
volgens de wet noodwendig moet intreden en de wet is precies
zodanig ingericht dat de daardoor bepaalde werkingen het doel
realiseren. (…) Een klokkenmaker beoordeelt een uurwerk inder-
daad tegelijkertijd causaal en finaal: hij richt zijn raderwerk precies
zo in, dat het op grond van de daaraan inherente mechanische
eigenschappen het daaraan gestelde doel vanzelf verwezenlijkt. Op
basis van een beschouwing over de vier door Aristoteles onder-
scheiden typen oorzaken komt hij tot de slotsom dat er via de
wiskunde sprake is van een herleiding van de causaliteit en de
finaliteit tot een hoger principe dat een zekere verwantschap
vertoont met de oude causa formalis. (…) De wiskundige vorm,
inderdaad een soort van causa formalis, blijft in de natuurkunde
over als een laatste grijpbare inhoud van onze oude causaliteit-
begrippen. Met Leibniz  ontdekken we dus in de wiskundige natuur-
wet de werking van de geest in de stof.

Maar er is meer. Ik noem de fenomenen 'zelforganisatie' – zo men
wil: patroonvorming – en wat ik hier automatic structure zou willen
noemen. Misschien is het dilemma 'óf toeval óf ontwerp' wel vals,
omdat er zaken bestaan in de sfeer van noch toeval noch ontwerp. Ik
besluit met twee voorbeelden die deze gedachte kunnen ver-
duidelijken.

Eerste Voorbeeld: Langton's Ant 5  − Ik kan u aanraden om eens
het internet op te gaan en kennis te nemen van Langton's Ant – de

                                                          
5 Zie:> www.fortnecity.com/emachines/e11/86/langton.html<; > http://users.libero.it/
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mier van Langton. Daar heeft u een mini-universum, volledig
bepaald door een paar uiterst simpele spelregels. Met een
eenvoudige theory of everything dus. En met een mogelijkheid om
de beginsituatie – de big bang – steeds anders te kiezen. Waarna het
geheel volstrekt deterministisch – als een klok – begint af te lopen.
En waarbij in alle gevallen die tot nu toe zijn uitgeprobeerd na een
beginfase – die uiterst chaotisch aandoet – zelfreplicerende orde
ontstaat die wel de highway wordt genoemd:

Ik zei: alle gevallen die tot nu toe zijn uitgeprobeerd. Het kan dus
zijn dat bij toeval de beginsituatie daarbij tot nu toe 'toevallig' steeds
'goed' gekozen is. Het vermoeden bestaat echter dat het altijd op de
highway uitloopt (zij het dat die een andere richting kan uitgaan).
Dat zou betekenen dat er niets toevalligs aan is. Maar er is ook geen
sprake van een ontwerp gericht op de realisering van de highway.
Het geheel zou zich dan aan het dilemma toeval of ontwerp ont-
trekken! Noch toeval noch ontwerp dus. Maar dat is niet helemaal
zeker want er is noch geen wiskundig bewijs dat het vanuit iedere
beginsituatie 'werkt'.

Tweede Voorbeeld: Ramsey-theorie - Zo'n –  afdoend –  wiskundig
bewijs is er wel in het tweede voorbeeld. Laat ik het beschrijven in
de vorm van een spelletje dat wel wat op boter-kaas-en-eieren lijkt.
En dat u daadwerkelijk zou kunnen spelen als u dat zou willen. Het
gaat – net als bij boter-kaas-en-eieren – om twee spelers die om de

                                                                                                                         
  acnard/ant.html<  Vgl. ook >www.math.ubc.ca/people/faculty/cass/www/ant/ant.html<
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beurt iets moeten doen. Het spel speelt zich af op een stuk papier.
Daarop zet u een aantal punten. Laten we zeggen 5 – of als we het
wat complexer willen maken 16. Verder zorgt u ervoor dat u kleur-
potloden bij de hand hebt. Bijvoorbeeld de kleuren oranje, blauw en
groen. Om beurten trekt u nu met een kleur naar eigen keuze een
verbindingslijn tussen twee van de punten. De rol van het drie-op-
een rij bij boter-kaas-en-eieren wordt nu gepeeld door monochrome
driehoeken van (volledige) verbindingslijnen. Monochroom wil
zeggen: alle drie zijden van de driehoek dezelfde kleur – oranje,
blauw of groen. Diegene wint die het eerst een monochrome
driehoek tot stand brengt (waarbij ook gebruik mag worden gemaakt
van de door de ander getrokken lijnen). Een voorbeeld is de oranje
driehoek in de volgende figuur

met 5 punten en 10 verbindingslijnen (waarbij – tussen haakjes –
slechts twee van de drie toegestane kleuren gebruikt zijn).

Even tussendoor: het betreft hier een bijna onuitputtelijk spelletje.
Want bij een wat groter aantal punten is het aantal mogelijkheden
voor kleuring enorm. Bij 16 punten moet u maar denken aan iets in
de orde van grootte van alle atomen op de gehele aarde. En het
wordt nog veel gekker wanneer u naast meer punten ook nog een
groter aantal kleuren toelaat.

De vraag waar ik nu op wil concentreren is deze: kan het voorkomen
dat het spelletje onbeslist eindigt? Dat er, nadat alle verbindings-
lijnen zijn  getrokken geen monochrome driehoek tot stand is ge-
bracht. Net zoals het bij boter-kaas-en-eieren kan voorkomen dat er
geen drie op een rij wordt gerealiseerd.Bij een aantal punten van 16
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of minder kan dat. Hier zijn twee voorbeelden van zo'n kleuring.
Eén met 5 punten en 10 te kleuren verbindingslijnen:

en één (afkomstig van de wiskundige Berge) met 16 punten en 120
lijnen:
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Maar vanaf 17 punten en 136 verbindingslijnen gaat dit niet meer!
Zelfs als de twee spelers – tegen de bedoeling van het spel in – beide
hun uiterste best doen de realisering van een monochrome driehoek
te vermijden komt er vroeg of laat een tevoorschijn. Ander gezegd:
bij 17 punten en 3 kleuren is er in alle kleuringen – en dat zijn er
nogal wat: denk maar aan zoiets als het totale aantal atomen in het
gehele zonnestelsel – altijd tenminste één monchrome driehoek!

Laten we er eens als volgt tegenaan kijken. Als ik in het geval van
16 punten een kleuring aantref met een monochrome driehoek, dan
is dat ofwel met opzet zo gedaan ofwel  ik ben 'toevallig' op één van
de 'goede' gestuit. Als ik met 17 punten werk, dan hoef ik niets 'op te
zetten', maar er is ook geen toeval in het spel want er ontstaat (op
den duur) altijd een monochrome driehoek. Zitten we bij 16 (en
minder) nog in de sfeer van of toeval of ontwerp, vanaf 17 kunnen
we zeggen noch toeval noch ontwerp: automatic structure bij
toenemende complexiteit.

Ere wie ere toekomt: het gaat hier om een bijzonder geval van de
zogeheten Ramsey-stelling. Genoemd naar de theorie van de Ierse
wiskundige Frank P. Ramsey (1903-1930) die helaas op zeer
jeugdige leeftijd is overleden aan de gevolgen van geelzucht

11.  Slot
Wat zullen we nog allemaal op het wetenschappelijke pad kunnen
vinden? De gedachte dat het alleen nog maar om een paar losse
einden zou gaan vervult mij met grote scepsis. Dat dachten natuur-
kundigen aan het eind van de 19e eeuw ook, en zie wat er toen
gebeurde.

In dit licht  valt op de verbeten opwinding die in 2005 ontstond over
het boek van Cees Dekker Schitterend ongeluk of sporen van ont-
werp? - Over  toeval en doelgerichtheid in de evolutie 3 Aan die
opwinding6 zelf zitten dogmatische –  en misschien wel ten diepste
religieuze –  trekjes. Zou het kunnen, dat zelfs de geringste ver-
                                                          
6 NRC Handelsblad van 14 juni 2005 bevatte een artikel van Sierd de Jong (beleidsadviseur
   bij de rijksoverheid) met de in dit verband veelzeggende titel: Evolutiedebat is aanval op de
   vrije mens.
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wijzing naar de gedachte dat de mens misschien toch niet helemaal
de maat van alle dingen is, niet spoort met het dominante huidige
denkklimaat ? Hier komt in gedachten de rake formulering van  één
van de meest subtiele denkers die de wereld gekend heeft, de 17e-
eeuwse wiskundige en filosoof Pascal (1632-1662): het hart heeft
zijn redenen die de rede niet kent. Gaarne besluit ik mijn betoog met
wat hij – die de mens een denkend riet heeft genoemd – te zeggen
had over de mogelijkheid dan wel onmogelijkheid van een Gods-
bewijs uit de natuur of de natuurwetenschappen:

Zag ik niets dat op een Godheid wees, dan zou ik dus kunnen
ontkennen; zag ik overal de merktekenen van een Schepper,
dan zou ik in vrede rusten in het geloof. Maar ik zie te veel
om te ontkennen en te weinig om zeker te zijn.
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Is de vrije wil een illusie?
Eric Bruijnis

In zijn boek De vrije wil bestaat niet stelt Victor Lamme de vraag of
wij zelf de baas zijn over ons brein. Victor Lamme is hoogleraar
cognitieve neurowetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In
een aantal interessante hoofdstukken lijkt het erop dat hij dat ont-
kent. Niet wijzelf maar onze hersenen zijn de baas over ons gedrag.
Hij schrijft niet expliciet dat er geen sprake is van een vrije wil,
maar hij lijkt het wel te suggereren. Veel hoofdstukken gaan echter
uit van mensen met hersenbeschadigingen. Zulke beschadigingen
kunnen op vreemde of op dwingende wijze ons gedrag bepalen. De
rol van de vrije wil is dan moeilijk na te gaan.

Eén experiment lijkt een aanwijzing te hebben voor zijn stelling dat
de vrije wil niet bestaat. We zullen zien of dat klopt. Het is een
klassiek experiment uitgevoerd door Libet. Benjamin Libet, een
Amerikaanse neurofysioloog, leefde van 1916-2007. Hij deed
onderzoek aan het fysiologisch departement van de universiteit van
Californië op het gebied van het menselijk bewustzijn. Hij kreeg in
2003 de virtuel Nobelprize voor psychologie (van de universiteit van
Klagenfurt).

Aan de hand van Libets experiment wil Lamme aantonen dat vóór
het bewuste besluit tot actie de hersenen zelf tot actie overgaan. Dat
zou dan betekenen dat de 'vrije' wil een impuls is die vanuit de neu-
ronen tot stand komt. En dat de vrije wil een illusie is. Ik wil aan-
tonen dat Lammes verklaring niet klopt en dat aan het bewuste
besluit een aantal noodzakelijke processen voorafgaan, die mede te
maken hebben met het bewuste besluit.

Libets experiment
Libet deed zijn experiment1,  met normaal functionerende personen.
De proefpersoon zit in een kamertje met aan de muur een klok. Zijn
                                                          
1  Libet e.a. (1983), Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity
(readiness-potential)-The unconscious initiation of a freely voluntary act, Brain 106: 623-642.
en Libet, Benjamin (1985), Unconscious cerebral initiative and the role of  conscious will in
voluntary action. The Behavioral And Brain Sciences, 8: 529-566
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hoofd en armspieren zijn verbonden met draden aan meetinstru-
menten: een ElectroEncephaloGram(EEG) voor het registreren van
de hersenelektriciteit, een ElectroMyoGram (EMG), voor het meten
van de spieractiviteit. De instructie is: "Hou de klok in de gaten en
als je na enig wachten besluit 'nu druk ik op de knop', druk dan
direct op de knop, en onthoud op welke tijd je dacht: 'nu druk ik op
de knop'".

Veel functies in ons gedrag en denken worden verwerkt in de
buiten- en binnenkant van de hersenen? Voor ik het experiment be-
spreek geef ik eerst een plaatje van de buitenkant van de hersenen,
de zogenaamde hersenschors of cortex. In sommige delen van de
hersenen wordt het 'zien' verwerkt, in andere delen 'de motoriek', in
weer andere delen onze 'ruimtelijke oriëntatie'. Ik geef een beperkt
overzicht van enige functies die de diverse delen hebben.

Doorsnee van de hersenen

Links op het plaatje is de voorkant van de hersenen;
hier frontal genoemd.

Geheel rechts is de achterkant van de hersenen;
occipital genoemd
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1. De plaats bij de kruin van het hoofd, de bovenkant, ofwel de
pariëtale lob wordt gebruikt voor het verwerken van: beweging,
ruimtelijke oriëntatie, herkenning en perceptie van stimuli

2. De voorkant van de cortex, de frontale lob wordt gebruikt voor:
redeneren, plannen, een deel van de spraak, beweging, emoties,
probleem oplossen. Langs de grens met de pariëtale lob is de
motorische cortex: voor beweging van lichaam en ledematen.
Daarvóór loopt in een strook de premotorische cortex: deze
dient ter voorbereiding van de beweging.

3. Het achterste deel van de cortex, de occipitale lob is voor
verwerking van wat we zien.

4. Het deel bij de slapen,de zijkant of de temporale lob is voor
waarnemen en herkennen van gehoorprikkels, geheugen en
spraak.

Wat Libet bij dit experiment gemiddeld over de gehele groep geno-
men mat, waren de volgende 3 elektrische impulsen:

1ste impuls: 300 Milliseconden vóór 'nu druk ik' (de rode pijl
omhoog) registreerde men een opklimmende activiteit (begin bij
blauwe neergaande pijl) in de hersenen. Deze begint in de premoto-
rische hersenschors.Dat betekent dat de premotorische hersenschors
motorische activiteiten voorbereidt.

Fig 2: 0 sec is het moment van beweging van de vinger, bij -0,5
begint de voorbereiding van de beweging. De rode pijl geeft aan
waar de persoon aangeeft: "nu druk ik".
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2de impuls: Na 300 msec was de top van de activiteit in de premo-
torische cortex bereikt. Op dat moment rapporteerde de proef-
persoon dat hij dacht 'nu druk ik'.

3e impuls: 200 milliseconden na het 'nu druk ik' werd er op de knop
gedrukt (bij '0' sec).

Veel neurologen, onder wie Lamme,  verklaren de drie tijden als
volgt: vóór de bewuste wil ('nu druk ik') was er al een activiteit van
de hersenen in de premotorische cortex. Deze activiteit wordt de
respons tot voorbereiding genoemd. Met andere woorden: neuronen
komen 300 milliseconden vóór de 2e tijd: 'nu druk ik', al in actie.
Men is zich daarvan niet bewust. Dus volgens Lamme en anderen is
er geen vrije wil. Na 'nu druk ik' hebben de neuronen nog 200 msec
de tijd om bij de motoriek van de hand te komen.

Libet zelf was het niet eens met de verklaring van de andere neuro-
logen dat de vrije wil een illusie was en dat deze werd gestuurd door
de louter stoffelijke neuronen. Hij wierp tegen, dat je direct na het
besluit 'nu druk ik' alsnog kon denken 'nee, ik doe het niet'. Met als
resultaat dat je niet drukt. Dat zou dan een teken zijn dat de vrije wil
wel effectief was.

Ik geef nu mijn verklaring van het experiment. Deze is anders dan
die van Lamme. Kort samengevat luidt die: vóór het bewuste 'nu
druk ik' gebeurt er al van alles in de waarneming en besluitvorming
dat verband houdt met het uiteindelijk bewuste besluit. Dat de vrije
wil van de mens daarmee niet meespeelt wordt met dit experiment
niet aangetoond.

Mogelijke gang van zaken bij het experiment:
1. Voor je denkt: 'nu druk ik' haal je de instructie in je hoofd en

houd je die vast, waarschijnlijk als een verhaal met uitbeelding
van de gang van zaken. Bijvoorbeeld: 'Ik moet nu met mijn
rechterhand op de knop' drukken en bijvoorbeeld niet: 'nu schop
ik met mijn voet'. In de neurologie wordt die uitbeelding met de
pariëtale cortex verwerkt. Deze plaats vertaalt de woordelijke
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instructie in de vorm van beelden en stuurt ze naar de pre-
motorische cortex, alwaar de impuls wordt opgebouwd (van
neergaande pijl naar opgaande pijl).We zullen ons daar niet van
bewust zijn, maar het is een hersenimpuls die vooraf gaat aan
het besluit 'nu druk ik'

2. .Je bekijkt nauwkeurig de klok op het moment - of er vlak voor -
dat je 'nu druk ik' denkt. Ook dat kan pariëtale activiteit geven,
omdat het een ruimtelijke waarneming is (stand van de wijzers
opmerken). Dit zal een hersenimpuls geven voor of tegelijk met
het besluit 'nu druk ik'. Ook deze handeling kan al of niet bewust
zijn.

3. Al eerder of tegelijk moet er vanuit de frontale cortex planning
komen van al deze werkzaamheden, alsmede vlak voor de
besluittijd beoordeling van de kloktijd. Ook dit zal een impuls
geven vóór 'nu druk ik'.

4. Tijdens al die werkzaamheden van 1-3 wordt in de premoto-
rische cortex de beweging van de vinger voorbereid. De
grafieklijn gaat omhoog.

5. Na die voorbereiding − als je denkt 'nu druk ik' − komt de
elektrische impuls op zijn top.

6. Na dit besluit druk je en wordt de beweging geregistreerd door
het EMG. Welgeteld zijn er al drie soorten activiteit die de
voorbereiding al in gang zetten voor je denkt ‘nu druk ik’.

7. Het blijkt ook nog eens bij herhalingen van dit experiment, dat 7
seconden ervoor al allerlei gedachten en spanningen kunnen
spelen, zoals: 'ik moet het goed doen', 'hoe is het ook al weer',
'zal het lukken'. Sommige personen vertelden achteraf dat ze
eerst tot drie telden voor ze besloten te drukken. Maar afgezien
van de processen onder punt 7, die men beter ruis kan noemen,
zijn de punten 1-3 onvermijdelijke activiteiten, die te
verwachten zijn vóór 'nu druk ik'.

Conclusie
Vóór het voorgenomen besluit ('nu druk ik') kunnen er allerlei
hersenactiviteiten in gang gezet worden die al of niet bewust
meewerken aan de opbouw van het besluit 'nu druk ik'. Coördinatie
van diverse activiteiten, de klok in de gaten houden, verbeelden van
de opdracht, kunnen de eerste geregistreerde impuls verklaren. Dat
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betekent dat al van alles door ons denken en voorstellen wordt ver-
werkt, om de vrije wil voor te bereiden.

Samenvatting
Er is nu de volgende voorlopige conclusie te trekken naar aanleiding
van het bovenstaande: Het experiment van Libet is niet een bewijs
voor het ontbreken van de vrije wil. Er zijn een aantal voorberei-
dende handelingen en geestelijke activiteiten nodig die de vrije wil
mogelijk maken.



                                                                                                                GAMMADELTA JRG. 1 NR. 1 - JUNI  201479

 René Munnik: Tijdmachines - Over de tech-
nische onderwerping van vergankelijkheid en
duur - Uitg. Klement, Zoetermeer 2013, ISBN
978 90 8687 116 2, 400 blzz. , € 26,95

Zou het mogelijk zijn, dat de hoogwetenschappelijke en hoog-
technologische strijd tegen de vergankelijkheid en sterfelijk-
heid  uitmondt in wezens, die uitzicht hebben op een zekere
'onsterfelijkheid', maar juist daarom niet meer te onderschei-
den zijn van hen, die reeds gestorven zijn of nooit geleefd heb-
ben? Die vraag komt in dit boek centraal te staan en wordt bij
wijze van protohypothese bevestigend beantwoord (p.64). De
stelling, die René Munnik (1952), bij-
zonder hoogle- raar namens de Stich-
ting Thomas More aan de Uni-
versiteit Twente en docent wijsbegeer-
te aan de Tilburg School of Catholic
Theology, in dit boek gaandeweg als
hypothese aan- vaardbaar probeert te
maken is: "In de mate waarin wij ons-
zelf als rationele wezens realiseren en
onze wereld ra- tioneel inrichten, in
die mate neemt onze wereld een
steeds mythi- scher gestalte aan."

In een prachtige en logisch te volgen taal onderbouwt René
Munnik vervolgens zijn stelling, dat de mens door zijn ratio-
neel-technische uitvindingen als die van het alfabet en het
schrift, de boekdrukkunst, de fonografie, de fotografie, de tele-
fonie en de cinematografie met de moderne telecommunicatie-
middelen als het ware de vergankelijkheid van de tijd steeds
meer heeft opgeheven. Zij, die overleden zijn, kunnen wij op
film niet alleen in levenden lijve zien en zien bewegen, maar
ook letterlijk horen spreken en volgen in hun toenmalige leef-
en werkomgeving. In de tijd vóór al deze uitvindingen was de
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menselijke ervaring en bezinning op de aard van zijn werke-
lijkheid beperkt tot datgene wat hij in zijn geheugen (dus
mnemotechnisch) uit mondelinge overlevering had opgesla-
gen. Vanaf de invoering van het schrift echter brak de gelet-
terde tijd aan met name voor denkers als filosofen en theo-
logen. Iedereen kon zich letterlijk met geschiedenis gaan
bezighouden. De geschiedenis van mens en wereld werd
hermeneutisch ontsloten en steeds meer ge-ontmythologiseerd.
Munnik noemt Nietzsche als voorbeeld van de filosoof, die
Plato en het christendom te kijk zet "als erfgenamen van het
mythisch gebrek aan onderscheidingsvermogen tussen dromen
en waken". Het is volgens Nietzsche een waan te menen, dat er
"naast de zintuiglijke werkelijkheid nog een ander 'boven-
natuurlijk' domein zou zijn, waarin God even goed als de go-
den, en de onsterfelijke ziel even goed als fantomen, hun thuis-
haven hebben." (p. 71)

Volgens Plato echter is de filosofie een oefening in ontwaken
en sterven. En Munnik haalt diens geestverwant Plotinus (204-
270) aan, die in de Enneade (III 6,6) stelt: "Wakker worden
met het lichaam is een overgang van de ene slaap in de andere,
zoals men ook van het ene bed in het andere kan stappen. Het
ware wakker worden betekent dat de ziel zich geheel van het
lichaam losmaakt." (p. 78)

René Munnik voert ons in zijn vele voorbeelden met betrek-
king tot de huidige mathematisering en rationalisering van
onze communicatiemiddelen helder voor ogen dat het maar
schijn is, dat  de grenzen tussen de tijden vervagen. Men heeft
bij het visueel en auditief ondergaan van beelden weliswaar de
indruk met een levende werkelijkheid te maken te hebben,
maar niets is minder waar. Na het zien van de 'virtuele werke-
lijkheid' keert men steeds terug in zijn eigen sterfelijk lichaam.
En ook technieken als klonen en cryopreservatie (d.i. het be-
waren van genenmateriaal in diepvriezers), waarmee het op-
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heffen van vergankelijkheid en uitsterven worden beoogd, zul-
len zeker in de toekomst alleen voor die trappen van de evo-
lutie kunnen gelden, die niet zoals de mens worden geken-
merkt door onherhaalbaarheid en uniciteit. (p. 273 ev.).

Aan deze vaststelling van René Munnik, die ik van harte
onderschrijf, wil ik graag iets toevoegen. De opeenvolging van
de diverse door hem uitvoerig geschetste technische vindingen
hebben niet alleen geleid tot een toenemend besef van onze
onsterfelijkheid, maar tevens tot een toenemend bewustzijn
van onze verbondenheid met de ander en de noodzaak ernaar
te streven anderen in hun unieke zijn te bevorderen. Ook dat
bewustzijn kon niet mathematisch of rationeel worden bereikt,
maar is mede ontstaan vanuit de wetenschap dat materie en
geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Door de kwantumfysica is eens te meer duidelijk geworden,
dat materie slechts door een gerichtheid van de geest als zoda-
nig valt te onderkennen. Het denkvermogen heeft in mathema-
thische formules kunnen vastleggen, waar een energetische
impuls zou moeten plaatsvinden en op het moment van de
fysieke waarneming daarvan wordt deze als deeltje gefixeerd.
Zodra de aandacht niet meer geconcentreerd wordt gericht,
vervluchtigt dit deeltje in een golfbeweging. Zoals mede door
de wiskundige en filosoof  Alfred North Whitehead (1861-
1947)1 wordt uiteengezet, laat de hele evolutie zien hoe de
mens gedreven wordt en zich laat aantrekken door iets buiten
zichzelf en stelt zijn denkvermogen hem, gepaard aan zijn
nieuwsgierigheid, in staat de 'wereld buiten hem' steeds meer
te interioriseren. Of − zoals Munnik zegt:− via technieken als

                                                          
1 Prof. dr. ing René Munnik is gespecialiseerd in het werk van deze procesfilosoof, die vaak
  ook wordt verbonden met het evolutiedenken van Teilhard de Chardin.  Zie o.a.  R.P.H.
  (2002). Whitehead's hermeneutical cosmology. In Darren J.N Middleton  (Ed.), God, litera-
  ture and process thought (pp. 63-75). Aldershot: Ashgate.
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het alfabet en digitale codes voor zichzelf vast te leggen.
Daarmee valt de ruimte en de tijd van het individu steeds meer
samen met die van anderen. Men ontdekt steeds meer, dat men
− hoe individueel verschillend ook − in ruimte en tijd met
elkaar verbonden is. In zijn boek Death and the Afterlife werpt
ook Samuel Scheffler een interessant licht op deze zaak.
Robbert Dijkgraaf vat zijn visie samen: "Waarom zou je een
medicijn tegen kanker zoeken, of een veilige brug ontwerpen,
laat staan een roman schrijven als er straks niemand meer is
om te genezen, te vervoeren of te ontroeren. Zo bezien is alles
gemotiveerd door onmiddellijke voldoening en eigenbelang.
Het lot van toekomstige generaties weegt zwaarder dan ons
eigen bestaan. We zien graag dat zich ergens ooit iemand be-
wust is van onze nalatenschap, hoe klein en homeopathisch
verdund die ook mag zijn. De wetenschap stelt ons in staat
verder terug te kijken en ons evenzeer verbonden te voelen
met de eerste microben die 4 miljard jaar geleden het leven
zagen of met de elementaire deeltjes die bijna 14 miljard jaar
geleden in de oerknal ontstonden. De hoop is dat de weten-
schap ons evenzeer dichter bij de verre toekomst kan brengen.
Een beetje meer toekomstig besef kan duidelijk maken hoe
blijvend de impact is van alles wat we doen in het hier en nu,
ten goede of ten kwade.2

De door René Munnik in zijn schitterende boek geschetste
technische ontwikkelingen maken het de mens o.a. ook moge-
lijk om zich in een virtuele wereld, bijvoorbeeld in een simu-
latiesfeer of in games, met anderen te confronteren of te
meten. Daardoor worden ze zich meer bewust van datgene,
wat  Teilhard de Chardin de noösfeer noemt, de denkende laag
om de aarde, die op weg is naar het punt-Omega, waarin ieder
als uniek persoon het goddelijke zijn kan ervaren.           HvB

                                                          
2 Robbert Dijkgraaf Toekomstig besef  in NRC d.d. 10/11 mei  jl., Wetenschapsbijlgae p. 3
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 Jan Seijbel: Veblens visie - Het belang van
Thorstein Veblens ideeën voor zijn en onze tijd -
met een voorwoord van Maarten van Rossem,
Uitg. Aspekt 2014, ISBN 97 89 46 153 44 84,
348 blzz.,  €  22, 95

Het is weliswaar lang geleden, dat in de VS de zoon van Noorse
immigranten Thorstein Veblen leefde (1857-1929), maar de invloed,
die hij had op de Amerikaanse econo-
mie van de laat- negentiende eeuw en
begin twintigste eeuw is ook thans nog
merkbaar en eigenlijk worden zijn ideeën
alleen maar actueler. Maarten van Rossem
(1943), gespeciali- seerd in de geschiede-
nis en politiek van de Verenigde Staten,
schetst hem in zijn voorwoord (p.9-11) als
voorloper van wat tegenwoordig heet be-
havioral economics. In die zijtak van de
economische weten- schap hebben onder-
zoekers oog voor het irrationele handelen van de mens als het gaat
om financieel-economische beslissingen. Veblen beschouwde de
mens dan ook zeker niet als een rationeel handelende homo econo-
micus. In al zijn werken uit hij zijn afkeuring van de captains of
finance, de zakentycoons en het aanstootgevende consumeren (con-
spicious consumption).

Het boek bestaat uit vijf delen. In deel I en II krijgen we een goed
overzicht van het Amerika, waarin Veblen opgroeide op de boerderij
van zijn  ouders in Wisconsin. Het was de tijd van de trek van de
boeren naar het westen,  de schending van de rechten van de oor-
spronkelijke bewoners (indianen en Mexicanen), van landspeculatie
en de bijkans ongeremde uitbreiding van het spoorwegnet.  Het was
de zgn. Gilded Age (1878-1889) met zijn vele stakingen mede als
gevolg van de door het grote aantal immigranten laag gehouden
loonkosten, de tijd van de exploderende graanprijzen en de elkaar
doodconcurrerende industrieën.   Het was de tijd, waarin het laissez-
faire-beleid van de overheid werd onderbouwd door de theorie van
het sociaal darwinisme: de armen zijn niet geschikt om te overleven
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en zullen op een natuurlijke wijze op de lange duur uitgeroeid
worden; staatssteun aan hen is dan ook ongewenst.

Het boek van Edward Bellamy (1850-1898) Looking Backward:
2000-1887 wordt zijn leidraad. Hierin wordt een utopie geschetst,
waarin iedereen volkomen gelijk is en de staat alles regelt. In zijn
eigen boeken pleit Veblen onder meer voor afschaffing van het
privé-eigendom. Zijn linkse ideeën staan vaak haaks op die van zijn
omgeving. Zo lezen wij hoe hij als agnost steeds meer afstand neemt
van zijn vrouw Ellen Rolfe, die zich aansloot bij de destijds popu-
laire Theosophical Society in het spoor van madame Blavatsky,
Krishnamurti en Rudolf Steiner. En hoewel hij met zijn boek The
Theory of the Leisure Class de wegbereider wordt voor de zgn.
Progressive Movement waarin pragmatisten als William James en
John Dewey het gezicht bepalen (p. 65), ziet hij niets in door hen
gepropageerde democratie.

De vijf thema's die in zijn publicaties een belangrijke rol spelen
worden behandeld in dl. III:  'instincten en instituties', dl IV:  'pro-
ducten en profiteren', dl. V: 'consumeren en confronteren', dl VI:
'dictatuur en democratie' en VII: 'wetenschap en winst'.

In tegenstelling tot hetgeen ons de evolutieleer van Teilhard de
Chardin voorhoudt beweegt de beschaving zich voor Veblen niet
naar een hoger plan. Het enige doel, dat hij erin ziet, is 'het over-
leven'. (p. 90). Volgens Veblen is religie, zeker de gevestigde, een
imbeciel instituut dat allang achterhaald is (p. 98). Door zijn op-
vatting, dat economen weer filosofen moeten worden zoals Karl
Marx, Adam Smith, Alfred Marshall, John Maynard Keynes en
natuurlijk Thorstein Veblen zelf ontstaat een toenadering tot neo-
marxisten en institutionalisten (p. 111). Volgens Veblen, die niet ge-
looft in volledig vrije concurrentie, ontwikkelt eigendom zich vanuit
roofzucht en macht. Wat de Amerikaanse Onafhankelijkheids-
verklaring in navolging van John Locke beoogde, is volgens Veblen
helaas niet tot stand gekomen: life, liberty and the pursuit of
happiness. Patriottisme en nationalisme werden volgens hem alleen
gebruikt om de rechten en posities van de gevestigde zakelijke
belangen en politieke machtsposities te beschermen
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Het is Veblens visie, dat de moderne manier van zakendoen tot een
permanente crisissituatie leidt.  (p.120)  In het boek worden zaken
genoemd, die hem in deze visie later gelijk geven. Ik noem hiervan
slechts het World Economic Forum te Davos, dat hier als "een vorm
van modern demonstratief en aanstootgevend nietsdoen van een
wereldelite" wordt voorgesteld (p.129) en de derivatenhandel die
vanaf 1987 in 2007 uitgroeide tot 516 biljard dollar, d.i. tot 10 maal
de waarde van het totale Bruto Nationaal Product in de wereld en zo
kan worden beschouwd als een "massavernietigingswapen op finan-
cieel gebied. (p. 146)

De klasse van captains of finance, de zakelijke elite, heeft in de top
van 1% de afgelopen jaren 40% van alle rijkdom mondiaal vergaard.
Zij zal volgens Veblen haar eigen ondergang bewerkstelligen en
verdwijnen zoals de feodale machthebbers vóór hen. Veblen ziet een
maatschappij voor zich, waarin het instinct of workmanship, de
bekwame vakman, de creërende mens, in ere hersteld is en waarin
altruïsme en intelligentie de basiswaarden zijn.  Het socialisme is
volgens Veblen geen alternatief voor het financieel kapitalisme,
want het laat de bestaande politieke organisatie intact in de hoop die
te kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Maar wat dan wèl? Hij
ziet twee mogelijkheden: ofwel een technocratie met een directoraat
van ingenieurs en technici, ofwel een militaire dictatuur.  (p. 178)
De technocratie die Veblen schetst bevat elementen van het sovjet-
model, dat tijdens de Russische Revolutie in 1917 door de bolsje-
wisten werd geïntroduceerd (p. 180). Zij lieten de bestaande politiek
niet intact. De kritiek echter, die hij op het centrale plannings-
systeem van de sovjets heeft, is dat dit aanbodgestuurd was. Hijzelf
bepleit een centraal gestuurde economie op grond van de vraag.

Jan Seijbel, de auteur van het boek, studeerde zelf economie. Hem
lijkt het inderdaad thans mogelijk wat in de tijd van Veblen niet te
realiseren was: met behulp van de moderne informatietechnologie
een centraal planningssysteem zonder markt en vrije prijsvorming te
realiseren. Gebruik van het internet kan dienen om de wensen van
de consumenten duidelijk te krijgen. (p. 193) In hoeverre hij ooit
heeft kennisgenomen van het werk van de kunstenaar Pieter Kooi-
stra, die ook economie studeerde, is daarbij natuurlijk de vraag.
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Deze voorzag in zijn wereldplan voor de economie namelijk in een
UNO-bank, die de wensen van de wereldbevolking zou inventa-
riseren met behulp van vele duizenden UNO-werkers. 1

Hoe actueel de discussie over onze economie is, zoals deze door
Veblen is aangezwengeld en beïnvloed, blijkt uit de vele verbanden,
die de schrijver Jan Seijbel weet te leggen met misstanden door de
zakelijke elite ook in ons tijd. Wat bijvoorbeeld te denken van het
feit, dat thans één op de vier hoogleraren nu al betaald en benoemd
wordt door een bedrijf of instelling? Dit kan betekenen − aldus
Seijbel − dat er een publicatieverbod wordt opgelegd op straffe van
ontslag. Volgens Klukhuhn2 is dit al voorgekomen bij gesponsord
onderzoek naar de veiligheid van kerncentrales.

Veblen zou echter onzes inziens heel anders tegen de religie hebben
aangekeken, als hij kennis had genomen van alle activiteiten die
vanuit de spiritualiteit en de kerken tegenwoordig in zijn geest
worden ondernomen. Zo lees ik in de Vredesspiraal 3(maart 2014,
jrg. 10 nr. 1), het kwartaalblad van Kerk en Vrede,  in het artikel
(p.1) "14 April: Internationale actiedag tegen militaire uitgaven":
"1,2 miljard mensen leven in extreme armoede. Dat is zo'n 17% van
de wereldbevolking. Met ongeveer 3,5 % van de mondiale militaire
uitgaven zouden zij hieruit geholpen kunnen worden." En op p. 2
schrijft Heleen Ransijn in haar artikel "Voetsoldaten en propaganda"
o.m.: "Veel Amerikaanse soldaten zijn bij het leger gegaan uit
economische overwegingen of om 'erbij te horen'. [...] En wie wordt
er dan eigenlijk beter van zo'n oorlog? Al even cynisch: degenen die
er geld aan verdienen." Op p. 3 bericht Kees Nieuwerth van een ver-
gadering van de Wereldraad van Kerken in Zuid-Korea en schrijft:
"Veel van de gewapende conflicten worden veroorzaakt door steeds
fellere concurrentie om grondstoffen (olie, gas, mineralen, metalen,

                                                          
1 Graag verwijzen wij in dit verband naar het boek van Pieter Kooistra Het ideale eigenbelang,
  uitg. Kok en de video, die hiervan door de IKON gemaakt werd in het Vredespaleis te Den
  Haag.  Voor  een eerste kennismaking zie ons tijdschrift GAMMA, jrg. 2 nr. 2, p. 08-10 en
  jrg.  2 nr. 3  p. 04-06 en jrg. 5  nr.  3 p. 58/59. Ze kunnen vanaf onze website worden ge-
  download:  >www.teilharddechardin.nl<
2 Zie Christ Lorenz (red) Universiteit, Markt en management, p. 301-302
3 Zie: >www.kerkenvrede.nl<  Een abonnement op Vredesspiraal kost € 15,- - e-mail:
   vredesspiraal@kerkenvrede.nl
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water en land). [...] Dat heeft van alles van doen met onze levensstijl
en het dominante economische model." Hij pleit voor "een fun-
damentele  transformatie van het financieel-economisch stelsel." En
tenslotte citeer ik Mark Akkerman (p. 5) in zijn artikel: "Militari-
sering van grensbewaking is geen humanitaire hulp". Hij schrijft
over "Anti-immigratiemaatregelen door de Europese Raad. De
versterking van Frontex en het opstarten van Eurosur staan hierbij
centraal [...] waarbij drones (onbemande vliegtuigen), marine-
schepen en satellieten worden ingezet. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat vanuit de industrie flink gelobbyd is om Eurosur van
de grond te krijgen. [...] De militaire industrie ziet grensbeveiliging
als een belangrijke groeimarkt, zeker sinds de economische crisis
leidde tot meer onzekerheid op de traditionele wapenmarkt."

Eerder4 bespraken wij het boek van Viviane Forrester De Terreur
van de Economie  - Uitg. Ambo 1997. Ook zij bekritiseert net als
Veblen het egoïstische gedrag van  rijke industriëlen en hun aan-
deelhouders. Generaliserend worden deze bestempeld als de grote
boosdoeners van een dolgedraaide economie. Meer dan eens ook
wordt eraan herinnerd dat zij geholpen worden door de economen
van de OESO, het IMF en de Wereldbank om het systeem van
winstgroei door werkuitbanning te vervolmaken en aan het feit, dat
de landsregeringen geen tegenwicht bieden, afhankelijk als ze van
hen zijn voor hun eigen voortbestaan.

Natuurlijk is het goed om misstanden in de economie te benoemen
en te studeren op betere wegen die het algemeen belang kunnen
dienen. Het mag daarom worden toegejuicht, dat een groep jonge
mensen zich verenigd heeft in Economy Transformers onder het
bescherm-heerschap van Herman Wijffels om naar betere alter-
natieven te zoeken dan de bestaande economie. Uit het boek van Jan
Seijbel kan men in ieder geval leren, wat er zoal in het verleden
geprobeerd is en welke organisaties eventueel de eigen initiatieven
zouden kunnen ondersteunen. Alleen daarom al kan ik zijn boek
warm aanbevelen.             HvB

                                                          
4 GAMMA, jrg. 5, nr. 1 p. 18-20
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Cilja Zuyderwyk:  Een urn vol kinderdromen,
Uitg. Aspekt, dec. 2013, ISBN:9789461534118,
roman, 200 blzz., € 17.95

Deze roman is als een familiealbum. Steeds blijft men als lezer stil-
staan bij een portret uit de tijd van vóór het crisisjaar 1929 tot en
met ongeveer 1965. We zien Annette, de vrouw van een importeur
van glas voor de kassen in het tuinbouwgebied rond Den Haag  met
haar negen kinderen. In flashbacks ko-
men we langzaam maar zeker achter haar
verhaal. Het verbaast haar kleindochter
Cecilia, die net als de schrijfster van deze
roman in 1949 werd geboren, dat haar
opa nergens in beeld verschijnt. We vol-
gen dit meisje vanaf haar kindertijd. We
zien haar met poppen spelen, als ze bij
haar oma logeert.  Daar woont ook een zus
van haar moeder en op verdieping erboven
een gewezen koetsier met zijn vrouw. Zij
spelen een belangrijke rol in de geschiedenis ervoor, die beelden laat
zien van de Duitse bezetting en de jodenvervolging, de invloed van
de r.-k kerk.  Maar... waar is opa Willem? Niemand praat over hem,
Cecilia krijgt er geen beeld van. Pas op de middelbare school komen
haar geruchten ter ore. Die zijn allesbehalve positief. Is haar opa
werkelijk 'een schoft' geweest , zoals de moeder van haar vriendin
Floor zich eens laat ontvallen? Ik kan iedereen aanraden dit boek
zelf te gaan lezen, want het biedt verrassende inzichten in de
motieven van mensen. Het is bovendien in een zeer vlotte stijl ge-
schreven.                                        HvB
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Nabeschouwing

Onze stichting is met haar nieuwe blad een andere koers inge-
slagen. Wij zullen meer dan voorheen uitgaan van het gedach-
tegoed van Pierre Teilhard de Chardin. Zo is het eerste artikel
van Bernard Pierrat geheel gewijd aan de visie, die Teilhard in
zijn diverse werken heeft uiteengezet ten aanzien van de toe-
komst van de mens,  zijn christogenese, gericht op het mythische
punt-Omega. Het tweede artikel De oecumenische dialoog (p. 22-
38) sluit daarop aan doordat het de 'katholiciteit' centraal stelt:
"Eén opvallend kenmerk van de pausen is hun diep en blijvend
verlangen om boven alles het probleem van verdeeldheid en ver-
vreemding tussen de volkeren, de christenen onderling en ook de
religies te overwinnen." (p.22) Dat de wetenschap hierin een be-
langrijke rol speelt wordt duidelijk uit De Constructie van de
Werkelijkheid: Cyclische Stromen van Informatie…(p. 39-51)
door prof. Dick K. F. Meijer. Hij legt de theorievorming en ele-
menten rond de perceptie van werkelijkheid in een consistent
schema vast. Daarbij  gaat hij uit van de centrale plaats van een
universeel bewustzijn in de vorm van een alomvattend kennis-
veld, zoals dat op diverse wijzen door kwantumfysici als David
Bohm en verscheidene kosmologen wordt beschreven." (p.39)

Van dr. Harm Bart publiceren wij een lezing uit 2005  onder de
titel Blind Toeval of Hoger Plan? - Kanttekeningen bij een span-
ningsveld in het denken over mens en wereld (p. 52-72). Deze gaat
uitvoerig in op de nog steeds actuele vraag: Beweegt de evolutie
zich −−−− zoals Teilhard stelde −−−− toe naar een doel of is alles afhan-
kelijk van het toeval? Heeft de mens een keuze of wordt hij ge-
determineerd door een sturende intelligentie, een drijvende
kracht? Is de vrije wil een illusie? vraagt Eric Bruijnis (p.73-78).
En de procesfilosoof René Munnik onderzoekt in zijn boek Tijd-
machines (p. 79-82) of de mens na al zijn technische vindingen
wellicht in staat zal zijn ook zijn sterfelijkheid te overwinnen
(p.79-82). I.t.t. hetgeen ons de evolutieleer van Teilhard de
Chardin voorhoudt, beweegt de beschaving zich voor Veblen (p.
83-87) niet naar een hoger plan. Het enige doel, dat hij erin ziet,
is 'het overleven'. Maar ja, dan gaat het ook over economie.
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Oproep herhaald!

Onze Stichting heeft dringend behoefte aan medewerkers.  Bent u
niet ouder dan 60 jaar en wilt u zich als vrijwilliger onbezoldigd1

ervoor inzetten om Teilhard de Chardin en zijn streven naar de con-
vergentie van wetenschap en religie ook in Nederland op de kaart te
houden, dan nodigen wij u uit per e-mail (teilhard@planet.nl) naar
een van de volgende deelfuncties te solliciteren:

� redactielid  (van het tijdschrift GAMMADELTA)
� bestuurslid
� vertaler uit het Frans, Duits, Engels, Spaans of Italiaans.
� correspondent (bv. met een of meer van de Teilhard-

organisaties in Amerika, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje)
� recensent van in ons land verschijnende boeken in

samenhang met wetenschap en religie
� archiefbeheerder (o.a. voor digitalisering kaartsysteem)
� bibliotheekbeheerder (van ± 1500 boeken, 5000

krantenartikelen)
� webdesigner resp. webmaster
� PR-functionaris

Ook voor mensen boven de 60 bestaat de mogelijkheid te solli-
citeren naar een functie in de aanbevelingscommissie en/of  in de
raad van advies 1.

U hoort z.s.m. van ons waartoe de evaluatie van alle binnenge-
komen reacties heeft geleid en wanneer wij u uitnodigen voor een
persoonlijk gesprek.

Namens het bestuur,

Joke Even
secretaris

                                                          
1 Ook mensen met een uitkering wordt gevraagd te solliciteren. Wij zouden dan  graag door
   een juridisch adviseur willen laten onderzoeken in hoeverre men voor onze Stichting zal
   mogen werken met  volledig behoud van uitkering.


