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Inleiding

Met zijn begrip 'noösfeer' introduceerde Teilhard de Chardin
een nieuwe fase in het denken over de evolutie. "Teilhards be-
schrijving van de relatie tussen materie en geest wordt gezien als
fundamenteel voor een houding van ecologische verantwoorde-
lijkheid"(p. 15) 1. We kunnen hem vergelijken met de architect
Thomas Rau 2. Deze bepleit een omslag in ons denken over
grondstoffen, die volgens  hem net als de mens 'rechten' hebben.
Teilhard  spreekt over 'een binnenkant', 'een 'psychisme' in de
materie.  De 'rechten' ziet Rau als het appèl op ons de materie in
haar eigen waarde te  respecteren, d.w.z. ze bij elke innovatie te
hergebruiken. Afval bestaat niet. Bezit schept verantwoorde-
lijkheid.

Joseph A. Bracken, S.J. verbindt (p. 52-59) twee visies op onze
werkelijkheid in die van een metafysica van intersubjectiviteit.
En bij Todd lezen we: "Ook de materialistisch georiënteerde
mens kan het belang van de geestelijke ervaring en het religieu-
ze gevoel niet langer ontkennen...Teilhard stelt dat wij, omdat
de menselijke soort het reflexieve bewustzijn bezit, ook verant-
woordelijk zijn voor de toekomstige richting van de zich ontwik-
kelende cultuur, de wetenschap en de religie met een alles om-
vattende spiritualiteit." (p. 41) Uytterhoeven ziet in de com-
binatie van het (gedeeltelijke) gelijk van darwinist D. Dennett en
de opvatting van de lutheraanse theoloog Philip Hefner, dat de
mens een created co-creator is, een mogelijkheid religie en weten-
schap met elkaar te verbinden (p.48).  In haar boek ( p. 60/61)
ziet Alice Robert het biologisch wonder vooralsnog niet als van
bovennatuurlijke aard. Corien Oranje en de nanowetenschap-
per Cees Dekker betogen in 'Het geheime logboek van topnerd
Tycho' dat het wonder van de evolutie niet als strijdig met de
wetenschap hoeft te worden gezien (p. 62/63).

                                                          
1 Zie ook:  Allerd Stikker 'Teilhard, Evolution and Ecologie'  p.21-38
2 Zie TV-uitzending van Tegenlicht op 9 nov. jl.  De duurzaam bouwende architect Thomas
  Rau, die in 2006 al het spraakmakende CO2-neutrale hoofdkantoor van het Wereld Natuur-
  Fonds in Zeist ontwierp en zichzelf graag typeert als guided by the future, schetst ons met
  verve the next economy.
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De spiritualiteit van Teilhard de Chardin
ter ondersteuning bij een hedendaagse oriëntatie -III

Raimund Badelt 1

Teilhard ontwikkelt zich tot een uitstekende, beroemde expert in
deze wereld van de natuurwetenschap en tracht zijn leven lang
tevergeefs de kerkelijke autoriteiten van de wetenschappelijke feiten
te overtuigen.  De inculturatie van zijn geloof, zijn persoonlijke spi-
ritualiteit, in de wereld van de moderne wetenschap is voor hem
persoonlijk en voor zijn privékring van aanhangers geloofwaardig,
de officiële kerkelijke instanties eisen gehoorzaamheid door hem het
zwijgen op te leggen.

De jezuïet (en priester) is gehouden zijn gelofte van gehoorzaamheid
gestand te doen, hoe zwaar hem dat ook moge vallen. Het eventuele
alternatief, namelijk het verlaten van de kerk of tenminste van de
orde, zou hij als een 'vorm van zelfmoord' zien of als 'verraad aan
het evangelie' beschouwen; hij moet vaak denken2  aan de passage in
het evangelie, waar de apostelen in angst verkeren om Jezus, die
over het water loopt (Marc. 6,50; Mat. 14,27; Joh. 6, 20) – ego sum,
noli timere.

De kracht voor zijn gehoorzaamheid haalt Teilhard uit zijn door
Ignatius gevormde spiritualiteit en de ethische stelregel van de
indifferencia, die bij hem een poging tot onverschilligheid, maar
tevens een gelijkmoedige gepassioneerdheid is.3 Zijn godsvertrou-
wen, maar ook zijn persoonlijke nederigheid wordt duidelijk in een
brief van de al bejaarde en moegestreden Teilhard uit 1950: "Als
mijn geschriften van God zijn, zullen ze doorkomen. Als ze niet van
God zijn, kan men ze alleen maar vergeten."4

                                                          
1  Het eerste deel van de Nederlandse vertaling van deze dissertattie verscheen in GAMMA-
   DELTA, jrg. 2 nr. 1 p. 32-53, het tweede deel in jrg. 2 nr. 3 p.20-34  De hele vertaling staat
    op de website van de Stichting TdC.
2   Broch, Thomas, Denker der Krise-Vermittler von Hoffnung – Pierre Teilhard de Chardin,
    Würzburg 2000, 121.
3   Ibid. 115.
4   Ibid. 123 (citaat uit een brief van Teilhard aan Jeanne Mortier, die na Teilhards dood de
     publicatie van zijn     voornaamste werken op zich nam)
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Tot de spiritualiteit van Ignatius behoort ook essentieel de balans
van zijn en doen, van contemplatie en actie, van gebed en profetisch
leven. Teilhard heeft de kracht voor zijn levenswerk, waarvoor hij
zo fel heeft gestreden,  volgens het getuigenis van vele tijdgenoten
geput uit een zeer intens, volhardend, levenslang door Ignatius geïn-
spireerd gebedsleven. Het dagelijkse breviergebed en het bidden van
de rozenkrans maakten deel uit van zijn normale dagpatroon. Hij
vond uiterlijke regels voor het persoonlijke gebed belangrijk en pro-
beerde hieraan zo nauwkeurig mogelijk te voldoen. Tot op hoge
leeftijd nam hij deel aan de, door de jezuïeten geëiste,  jaarlijkse
achtdaagse retraites; van een aantal ervan zijn zelfs Teilhards
persoonlijke aantekeningen bewaard gebleven.5

Een bijzonder en in menig opzicht ongewoon onderdeel van
Teilhards spiritualiteit is zijn opvatting van de Heilig-Hartdevotie.
We zagen al hoe deze door de opvoeding van zijn moeder in hem
wortel geslagen had en eveneens welke politieke rol deze vorm van
vroomheid in Frankrijk vervulde (vgl. deel 1.3). Teilhard heeft
evenwel als jezuïet met betrekking tot de Heilig-Hartdevotie nog een
bijzondere rol: de orde der jezuïeten had deze devotie sinds lange
tijd bijzonder gestimuleerd. In 1872 had de orde zich plechtig
toegewijd aan het Hart van Jezus. Teilhard beschrijft in zijn late
werk Le cœur de la matière (Het hart van de materie) de weg, die hij
persoonlijk met het Hart van Jezus aflegt (en waarvan hij de
afbeeldingen stellig problematiseert): in tegenstelling tot veel van
zijn tijdgenoten ziet hij in de lichte plekken op het lichaam  van
Jezus de mogelijkheid, al datgene te ontvluchten, wat hem aan de
gecompliceerde organisatie van het lichaam van Christus pijn deed;
hij ziet in het centrum ervan een brandend vuur, een energie, die
alles kan doordringen, tot aan het kosmische milieu toe.6 Na het
overlijden van Teilhard vond men op zijn bureau een Heilig-
Hartbijbel, waarop een litanie van zijn hand stond, die eindigt met
de woorden: "Brandpunt van de hoogste en universele energie,
centrum van de kosmische sfeer van de kosmogenese. Heilig Hart
van Jezus, hart van de evolutie, verenig mij met U".7

                                                          
5 Lubac, Glaube 77-95 (dergelijke verwijzingen staan ook in de biografieën over Teilhard).
6 Teilhard, Herz 61-67.
7 Teilhard, Mein Glaube, in het gelijknamige deel 10 van de Duitse 'Gesamtausgabe', 289-290.
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Tien jaar na de dood van Teilhard neemt Pedro Arrupe sj. van 1965-
1983 de leiding van de orde der jezuïeten op zich. Ook hij is zeer
betrokken bij de Heilig-Hartdevotie: in een tekst uit 1966 spreekt hij
er zijn teleurstelling over uit, dat deze zowel bij jezuïeten als bij de
gelovigen in het algemeen achteruitgegaan is.8 In 1970 wijst hij
erop, dat men bij al het wetenschappelijk onderzoek inzake
atoomenergie niet de 'superatomaire energie van de liefde van
Christus" zou dienen te vergeten. 9 In 1981 tenslotte herinnert hij
nadrukkelijk aan Teilhard, wiens devotie voor het Heilig Hart van
Jezus twee kanten had gekend, enerzijds de traditionele kant, die zo
typerend was voor de 19de en het begin van de 20ste eeuw, maar
anderzijds ook het concept, volgens hetwelk Christus het punt-
Omega van het universum is. Hier lag de plaats van het mysterie: er
is een hart in de wereld (wat volgt uit het nadenken) en dit hart is het
hart van Christus (wat volgt uit de openbaring).10

Ignatius drukte ongetwijfeld sterk een stempel op Teilhard
persoonlijk  − doet Teilhard dit na zijn dood ook op de spiritualiteit
van zijn orde?

3. Teilhards ideeën in het kader van het christelijk denken

3.1. Onderdelen van het teilhardiaanse denken in de christelijke
traditie
De priester Teilhard overdenkt zijn natuurwetenschappelijke in-
zichten resp. theorieën ook tegen de achtergrond van zijn religieuze
overtuiging. Hij wil daarbij  geen bewijzen aandragen voor de
natuurwetenschap door middel van de godsdienst of omgekeerd be-
wijzen leveren voor de godsdienst door middel van de natuur-
wetenschap, maar hij trekt parallellen, juist ook bij inzichten, die in
ieder geval voor zijn tijd ongewoon en vaak ook omstreden waren.

                                                          
8  Arrupe, Pedro, Legacy oft he heart, texts on the heart of Christ 1965-1983, Rom 1983, 3 ("is
    today less appealing")
9  Arrupe, Legacy, 9  ("we do not sufficiently realize that all human power and natural energy
    is nothing when compared with the superatomic energy of this love of Christ… there exists
    an extraterrestrial source of energy ... which has its source in the infinite love of Christ")
10 Arrupe, Legacy 89-90.
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Teilhard beschouwt zich daarbij niet als deskundige op het gebied
van de Bijbel of als exegeet van passages daarin, die analytisch-
kritisch moeten worden geïnterpreteerd − hij mediteert over sleutel-
passages tegen zijn achtergrond van diepgelovig natuurweten-
schapper. Ef. 1, 9-10: "Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit
doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter
verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus
onder één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle
wezens op aarde, in Hem."

Bijzondere betekenis hebben daarbij voor hem naast de teksten van
Johannes de brieven van Paulus, vooral de christologische hymnen
in de brief aan de Kollosenzen en de Efesiërs:  (Kol 1, 15-19) "Hij is
het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de
schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de
aarde; het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden,
heerschappijen en machten: Het heelal is geschapen door Hem en
voor Hem. Hij bestaat vóór alles, en alles bestaat in Hem. Hij is ook
het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de
eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de eerste te zijn, Hij
alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid..."
− (Ef. 1, 9-10) "Want Hij heeft ons  zijn geheim raadsbesluit doen
kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen ter ver-
wezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus  onder
één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op
aarde, in Hem."

Uit de woorden bij het afscheid in het evangelie van Johannes is
belangrijk voor Teilhard de passage in hoofdstuk 16, 12-13: "Nog
veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen.
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de
volle waarheid brengen..."Teilhard vormt in de regel daarbij formeel
zijn teksten niet aan de hand van bepaalde passages in de Bijbel,
maar kiest vaak een toepasselijke zin als motto (zo bijvoorbeeld sic
deus dilexit mundum  (Joh. 3,16: "zo zeer heeft God de wereld
liefgehad")11 voor zijn belangrijke geestelijke werk Le milieu divin

                                                          
11  Teilhard, Le Milieu divin: hier geeft Teilhard meteen het inleidende bijbelse bijbelse motto
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en wijst dan in het kader van deze tekst op overeenkomsten met de
geest in het bijbelse denken. Een van de zeldzame voorbeelden voor
een specifiek bijbels beargumenteerde beschrijving is te vinden in
het kader van de tekst Mon Univers (in de versie uit 1924) bij de
vereenzelviging van Christus met Omega, waar hij de aanne-
melijkheid van deze centrale these in een voetnoot met talrijke
plaatsen in de brieven van Paulus probeert te onderbouwen.12

Het paulinische begrip van de volheid (pleroma), dat Paulus
waarschijnlijk uit de vroege gnosis overneemt en qua betekenis van
bijzondere accenten voorziet, is voor Teilhard van belang. Hij
transponeert de uitspraken van Paulus naar een evolutief wereld-
beeld: het pleroma wordt bij hem de organische synthese van het
gepersonaliseerde, evolutieve universum met God. Synthese wil
evenwel niet zeggen 'versmelting', maar is bij hem een gedifferen-
tieerde synthese, waarin de elementen van de wereld des te meer
zich zelf worden, naarmate ze met God convergeren. Zo is God
uiteindelijk alles in allen.13

Deze begripsoverdracht is ongebruikelijk en kan dan ook als
gewaagd overkomen. In een commentaar op de brief aan de christe-
nen van Kolosse14 wordt er echter totaal los van de overwegingen
van Teilhard op gewezen, dat de 'kosmologische christologie' in de
brief aan de christenen van Kolosse zelf kan worden gezien als
overgenomen uit de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament (zie
Weis 7, 26-30): dáár de als persoon afgebeelde wijsheid, bij Paulus
Christus. Kennelijk is de nieuwe interpretatie bij Teilhard niet de
eerste in het kader van de christelijke godsdienstgeschiedenis.
Teilhard was zich ervan bewust, dat er in de geschiedenis van de
theologie steeds opnieuw pogingen waren ondernomen om de leer

                                                                                                                         
     "sic deus dilexit mundum" (zo zeer heeft God de wereld liefgehad) zijn eigen dedicatie
     "pour ceux qui aiment le monde" (voor hen, die de wereld liefhebben).
12  Teilhard, Mon Univers, versie uit 1924, in Science et Christ, dl. 9 van de Franse uitgave, p.
      82. Hij wijst er m.n. op: Rom 8,18f, Rom 14,7-9, 1 Kor 6,15, 1 Kor 10,16, 1 Kor 12,12, 1
      Kor 15,23-29, 2 Kor 3,18, 2 Kor 4,11, Gal 3,27,28, Ef 1, vers 10 en 19-23, Ef 2, vers
      5,10,13,14, Ef 3, vers 6 en 18, Ef 4, vers 9,12,13,16, Fil 2, vers 10,11, Fil 3, vers 10,11,20-
      21, Kol 1,15-20,28, Kol 2, vers 9,10,12,19, Kol 3,10, 1 Thess 4,17, Hebr 2,7-8, enzovoort.
13   Haas, Teilhard de Chardin-Lexikon 2, 269-270, trefwoord 'Pleroma'.
14   Zerwick, Max sj., Der Brief an die Kolosser-Der Brief an die Epheser, Stuttgart 1965,9.
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van de recapitulatio, "de samenvatting onder een hoofd" (Ef. 1, 10)
te interpreteren. In de oudheid moet hier met name Ireneus van Lyon
worden genoemd, van wie onder anderen  Henri de Lubac en Jean
Daniélou een zeer aan Teilhard herinnerende tekst publiceren, waar-
in onder andere gezegd wordt: "Het almachtige woord van God in
zijn onzichtbare natuur is in ons hele universum verbreid en omvat
dit in zijn lengte en breedte, in zijn hoogte en diepte...."15

De Lubac noemt daarenboven ook Gregor van Nyssa, Clemens van
Alexandrië en Origines als theologen van de oudheid, die de heer-
schappij van Christus niet alleen over de mensheid, maar daarboven-
uit over de gehele schepping, welke in de tekst van Paulus is aange-
duid, in hun denken, meditaties en lofprijzingen hebben verwoord16

− uiteraard binnen het raam van het toenmalige wereldbeeld.

De voorstellingen van de pantokrator in afbeeldingen en de daarop
betrekking hebbende verhandelingen zijn sinds de oudheid vooral
binnen de orthodoxie algemeen; vele oude kerken in de Griekse en
Russische landen zijn alleen al zuiver optisch door dergelijke afbeel-
dingen sterk bepaald. Ook enkele centrale theologische inzichten,
maar eveneens onbeslist gebleven omstreden kwesties uit de Mid-
deleeuwen behoren tot de fundamenten van het denken, waarop
Teilhard voortbouwt: Thomas van Aquino (1225-1274) verdiepte
zich in de verhouding tussen het geloven en het vermogen van de
mens om kennis te vergaren, destijds in de context van zijn bestu-
dering van Aristoteles. In die tijd werd het gevaar van een kloof in
het geestelijk leven zichtbaar, de scheiding van 'wetenschap' en
'religie'. Hij hield zich bezig met de relatie tussen beide gebieden,
hun anatomie, maar in het spanningsveld ervan met de noodzaak van
hun samenbinding. Thomas benadrukt ook de eigen waarde van de
materie, in het bijzonder van het menselijk lichaam, dit als reactie op
de bewering, dat godgelijkheid  als doel van de mens slechts betrek-
king kan hebben op de van het lichaam losgekomen ziel." 17

                                                          
15  Schiwy, Teilhard 2, 242, daar geciteerd naar Sources chrétiennes van Lubac en Daniélou.
16  Lubac, Glaube 57-60.
17  Pieper, Josef, Hinführung zu Thomas von Aquin, München 1963, 165-170.
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700 jaar later was de vraag naar de verhouding van wetenschap en
geloof vanwege de stormachtige vooruitgang van de natuurwe-
tenschap voor Teilhard en zijn tijd van existentiële betekenis. Al een
generatie na Thomas begint ook onder theologen de voorstelling van
een schepping op een concreet tijdstip, dat een paar duizend jaar
terug ligt, te wankelen.

Meester Eckhart (1260-1328) definieert de schepping als "de ver-
lening van zijn na het niet-zijn". Hij spreekt niet alleen over een
creatio continua, maar zelfs eveneens over een incarnatio continua,
dat wil zeggen "de altijd tegenwoordige menswording van God en
de vergoddelijking van de mens".18 Eckhart verzet zich tegen de
gangbare voorstelling van God op een troon in de hemel; hij pakt in
plaats daarvan het oude woord van de "geboorte van God" als ge-
beurtenis in de geschiedenis van ons eigen leven op, spreekt erover,
dat God in de stal of bij het vuur (d.w.z. in het leven van alledag, bij
het werk) evenzeer is te vinden als in "gebedsdiensten en vrome
gevoelens".19 (Daarmee slaat hij zeker een brug naar de spiritualiteit
van het handelen.)

Een steeds weer besproken, maar uiteindelijk open gebleven vraag
van de theologie, draait om de motivering voor de incarnatie. Zijn de
menswording, het kruis en de opstanding van Christus reacties op de
zonde van Adam, zoals heel wat passages bij Paulus doen veronder-
stellen, of zou de incarnatie ook zonder een zondeval vooraf hebben
plaatsgevonden – cur deus homo? Hoe speculatief de vraag ook mag
klinken, voor het gedachtebouwsel van Teilhard is de aard van het
antwoord erg belangrijk.

Augustinus was van mening, dat de mensenzoon zonder de zonde
van de mens niet zou zijn gekomen. In enigszins afgezwakte be-
woordingen redeneerde ook Thomas van Aquino in deze richting.
Duns Scotus (1266-1308) was in tegenstelling daarmee een promi-

                                                          
18  McGinn, Mystik 4,253 und 4,268.
19  Kampmann, Irmgard, Aus Gott geboren werden und Gott zur Welt bringen, Stof voor
     lezingen, Zürich 2012.
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nent aanhanger van de mening, dat Christus ook mens zou zijn
geworden, als Adam niet gezondigd zou hebben.20

Met Nicolaas van Cusa (Cusanus, 1401-1464) mengt zich een veel-
zijdig denker in dit debat. Hij is als theoloog aanwezig bij het con-
cilie, is jurist, historicus, bisschop van Brixen, kardinaal, maar ook
wiskundige met belangstelling voor astronomie en natuurkundige
metingen. Zijn interesses bestrijken een gebied van de kerkelijke
politiek tot aan de interreligieuze dialoog, maar gelden terzelfdertijd
ook voor natuurwetenschappelijke speculaties, volgens welke het
heelal oneindig moest zijn en geen middelpunt had.21 Tegenstanders
beschuldigen hem van pantheïsme.

Met deze brede geestelijke achtergrond nu argumenteert Cusanus in
de lijn van Duns Scotus, dat het naast de onloochenbare verzoening
voor de zondeval "...de voornaamste bedoeling van God geweest is,
om door de vleeswording van het woord het heelal te leiden naar
zijn voltooiing."22 Cusanus maakt de noodzaak van de incarnatie op
uit de liefdevolle goedheid van God: "het soteriologische aspect
...wordt in een veel bredere visie van het antropologische en kosmo-
logische primaat van de Godmens betrokken."23

Hoezeer de tijd, het levenspad en de invloedsfeer van Cusanus en
Teilhard ook mogen verschillen, opvallend is toch wel, dat de ver-
binding van theologische en natuurwetenschappelijke interesses bij
beiden tot een breder begrip van de incarnatie leidt, tot een serieus
nemen van de materie, tot een verdiept godsbegrip, maar ook tot het
verwijt van pantheïsme.

Niet alleen in de systematische theologie, maar ook in de geschie-
denis van de christelijke spiritualiteit en mystiek zijn er voorlopers
te vinden van ideeën en voorstellingen, die later bij Teilhard essen-
tieel zijn. Daarbij moet natuurlijk rekening worden gehouden met
het feit, dat de concrete weergave van religieuze beelden in de mens

                                                          
20  McGinn, Mystik 4,785.
21  Gelmi, Josef, Nikolaus Cusanus, Cusanus-Akademie Brixen 2001, 6-34.
22  McGinn, Mystik 4,724.
23  McGinn, Mystik 4,788,789.
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nauw samenhangt met de cultuur, het tijdperk en de schat aan prak-
tische ervaringen van de desbetreffende persoon.24 Als dus bijvoor-
beeld Theresia von Avila God ziet in een burcht als woning, dan
komt dit beeld overeen met de woonplaats van machtige heersers in
haar tijd. In ons verband zijn beelden en voorstellingen interessant,
die weliswaar voor wat betreft de wijze van uitdrukking passen in de
schat aan ervaringen van de desbetreffende tijd, maar ideeën
overdragen, die Teilhard in zijn taal in de 20ste eeuw verwoordt.

Een bijzonder illustratief voorbeeld daarvan is Hildegard von Bin-
gen, die van 1098 tot 1179 leefde. Haar biografe Ingrid Riedel
oordeelt in 1994: "In onze eeuw was Teilhard de Chardin degene,
die het meest als denker en mysticus op haar leek.."25 In het eerste
grote visioen van de kosmos (zie haar boek Scivias-3) heeft de kos-
mos de vorm van een ei – het ei is in een agrarische maatschappij
een beeld voor ontwikkeling (e-volutie). De veelvuldige symbolen in
het beeld wijzen erop de kosmos te zien als het lichaam van God; zij
zelf interpreteert in een toelichting de zon daarin als Christus, diver-
se andere symbolen wijzen op het totaal aan fysische en morele
krachten." 26

In haar beschouwing over het wiel van de kosmos ('Wereld en
mens,- 1) kiest zij als onderwerp de menselijke gestalte, waarbij
volgens haar verklaring de krachten van de ziel sterker zijn dan die
van het lichaam. Zowel licht als donker (dit in geringere mate) zijn
in het wiel aanwezig. Zij zegt: "de ademtocht van die gestalte, in
wier borst het wiel zich laat zien, werd vergezeld van een licht ... er
kwamen stralen uit, lichter dan de meest heldere dag ..."27

In een ander visioen spreekt een enorme kosmische figuur: ..."in alle
werkelijkheid rust ik als verborgen en vuurdragende kracht ... in

                                                          
24  Zo wijst Anton Bucher in zijn tekst Empirische Psychologie der Spiritualität,: Möglichkei-
    ten  und Grenzen –  ein Forschungsüberblick, in: Psychologie - Spiritualität –interdiszipli-
    inär- Frankfurt 2008, 13, op de resultaten van de experimenten van Persigner  uit 2002: Na
     elektromagnetische stimulerung van zijkwabben in de hersenen voelden gelovige joden de
     aanwezigheid van Elia, christenen die van Jezus, katholieken die van de maagd Maria…
25  Riedel, Ingrid, Hildegard von Bingen, Stuttgart 1994, 20.
26  Ibid. 60-62.
27  Ibid. 119-126.
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alles blaas ik leven .... want ik ben het leven".28 Het beeld van het
wiel is ook bij andere mystici een gewild motief, zoals bijvoorbeeld
bij Nikolaus von Flue (1417-1487). Hij ziet de as van het wiel als
verenigende grond, als godheid, waar alle kracht van uitgaat en in
terugkeert.29

Een totaal ander beeld voor de verhouding van God tot de schepping
gebruikt de mystieke poëzie van Johannes van het Kruis (1542-
1591), die echter eveneens de nauwe relatie tussen Christus, de
mens en de schepping tot uitdrukking brengt, hetzelfde als Teilhard
via heel andere begrippen zal pogen te doen: Johannes van het Kruis
ziet de schepping als een geschenk aan en ter wille van de Zoon;
deze maakt de schepping door zijn verbinding met de mens (hier in
de vorm van de echtelijke verbintenis als 'bruid' beschreven) waar-
dig aan God 30

Zoals al onder 1.3 kort werd vermeld, culmineert daartegenover de
voorstelling van Teilhard als natuurwetenschapper en theoloog in de
vereenzelviging van het punt-Omega van de evolutie met Christus.
Hij spreekt in veel teksten over de universele Christus, de kosmische
Christus en dergelijke begrippen meer. Onder het begrip  'universele
Christus' verstaat Teilhard de verruiming van de godmenselijke
eigenschappen van de historische Jezus. Hij argumenteert, dat er in
de kwestie van de verhoudingen tussen de natuurlijke voltooiing van
de wereld en de invloed van Christus daarop drie mogelijke posities
zijn:

* Men kan beweren, dat er geen enkele relatie tussen deze
beide begrippen bestaat; dat zou dan echter betekenen, dat
een ervan niet echt serieus valt te nemen en dat de mense-
lijke vooruitgang (voor de gelovige) in laatste instantie
zonder betekenis is.

                                                          
28  Ibid. 19.
29  Spichtig, Margrit, Bruder Claus von Flue – erleuchtete Nacht, Freiburg 1981, 61.
30  Delgado, Mariano, Dort du allein, mein Leben – Die Gott-Trunkenheit des Johannes vom
     Kreuz, in: Gotteskrise und Gott-Trunkenheit, hrsg Delgado-Kustermann, Würzburg 2000,
     96-97.
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*Men kan een antagonistische relatie voorstaan, maar dan
zou het natuurlijke aan het bovennatuurlijke moeten worden
opgeofferd en zou ieder punt van de geschapen activiteiten
een plaats van scheiding en beslissing zijn (verzaking aan de
wereld, afzien, zou dan de houding zijn, die van de christen
werd verlangd).

*Men kan de relatie tussen de twee punten als een
hiërarchische ordening zien: theologisch gesproken werken
de natuur en de genade samen. "De wereld is niet alleen een
oefenterrein, ze is een werkstuk, dat moet worden voltooid".
Christus is de as en de spits van de evolutie, God is de
schepper van alle dingen en van alle energie, de menselijke
natuur is een waarde, die niet verloren kan gaan. Christus als
God van de kosmogenese.31

Teilhard spreekt ook van "Christus evolutor": hij wijst erop, dat in
de 19de eeuw de belangstelling van de wetenschap (bedoeld is wel
de biologie en antropologie) in de eerste plaats uitging naar het ver-
leden; in samenhang daarmee werd de evolutietheorie volledig
behandeld. De mens zou, volgens Teilhard, evenwel niet slechts
moeten denken vanuit het tijdsperspectief van één enkel leven, maar
in vele, ja vele langere ontwikkelingsperioden van een soort.  Op de
lange duur ontstond er, volgens hem, daarin een collectief bewust-
zijn, is er een ontwikkeling naar een opperste gecentreerdheid, naar
een superbewustzijn. Van hem moeten wij in ons denken de  "homi-
nisatie via de verlossing" vervangen door de "hominisatie via de
evolutie". Christus zuivert (in de zin van 'verlost') ons niet alleen, hij
wekt ons ook tot leven. De "Christus redemptor" wordt een "Chris-
tus evolutor". Ook het organisme van de kerk moest zich, aldus
Teilhard, zoals andere organismen, na 2000 jaar verjongen.

Zo ziet Teilhard een komende synthese van de grote geestelijke
stromingen, van het geloof in de wereld en van het geloof in Chris-

                                                          
31  Haas, Teilhard de Chardin-Lexikon,1,169-174. In die originele tekst, waarop Haas hier in
     zijn  lexikon  teruggrijpt, gebruikt Teilhard de begrippen 'omikron' voor het eindpunt van
     de natuurlijke ontwikkeling en  'omega' voor het bovennatuurlijke eindpunt.
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tus32, waarmee dan het grote visioen uit de Openbaring van Johan-
nes (Apok. 1,8) in vervulling gaat: "Ik ben de Alfa en de Omega,
zegt God de Heer, Hij 'die is, en die was en die komt', de
Albeheerser."

3.2 De weerklank van Teilhard sind 1955
Als kort na de dood van Teilhard zijn hoofdwerk Le phénomène
humain (Het verschijnsel mens) gepubliceerd wordt, breekt er een
periode aan, waarin zijn ideeën met enthousiasme worden begroet.
Het boek verschijnt, evenals de latere delen, onder de patronage van
enige kopstukken uit de Franse maatschappij, een comité bestaande
uit wetenschappers en vooraanstaande leden van de adel, het cul-
turele en openbare leven.33

De Franse boeken van hem, en vanaf 1959 ook de in het Duits en
Engels vetaalde, bereiken recordoplagen; over Teilhards opvattingen
wordt in brede kring ook buiten die van vaktheologen en natuur-
wetenschappers om gediscussieerd.34  Nog in 1962 waarschuwde in
Rome het Heilig Officium in een zogenaamd 'monitum' alle bis-
schoppen, oversten van orden en verantwoordelijken op universi-
teiten, dat vooral de jeugd beschermd diende te worden tegen de ge-
varen, die in het werk van Teilhard lagen opgesloten. Een duidelijk
niet bedoeld effect van deze maatregel was, dat het ook in Duitsland
(München) tot de oprichting van een Teilhardgenootschap kwam.35

Tegenwoordig bestaan er verenigingen onder zijn naam met om-
vangrijke activiteiten in Frankrijk (L'Association des Amis de
Teilhard de Chardin, Paris) en de Verenigde Staten (The American
                                                          
32  Teilhard de Chardin, Christus evolutor oder eine logische Weiterführung des Begriffs der
     Erlösung, geschreven in 1942, opgenomen in de Duitse uitgave van zijn werken dl. 10
     Mein Glaube, Olten/Freiburg 1972, 165-180. Teilhard wijst er in de inleiding op, dat deze
     tekst niet voor algemene publicatie bestemd is, maar alleen  voor beroepstheologen.
33  Zo noemt de Franse uitgave van het werk als leden van de diverse comités naast talrijke
     Franse  natuurwetenschappers ook namen als Arnold Toynbee, Robert Oppenheimer,
     André Malraux, Léopold Senghor.
34  Morris L. West pakt in zijn roman uit 1963 In den Schuhen des Fischers, die vervolgens
     met Anthony Quinn wordt verfilmd en een brede uitstraling geniet, ook de problematiek
     van Teilhard op: de eerste tot paus gekozen Oost-Europeaan, die dan volgens de gelofte
     van armoede het vermogen van de Kerk zal wegschenken, heeft als sekretaris ene frater
     Telemond (gespeeld door Oscar Werner), wiens ideeën en lot heel duidelijk naar Teilhard
     de Chardin zijn verbeeld.
35  > http://www.gesellschaft-teilhard-de-chardin.de//<, 2013-10-09
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Teilhard Association, Yale University) en kan men soortgelijke ver-
enigingen in Duitsland, Engeland, Nederland, Italië en Spanje via
internet traceren. De betekenis van Teilhards leven en werk werd in
de loop der tijd steeds opnieuw op speciale zittingen en congressen
van vakgenoten behandeld; op enkele daarvan zal hier bij wijze van
voorbeeld worden ingegaan:

In 1962 organiseerde de internationale katholieke organisatie Pax
Romana met Pinksteren een Teilhardcolloqium in Venetië.36 Uit
negen Europese landen namen zesendertig vooral Franse theologen,
filosofen, natuurwetenschappers aan het sterk filosofisch getinte
discours deel, waarbij de overheersende stemming apologetisch van
aard was  – wat niet verwondelijk is, als men bedenkt, dat vele deel-
nemers Teilhard nog persoonlijk goed hadden gekend, hem deels
ook in zijn gesprekken met Rome hadden bijgestaan.

De lezingen werken het verband uit, dat de visie van Teilhard heeft
met de geestesgeschiedenis van het christendom en benadrukken,
dat deze het tegendeel is van het manicheïsme. Meer dan eens wordt
erop gewezen, dat Teilhard zelf niet als filosoof of vaktheoloog be-
grepen wilde worden, maar als student van verschijnselen. Hij was
echter, aldus de sprekers daar, ongetwijfeld vanaf nu een onderdeel
geworden van de filosofiegeschiedenis. De 260 bladzijden dikke do-
cumentatie evenwel werd pas in 1965 gepubliceerd, drie jaar na de
bijeenkomst.

In 1981 vinden naar aanleiding van de 100ste geboortedag van
Teilhard talrijke manifestaties plaats, waaronder ook een colloquium
van de Franse jezuïeten in Sèvres.37 De teksten zijn niet langer apo-
logetisch van aard, maar men eert erin een groot wetenschapper. In
de openingstoespraken wijst de Franse provinciaal van de jezuïeten
op een besluit van de UNESCO, deze geboortedag op passende
wijze te zullen gedenken. De generaal-overste van de jezuïeten
Pedro Arrupe benadrukt in zijn welkomstbrief, dat het de verdienste
van Teilhard is, de evolutie niet als een bewiijs te zien voor het
                                                          
36  Teilhard de Chardin et la pensée catholique, Colloque de Venise sous les auspices de Pax
     Romana, Paris 1965. De tekst hiervan is verzorgd door Claude Cuénot.
37  Colloque du Centre Sèvres, Teilhard de Chardin – son apport, son actualité, Paris 1981.
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materialisme, maar als een beweging van de materie naar de geest.
Het christendom, aldus Arrupe, is niet iets van het verleden, maar
staat zoals de kerk in het hart van de wereld. Hij spreekt over
Teilhards profetische intuïtie.38 Zelfs de kardinaal-staatssecretaris
van het Vaticaan Casaroli spreekt in een brief zijn waardering uit
voor Teilhard, wiens poëtische intuïtie en toekomstvisie, zoals hij
schrijft, de mensen hoop had gegeven, ook al was dan een kritische
houding tegenover dit bijzondere werk op wetenschappelijk, filoso-
fisch en theologisch vlak gerechtvaardigd.39

In de natuurwetenschappelijke voordrachten op de bijeenkomst
wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de paleontologie sinds de
dood van Teilhard, de talrijke nieuwe vondsten en de sindsdien
gegeven mogelijkheid van DNA-analyses. Zijn uitgangspunt van
'hominisatie' stond, zo was de mening, echter recht overeind, en
ook, zo zei men, onderschreef de wetenschap in de Sovjet-Unie zijn
idee van de antropogenese. Teilhards these met betrekking tot de
doelgerichtheid van de evolutie was dan, volgens hen, wel niet
algemeen aanvaard, maar ook niet weerlegd.40

In de theologische bijdragen werkt F. Russo de verschillen in (we-
tenschappelijk - filosofisch - theologisch - spiritueel) jargon bij Teil-
hard uit;41 andere voordrachten nemen het begrip 'geloven' bij Teil-
hard onder de loep (geloven zowel in God als in de mens), diens
visie op het einde van de wereld (groei naar volwassenheid in plaats
van alleen maar naar een ramp toe), de verhouding tussen het lot van
het individu en dat van de gemeenschap, enz. In een christologisch
afsluitend deel wordt de Christus van de armoede bij Franciscus van
Assisi, de Christus van de waarheid bij Dominicus, de Christus als
Opperste Gezag bij Ignatius geplaatst tegenover de Christus univer-
salis van Teilhard.42

Een kwarteeuw na onder andere het colloquium van Sèvres vindt
naar aanleiding van de 125ste geboortedag van Teilhard in Manila
                                                          
38   Ibid. 175-179.
39   Ibid. 173-174.
40   Boné, Edouard, Le paléontologiste à l´épreuve du temps, in Colloque du Sèvres, 25- 38.
41   Russo, Francois, Les Languages de Père Teilhard de Chardin, in Colloque du Sèvres, 69-
       91.
42   Baudry, Gérard-Henry, Le Christ et la fin de l´histoire, in Colloque du Sèvres, 157-159.
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op de Filippijnen een internationale "Teilhardconferentie Azië 2006"
plaats.43 Westerse Teilhardexperts als Henri Boulad en Ursula King,
alsmede sprekers van buiten Europa, laten hun licht schijnen over de
alomvattende visie van Teilhard op spiritualiteit, de geschiedenis
van de mens en de schepping. Teilhards beschrijving van de relatie
tussen materie en geest wordt gezien als fundamenteel voor een hou-
ding van ecologische verantwoordelijkheid. Zijn visie op de verhou-
ding tussen natuurwetenschap en religie wordt geplaatst tegenover
populaire opvattingen over de verhouding tussen het wonder en de
wetenschap, die op de Filippijnen vaak gekenmerkt wordt door
overdreven geloof in het wonder. Ook de grote betekenis, die Teil-
hard aan de vrouw toekent, wordt uitgewerkt als een impuls om de
rol van de man-vrouwverhoudingen, de seksualiteit enz. in kerk en
maatschappij opnieuw te doordenken. Op die manier wordt Teilhard
een denkend voorbeeld en profeet voor belangrijke toekomstige
vraagstukken.

De populariteit, die de ideeën van Teilhard na zijn dood krijgen,
verandert er evenwel niets aan, dat er ook buitengewoon kritische
geluiden te horen zijn.  Deze haken in de eerste plaats aan bij de al
tijdens het leven van Teilhard naar voren gebrachte bezwaren (vgl.
o.a. § 1,4 met de thema's rond erfzonde, verlossing en het verwijt
van pantheïsme), maar daarnaast is er ook een bredere kritiek vanuit
theologische, filosofische en natuurwetenschappelijke hoek. Zo
houdt zich bijvoorbeeld een interdisciplinaire reeks lezingen aan de
Katholieke Academie in Wenen in 1965 bezig met de betekenis en
de gevaren van het geloof in de vooruitgang.44 De astronoom J.
Meurers wijst daarbij op het ervaringsgegeven, "... dat vooruitgang
als zodanig niet bestaat, dat vooruitgang een janushoofd heeft, door-
dat iedere vorm van vooruitgang een aspect van het tegendeel ervan
en daardoor van een terugval vertoont."45 Teilhard moest, volgens
deze Meurers, "door het invoeren van een nieuw principe, namelijk
                                                          
43  Main Papers – international Teilhard Asia 2006 Conference Teilhard de Chardin´s
     significance for a planetary ethics and creation spiritualities, 2007,Marikina City,
      Philippines.
44  Der Fortschrittsglaube –Sinn und Gefahren, Festschrift der Wiener Katholischen Akademie
     für Kardinal  Franz König, hrsg. Ulrich Schöndorfer, Wien 1965.
45  Meurers Joseph, Fortschrittsglaube und exakte Naturwissenschaft, in: Fortschrittsglaube –
     Festschrift, 78,79.
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de 'binnenkant van de dingen', dat doodlopen van de ontwikkeling....
overwinnen".

De filosoof L. Gabriel vindt het ontworpen wereldbeeld van Teil-
hard en diens streven om het dualisme van materie en geest te over-
winnen weliswaar geweldig, blijft er echter bij, dat "het bestaan van
de mens niet kan worden afgeleid van de kosmos".46 Voor bisschop
Spülbeck "leidt het vooruitgangsgeloof van de christen tot de beves-
tiging van een vanuit het doel begrepen en door de scheppingswil
van God gedragen evolutie".  Men mag evenwel, volgens hem, de
"door God geschonken wereld niet zomaar als een trap omhoog naar
het geloof in God gebruiken". Hij verwijst naar een citaat van Ansel-
mus van Canterbury: "credo ut intelligam – ik geloof om steeds
meer te kunnen kennen."47 Stevige kritiek op Teilhard formuleert in
1970 de bioloog en natuurfilosoof R. Schubert-Soldern.48 Hij wijst
op diverse leemten resp. onjuistheden in de beschrijving van de
ontwikkelingen van verschillende levensvormen, die voor Schubert
de natuurwetenschappelijke evolutietheorie op zichzelf al twijfel-
achtig maken. Op grond daarvan verwijt hij Teilhard juist als natuur-
wetenschapper te hebben gebroken met de inductieve methode van
de paleontologie en de weg te gaan van de deductie. Teilhard zou
volgens hem denken en zijn verwisselen49, post hoc betekende niet
hetzelfde als propter hoc. De populariteit van Teilhard, aldus Schu-
bert-Soldern, kwam voort uit de heersende stemming in de maat-
schappij, die kritiek op een te eng specialistendom weerspiegelde,
maar hij, Teilhard,  vermengde natuurwetenschappelijke en filoso-
fische uitgangspunten.                    Wordt vervolgd.

                                                          
46  Gabriel, Leo, Lebensphilosophie, Existentialphilosophie und Fortschrittsglaube, in:
    Fortschrittsglaube - Festschrift, 116-117.
47  Spülbeck, Otto, Fortschrittsglaube und Evolution, in: Fortschrittsglaube - Festschrift, 105-
     107. (Op het concilie was Spülbeck een duidelijke pleitbezorger voor Teilhard geweest)
48  Schubert-Soldern, Rainer, Der Evolutionismus Teilhards de Chardin –eine kritische Studie,
     Schriftenreihe der Wiener Katholischen Akademie, Wien 1970.
49  Ibid. 68.
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Teilhard, Evolutie en Ecologie
Allerd Stikker1

Inleiding
Toen Teilhard overleed in 1955, werd de dreiging van een eco-
logische crisis nog niet als zodanig door de mensheid ingezien. De
mensen waren meer bezig met een mogelijke kernoorlog dan met
iets anders. Het wekt dan ook geenszins verbazing dat de werken
van Teilhard nauwelijk expliciet verwijzen naar het verband van
menselijke economische activiteit met ecologische integriteit en de
consequente uitputting van natuurlijke hulpbronnen en verontreini-
gende uitstoot van  stoffen. De enige tekst in zijn werk, die ik kon
vinden, welke expliciet daarnaar verwijst en aangeeft dat ons
weleens een crisis te wachten zou kunnen staan, staat in Het
verschijnsel mens: 'Bij de huidige gang van zaken zullen wij elkaar
binnenkort onder de voet lopen, en er zal een ontploffing plaats-
hebben als wij willen volhouden aan de verzorging van onze oude
krotten die materiële en geestelijke energieën te wijden, welke nu
gemaakt zijn naar de maat van een ganse wereld.'2

Vandaag, 60 jaar na zijn dood, is de wereldbevolking meer dan
verdubbeld tot ruim 7 miljard mensen en zijn uitputting en uitstoot
meer dan verviervoudigd. Is dit de 'ontploffing' waarop Teilhard zin-
speelde? In dit artikel nu ga ik vooral op zoek naar de onder-
liggende argumenten in zijn evolutietheorie om de kwestie ecologie
te doorgronden.

Op weg naar een ecologisch bewustzijn
In de laatste paar decennia neemt bij een groot deel van de gewone
mensen, de overheden en de zakenwereld het bewustzijn toe ten
aanzien van de milieuproblemen, die de aarde bedreigen. Dit nieuwe
bewustzijn daagt het denken in achterhaalde lineaire en mechanis-
tische modellen als dat van Newton uit, brengt de eenheid van de

                                                          
1  Dhr. Allerd Stikker is thans voorzitter van de Valley Foundation. Dit artikel werd uit het
    Engels vertaald door Henk Hogeboom van Buggenum, en verscheen tevens in het Frans in
    het kwartaaltijdschrift Teilhard Aujoud'hui van de Association des Amis de Pierre Teilhard
    de Chardin, p. 61-72.
2  Het Verschijnsel Mens, p. 265
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aardse ecosystemen en daarbij inbegrepen de menselijke activiteit
opnieuw naar voren en stelt de existentiële vraag hoe te overleven.

We hebben uitingen gezien van algemeen bewustzijn, die erop
duiden dat ook wereldleiders de kwestie op een wijze gaan aan-
pakken, die totaal verschilt van voorheen. De existentiële vraag
dringt door tot de paleizen, de regeringsgebouwen, de bestuurders en
niet in de laatste plaats de gewone huiskamers. De geboorte van dit
bewustzijn kan worden gezien als het begin van een nieuwe
evolutionaire fase in de mensheid. Ecologisch bewustzijn kan een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een verruimde blik op de
wereld. Het kan leiden tot de herintroductie van spirituele en filoso-
fische overwegingen in de besluitvorming van politici en onderne-
mers en het moet dan ook de individuele mensen en hun  leefstijl
gaan beïnvloeden. Deze ontwikkelingen zullen, indien zij worden
gerealiseerd, nieuwe mogelijkheden bieden voor de groei en
verrijking van de mensheid.

Een opmerkelijke doorbraak in dezen vond plaats toen het blad
Time magazine in 1989 zijn Nieuwjaarseditie uitbracht, die bijna
geheel aan de in diverse opzichten deplorabele toestand van de aarde
en het gevaar daarvan voor het overleven was gewijd, waarbij op de
voorkaft een meelijwekkende prent van "De bedreigde Aarde" als
"Planeet van het Jaar" werd vertoond. Rond dezelfde tijd publi-
ceerde de National Geographic Society 'Aarde 88' ('Earth 88'), een
hooggekwalificeerd document met professionele illustraties van de
ecologische uitdaging waarvoor wij staan. In september 1989 plaats-
te The Economist een speciaal overzicht over 'de kostprijsberekening
voor de planeet Aarde' (Costing the Earth) en het nummer van de
Scientific American van sept. 1989 was geheel gewijd aan 'het be-
heer van de planeet Aarde', terwijl de New Yorker in dezelfde maand
een artikel van 45 bladzijden publiceerde met als titel 'Het einde van
de natuur' (The End of Nature).

In 2000 werden de ontwikkelingsdoelen voor het millennium tot
2015 door de Verenigde Naties vastgelegd. En na wereldwijd over-
leg in 2015 werden de nieuwe Zeventien Aanvullende Ontwikke-
lingsdoelen van de VN door de Assemblee van de VN in september
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van dat jaar goedgekeurd. In beide gevallen speelde Earth Charter,
een onafhankelijke machtige NGO, een cruciale rol bij de ontwikke-
ling van deze doelen. Tussen 2000 en 2015, werden verscheidene
wereldconferenties over de klimaatveranderingen en duurzame ont-
wikkeling gehouden in Kopenhagen, Dublin, Rio de Janeiro, Lima
en Parijs. Maar het bleek onmogelijk een coherent, integraal en ef-
fectief akkoord te bereiken, dat gedragen werd door meer dan 150
landen. Het belangrijkste struikelblok zijn de wel zeer verschillende
geopolitieke, geografische, economische, ecologische en maatschap-
pelijke omstandigheden in de diverse werelddelen geweest. Daarbij
kwam, dat het besluitvormingsproces door een groep politici en ex-
perts letterlijk op een dusdanig hoog niveau plaatsvond, dat de
mensen op de werkvloer er volledig buiten stonden.

Als wij vraagstukken rond het wereldmilieu alsmaar hoofdzakelijk
met vanbovenaf georganiseerde conferenties benaderen en minder
organisch vanonderop, lijken oplossingen wel buiten bereik te zijn.
Teilhard de Chardin merkte 65 jaar geleden in zijn boek De toe-
komst van de mens op: "Zou de reden, waarom de mensheid zelfs
vandaagdedag laat zien hoe moeilijk het voor haar is tot overeen-
stemming te komen ... niet uiteindelijk gelegen kunnen zijn in het
feit, dat zij niet voldoende in zichzelf de boze geest van onbeweeg-
lijkheid heeft uitgedreven? Het verborgen onbegrip dat hen aan alle
conferentietafels tegenover elkaar plaatst, zou dat niet gewoon het
eeuwige conflict kunnen zijn tussen stabiliteit en beweging?"

Een hoopvol teken dat sommigen zal kunnen bereiken is de pau-
selijke encycliek over het milieu van juni 2015 geweest: "Laudato Si
− 'Wees geprezen!: Over de zorg voor het gemeenschappelijke
huis". Zijn boodschap is een appèl op mensen van alle geloofs-
richtingen en nationaliteiten. Het bevat ook een existentieel element:
de kwestie van het overleven van de natuur op aarde met inbegrip
van de menselijke soort. Op deze manier dringen godsdienstige en
filosofische overwegingen door tot het bewustzijn van de burgers op
deze planeet en deze overwegingen zijn gekoppeld aan hun dage-
lijkse activiteiten en beslissingen.
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Tot dusverre werden de godsdiensten nauwelijks als partners in de
ontwikkeling van een nieuwe ecologische wereldbeschouwing ge-
zien. Religies zijn evenwel machtige instellingen, staan in contact
met miljarden mensen persoonlijk en over het algemeen los van
politieke en economische machten. Het is daarom van grote bete-
kenis dat paus Franciscus in zijn encycliek over het milieu oproept
tot een beweging, die hij integrale ecologie noemt. Dat de religies
een rol kunnen spelen in een partnerschap met seculiere instellingen
is bewezen door een kleine maar invloedrijke NGO, namelijk de
Alliance of Religions and Conservation (het verbond van godsdien-
sten en milieubescherming) in Groot-Brittannië. Deze NGO werd
opgericht door prins Philip in 1995 en wordt sindsdien geleid door
Martin Palmer. Ze fungeert als makelaar tussen 11 grote wereld-
godsdiensten en verschillende seculiere partners met het doel, deze
te stimuleren om samen te werken aan de bescherming van het
milieu en de biodiversiteit op aarde. Bovendien speelt het Forum on
Religion and Ecology (het forum over religie en ecologie) in de
Verenigde Staten onder leiding van Mary Evelyn Tucker een grote
rol bij het scheppen van een relatie tussen de academische wereld,
geloofsinstellingen en ecologische thema's.

In de volgende alinea's zal ik nagaan hoe de steeds snellere afbraak
en de latere ontwikkeling van het milieubesef in overeenstemming is
met Teilhards beeld van het evolutieproces.

De ecologie en Teilhards kosmologie
Alvorens in te zoomen op de ecologische problemen, waarmee onze
planeet geconfronteerd wordt, zou ik graag een paar relevante
aspecten van Teilhards visie in herinnering willen brengen. Volgens
hem vindt ons universum zijn oorsprong in het oerelement. Teil-
hard gebruikt daarvoor de Duitse term 'Weltstoff' (letterlijk wereld-
stof), die noch geest noch materie is. Dit oerelement valt op het mo-
ment van de big bang, de oerknal,  uiteen in twee complementaire
delen, geest en materie,. Hij beschouwde de daaropvolgende evolu-
tie ook als de grondslag van alles, dat thans bestaat.  Alles in het
universum hangt met al  het andere samen. Dit is wat hij de kosmo-
genese noemt. In wezen is het een ecologische bewering in een
kosmologische context.
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Laat ik allereest een overzicht geven van de tijd van de kosmische
evolutie, die verstreek vanaf de geboorte van het universum 13,7
miljard jaar geleden. De eerste 10 miljard jaar was er alleen sprake
van een evolutie in het anorganische, welke begon met het eerste
atoom en leidde tot de huidige wereld van het mineraal.  Vervolgens
kwam het leven 3,7 miljard geleden, één miljard jaar nadat onze
planeet werd geboren, plotseling op aarde tevoorschijn. Dit was het
begin van de evolutie van het organische, welke startte met de
prokaryotische cel en uiteindelijk leidde tot de Homo sapiens als het
meest complexe organisme op aarde thans. Ongeveer 200.000 jaar
geleden werd een nieuwe fase ingeluid met het opkomen van een
culturele en spirituele evolutie. Een diagram van de aarde dat de drie

Zie vertaling tekst figuur 1 op de laatste bladzijde

dimensies laat zien wordt gegeven in figuur 1. Het diagram mag
statisch lijken, maar in werkelijkheid is de aarde betrokken in een
voortdurend zich uitbreidend, evoluerend en dynamisch proces. Het
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proces begon 13,7 miljard jaar geleden erg langzaam, maar is expo-
nentieel sneller naar een explosieve fase in de laatste honderd jaar
toe gegaan.

Nu we het evolutieproces beter beginnen te begrijpen, kunnen we
een paar van de hoofdelementen en verschijnselen ervan wat nauw-
keuriger gaan bekijken. De drie dimensies, zoals ze in figuur 1 zijn
weergegeven, kunnen worden gezien als de geosfeer, de biosfeer en
wat Teilhard de 'noösfeer' heeft genoemd. In de geosfeer bestaat
alles uit mineraal of anorganisch materiaal; in de biosfeer is de
materie levend of organisch, en in de noösfeer spritueel. Alle drie de
sferen zijn evenwel volledig geintegreerd in één enkel organisme,
dat soms, met het Griekse woord voor Moeder Aarde, Gaia wordt
genoemd.

Het is belangrijk om de drievoudig geïntegreerde natuur van de pla-
neet duidelijk voor ogen te hebben, omdat de ontkenning van de
onderlinge verbondenheid van alles in de kosmos, met inbegrip van
het ecosysteem op de aarde, aan de wortel ligt van onze ecologische
crisis. Als wij de problemen, waarmee we vandaag geconfronteerd
worden, moeten oplossen, is het nuttig zich ervan te doordringen
wat er in het evolutieproces gaande is en wat we ervan kunnen leren.
De volgende paragraaf zal enkele specifieke voorbeelden geven van
bepalende evolutionaire veranderingen.

Leerzame voorbeelden van veranderingen
We weten niet − en zullen het waarschijnlijk nooit weten − wat er
precies gedurende het evolutieproces gebeurt, maar we kunnen
trends, systemen, patronen en modellen beschrijven en we kunnen
proberen deze te interpoleren en extrapoleren teneinde alternatieve
scenario's voor de toekomst (niet zozeer te voorspellen, maar) te
ontwerpen, welke ons gedrag zouden kunnen beïnvloeden. Terzelf-
dertijd dienen we ons er te allen tijde van bewust te blijven, dat de
systemen en modellen, die we ontwerpen, of de concepten, die we
ontwikkelen, zelf niet de feitelijke werkelijkheid zijn: zij trachten de
werkelijkheid te beschrijven of deze in het beste geval te benaderen.
Dit is wezenlijk omdat het tragisch misverstand dat onze modellen
de werkelijkheid dekken in het verleden tot ons wanbeheer van de
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planeet heeft bijgedragen en dit ongelukkig genoeg tot in onze
dagen voortduurt. Hoewel de nadruk in dit artikel voor u ligt in de
ecologische problemen van nu, moeten we teruggaan naar het
verleden om te leren waarom we zover gekomen zijn. Ergens heeft
de mensheid een cruciale rol gespeeld en ons op een weg gebracht,
die nu is uitgelopen op een ecologische crisis. Als wij deze koers
willen corrigeren moeten wij teruggaan naar de essentiële elementen
van de evolutie in het verleden. Figuur 2 laat enkele details van het
evolutieproces zien en geeft ons de mogelijkheid bepaalde patronen
te ontdekken die ons kunnen helpen om onze huidige situatie en
onze vooruitzichten voor de toekomst te begrijpen.

1. De grenzen van complexiteit
Een van de patronen die we in de loop van de evolutie zien, is, dat
een bestaand patroon van groei in omvang een grens van comple-
xiteit bereikt, waarna een nieuw systeem opkomt. Het nieuwe sys-
teem is volstrekt anders, maar bevat elementen van het systeem of
de systemen ervoor.  Met andere woorden, er is sprake van een radi-
cale verandering of transformatie, maar niet van vernietiging van
hetgeen daarvoor gold. In tegendeel, elk voorafgaand proces speelt
een vitale rol in de vorming van het nieuwe systeem −  het blijft in al
zijn vormen deel van de schepping op zich. Wat plaatsvindt is geen
revolutie, maar evolutie − evolutie met onderbrekingen, sprongen,
creativiteit en onomkeerbaarheid, maar die tegelijkertijd coherentie
en verband tussen de delen bewaart. Dit is een ecologisch basis-
principe en is eigen aan alle systemen op aarde.

Twee voorbeelden van de grenzen van complexiteit, tegenover
elkaar aan de twee uitersten van het spectrum, zijn het atomaire
systeem en de maatschappij van de mens. Het atomaire systeem
bereikt zijn meest complexe en grootste vorm in de natuur in het
element uranium met atoomnummer 92. Er is geconstateerd, dat er
grotere atomen zijn, maar deze is meestal maar een kort leven be-
schoren. Een verdere evolutionaire groei verloopt via het verschij-
nen van een totaal nieuw systeem, het molecuul. In dit nieuwe
systeem verschillen de verbindende krachten en de opbouw qua
organisatie radicaal van het atomaire systeem. Er heeft een sprong
plaatsgevonden. De huidige maatschappij van de mens, die uit
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menselijke individuen bestaat (die ieder voor zich de meest com-
plexe manifestatie van het systeem van organismen en derhalve het
eindpunt ervan zijn), heeft aan de andere kant van het spectrum een
niveau van complexiteit en omvang bereikt, die er duidelijk op lijkt
te wijzen, dat wij opnieuw voor een drempel en misschien wel een
nieuwe sprong staan. Nu we over ecologie spreken en daarbij hele-
maal teruggaan tot het begin van het universum, is het nuttig nog
eens te herhalen, dat alle systemen er ook nu nog zijn. Alles in de
levende werkelijkheid om ons heen hangt met elkaar samen in een
wereldomspannende symbiose en bestaat steeds opnieuw en altijd
weer uit dezelfde atomen.

2. Organische en georganiseerde groei
In het evolutieproces zoals Teilhard dit beschrijft kunnen we twee
verschillende groeiwijzen ontdekken. De ene kan worden be-
schouwd als organisch, spontaan, onvoorspelbaar en uniek, terwijl
de andere kan worden gezien als georganiseerd, structureel, voor-
spelbaar en herhaald, om maar een paar herkenbare eigenschappen
te noemen. Om met Teilhard te spreken: organisch kan ook worden
gekarakteriseerd als 'vanuit de binnenkant' en georganiseerd als
'vanbuitenaf' of zoals wij mensen dat in onze maatschappij zeggen
'bottom-up' (vanonderop) en top-down (vanbovenaf). In evolutiepro-
cessen hebben deze twee groeiwijzen altijd een zekere samenhang
en dynamisch evenwicht getoond. De volgende vijf voorbeelden
zullen dit verduidelijken.

Ons eerste voorbeeld betreft het atomaire model. We kunnen het
verschijnen van het eerste atoom (waterstof) een organische gebeur-
tenis noemen en het verschijnen van de volgende 91 verschillende
atomen − keurig gerangschikt in een systeem onder de naam het
Periodiek Stelsel van Elementen (d.i. atomen) en uitgevonden door
Mendeljeev − een georganiseerde structuur,

Het tweede voorbeeld is dat het verschijnen van soorten kan worden
gezien als een organische gebeurtenis en de classificatie van opeen-
volgende afleidingen daarvan − ontdekt door Linnaeus en beschre-
ven in zijn Systema Naturae −  als een georganiseerd systeem.
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Een volgend voorbeeld is dat het verschijnen van het leven kan
worden beschouwd als een organisch fenomeen en de erop volgende
ontwikkeling van organismen als een schitterend georganiseerde
structuur, ontworpen om het leven gaande te houden.

Ten vierde kan de plotselinge verschijning van zelf-reflecterend
bewustzijn in de menselijke soort worden gezien als een organische
gebeurtenis en de daarop volgende ontwikkeling van de noösfeer
met daarbij de internetverbindingen als een georganiseerde struc-
tuur.

Tot slot kan de historische ontwikkeling van een gemeenschap in de
menselijke maatschappij worden behandeld als een voorbeeld van
een organisch fenomeen, en de ontwikkeling van een gemeente, een
provincie, een natie, een unie en de Verenigde Naties als door de
mens georganiseerde scheppingen. Het probleem met dit bijzondere
voorbeeld echter is, dat de organische oorsprong van door de mens
gevormde organisaties de neiging heeft in het duister te verdwijnen.

Daar, waar tot dusverre organische en georganiseerde verschijnselen
door natuurlijke evolutieprocessen in een natuurlijk evenwicht
werden gehouden, zou het ernaar gaan uitzien, dat in de huidige fase
van evolutie, waarin de mensheid een hoofdrol speelt, deze balans
verloren raakt. De onevenwichtigheid die daaruit voortvloeit zou
weleens een doorslaggevende reden kunnen zijn, waarom wij zoveel
problemen tegenkomen bij het oplossen van de huidige ecologische
crisis.

3. Spirituele veranderingen
Zoals hierboven al vermeld werd, onderkende Teilhard een voort-
durende elkaar aanvullende relatie tussen geest en materie tijdens
het hele evolutieproces.  Ook in het verloop van de evolutie zag hij
een directe relatie tussen het niveau van groeiende complexiteit en
dat van bewustzijn, een relatie neergelegd in zijn wet van comple-
xiteit-bewustzijn. Figuur 2 laat zien dat, parallel aan het tot dusverre
beschreven min of meer chemische en fysische proces,  een spiritue-
le verandering tot uiting komt, zoals het verschijnen van leven, van
bewustzijn en van het zelf-reflecterende bewustzijn.
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Deze veranderingen werden aangestuurd door een onbekend type
energie, dat Teilhard psychische of radiale energie noemde in
tegenstelling tot tangentiële energie, die met conventionele energie
overeenkomt. Dit andere type energie wordt in de tradionele
wetenschap niet erkend en maakt geen deel uit van de wiskundige
reactievergelijking bij entropie. Ze zou kunnen worden gelijkgesteld
met het élan vital van Henri Bergson en met hetgeen de taoïsten 'qi'
noemen. Deze energieën zijn ook duidelijk werkzaam in de schep-
pende en innovatieve geest en spirit van menselijke wezens via het
zelf-reflecterende bewustzijn. Vanwege deze capaciteit kunnen wij
− anders dan de overige levende wezens − zowel aan het verleden
als aan de toekomst denken. In Het verschijnsel mens maakt
Teilhard de volgende opmerking over dit unieke talent: "Zonder de
garantie, dat er een dag is na deze, kunnen we verdergaan met ons
leven, wij, die wellicht voor de eerste keer in het universum de
ontzagwekkende gave van de vooruitziende blik hebben ontvangen."

Zie vertaling tekst figuur 2 op de laatste bladzijde
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Op dit punt aangekomen kunnen we terugkeren naar  het menselijk
bewustzijn van de milieucrises, die we hiervoor hebben beschreven.
Mèt de toenemende complexiteit van de menselijke samenleving op
aarde, neemt ook het bewustzijn van de mens inzake de noodzaak
tot handhaving van een ecologisch evenwicht toe en bereikt  wereld-
niveau. Teilhard noemde het een soort planetair bewustzijn, van een
hogere orde dan het zelfreflecterend bewustzijn van de menselijke
soort, dat niet de plaats inneemt van het bewustzijn, maar dit insluit
en versterkt van de kant van de individuele mens. Dit laatste aspect
is essentieel voor ons begrip van een noodzakelijk evenwicht tussen
individueel gedrag en actie aan de ene kant, en collectieve regels en
voorschriften aan de andere.   Vandaag zien we hoe snel, in feite ex-
ponentieel snel, de noösfeer in dichtheid toeneemt, in dier voege dat
steeds meer informatie wordt gegenereerd en opgeslagen. Deze in-
formatie is op elk moment overal op de planeet via satellieten, tele-
foonverbindingen, internet en netwerken van wetenschappelijke,
economische, technologische en politieke instellingen, zaken en
particulier verkeer toegankelijk. Deze toenemende dichtheid van de
noösfeer, die gelijk opgaat met de bevolkingsgroei op aarde van 1,6
miljard in 1900 tot meer dan 7 miljard in 2015 en met de toe-
nemende complexiteit van de menselijke samenleving, wijst erop dat
we dichter bij een nieuwe evolutiedrempel komen.

Evolutionaire wereldbeelden
Het is de moeite waard om te zien hoe de noösfeer zich in de ge-
schiedenis in een korte spanne tijds heeft ontwikkeld, vooral als het
resultaat van humane, spirituele, intellectuele en creatieve inspan-
ningen. Figuur 3 illustreert, opnieuw aan de hand van een nage-
maakt model, hoe we over een lengte van tijd de heersende stroming
van het denken en de voorstellingen van de mens over de relatie
tussen mensen onderling, de aarde en de kosmos kunnen weergeven,
en hoe deze in de diverse stadia van ons inzicht in de werkelijkheid
hebben geresulteerd in verschillende dominante wereldbeelden.

Het betreft hier geen tijdspanne van miljarden jaren, zoals in de fi-
guren hiervoor, maar slechts ongeveer 3000 jaar. Interessant genoeg
zien we hetzelfde verschijnsel van groter wordende concentrische
cirkels, die het steeds evoluerende dynamische karakter van de noö-
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sfeer weergeeft, met al zijn onderbrekingen, veranderingen en nieu-
we systemen en modellen naargelang de tijd voortschrijdt.

                                               Zie vertaling tekst figuur 3 op de laatste bladzijde

De reden voor deze drastisch kortere tijdsduur kan worden gevonden
in de enorme groei van de wereldbevolking en haar creatieve en pro-
ductieve potentieel, dat niet langer afhangt van het extreem lang-
zame mechanisme van genetische voortplanting maar van de recht-
streekse overdracht en uitwisseling van ervaringen, kennis en
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praktische vaardigheden binnen afzonderlijke generaties en zonder
fysieke beperkingen. Om dit punt te illustreren hoeven we alleen te
denken aan de miljoenen jaren die het oog nodig had om zich te ont-
wikkelen terwijl, binnen niet meer dan een eeuw, het menselijk
brein onze blik in staat heeft gesteld om zowel subatomaire als kos-
mische dimensies via microscoop-, stereoscoop- en telescooptech-
nieken te bereiken.

De groei van de wereldbevolking geeft aan, dat de wereld in de
komende 25 jaar kan rekenen op ongeveer 9 miljard inwoners, een
cijfer waarvan de Nationale Academie van Wetenschappen in de VS
vindt, dat dit de draagkracht van onze planeet teboven gaat. Tege-
lijkertijd is er nu overeenstemming inzake het feit dat de gevolgen
ervan rampzalig zullen zijn, als we de opwarming van de aarde niet
binnen de komende 25 jaar een halt toeroepen. Deze schattingen
houden niet alleen rekening met de bevolkingsgroei als zodanig,
maar evenzeer met de exponentiële verhoging van de levens-
standaard, de consumptie en de materiële productie per hoofd van de
bevolking. Deze cijfers nopen ons de aard van het proces, waarin wij
alle de spelers zijn, te onderzoeken en duidelijker te begrijpen, daar
deze niet zozeer om reacties maar eerder om een beleid en acties ter
voorkoming ervan vragen. Als wij geconfronteerd worden met een
onderbreking van de kwantitatieve groei binnen 25 jaar, waren we
vandaag al begonnen ons beter voor te bereiden. Dit is tekenend
voor de langetermijnstrategie van de zakenwereld en vice versa.
Kenmerkend voor de rol van de ondernemer is het om het initiatief
te nemen voor een verandering naar een nieuwe, grootschaliger we-
reld en kijk op zaken met inbegrip van een ecologische dimensie en
kwalitatieve groei.

Laten we nog eens verder kijken naar figuur 3 om terug te keren
naar de vraag, hoe de mensheid de wereld in de loop der eeuwen
heeft waargenomen en hoe we thans zijn beland op het kritieke
kruispunt van wegen in de ecologie en economie. Karl Jaspers be-
schreef in Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949)3 de
periode rond 500 v. Chr. als de as-periode. Daarmee bedoelde hij,

                                                          
3 Dit werk verscheen in het Engels onder de titel: The Origin and Goal of History.
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dat vauit Griekenland naar Palestina, Perzië, India en China een
nieuw inzicht opkwam over de rol van de mens in de samenleving
als individueel participant in het kosmisch en goddelijk verhaal.
Voortkomend uit openbaringen en wijsgerige denkbeelden uit vroe-
ger eeuwen bereikten deze inzichten een hoogtepunt in de leerstel-
lingen van historische figuren als Plato, de Profeten, Zarathoestra of
Zoroaster, Boeddha en Laozi, die allen min of meer in dezelfde pe-
riode leefden. Deze kan worden beschouwd als de periode, waarin
de basis werd gelegd voor alle grote filosofieën en religies, die wij
ook thans kennen. Daarom werd deze in figuur 3 gekozen als het
centrum van de zich voortdurende uitdijende serie van concentrische
cirkels, die staan voor de evolutie van het denken en de wereld-
beschouwingen door de tijd heen.

Figuur 3 beschrijft enkele van de voornaamste veranderingen in we-
reldbeschouwingen, de belangrijkste pleitbezorgers ervan en de pe-
riodes, waarin zich deze inzichten ontwikkelden. In vergelijking met
figuur 2 zien we daarin onderbrekingen en sprongen, en we zien
ook, dat nieuwe theorieën niet noodzakelijk oude theorieën achter-
haald maken, maar dat ze deze eerder plaatsen in een ruimer per-
spectief.

Kenmerkend voor het hele proces zoals dit is beschreven in figuur 3
is een progressief toenemend niveau van bewustzijn, dat ons doet
denken aan de Teilhards wet van complexiteit-bewustzijn. Een
opvallend element in dit proces is, dat de wereldbeschouwingen, die
aanvankelijk overwegend statisch van aard waren, stapsgewijs een
concept begonnen op te nemen van een ontwikkeling in de tijd,
waaraan in recente decennia een dimensie van complexiteit is
toegevoegd. Zowel nog zo kort geleden in de 18e eeuw (vgl.
Linnaeus' werk Systema Naturae) als in de 19e (in het Periodiek
Systeem van Mendeljeev) speelden in de perceptie van de werke-
lijkheid het concept van de ontwikkeling in de tijd evenmin een rol
als het aspect van complexiteit. Heel globaal genomen was het niet
voor de 20ste eeuw, dat de wereldbeschouwingen van statische, cy-
clische, eenvoudige evenwichtsmodellen en -systemen evolueerden
tot zich ontwikkelende, complexe systemen die bijna in of ver uit
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evenwicht zijn.4  Teilhard onderkende dit als eerste intuïtief en
Prigogine gaf er wetenschappelijk gewicht aan.

Zoals ook in het voorgaande werd vastgesteld kunnen de grote
complexiteit en exponentiële groei van de menselijke samenleving
in de 20ste eeuw, gepaard als deze gaat met het ontstaan van een
nieuw bewustzijnsniveau, best symtomen zijn die aangeven dat er
een nieuwe sprong in het evolutieproces in de 21ste eeuw ophanden
is. Zo'n sprong zou vergelijkbaar zijn met het soort sprongen, die
verscheidene keren in de evolutiegeschiedenis plaatsvonden, als de
grenzen van complexiteit en grootte bereikt waren. Ditmaal echter
zou de sprong weleens niet kunnen plaatsvinden via een eeuw
durende veranderingen in de psychogenetische chemische eigen-
schappen, in de geosfeer of de biosfeer, maar langs spirituele en in-
tellectuele creativiteit in de noösfeer, die met andere soorten veeleer
een eenheid vormen dan los ervan staan. Deze laatste waarneming is
belangrijk, omdat de afstand van andere sferen, die in het menselijk
denken in de loop der eeuwen is binnengeslopen een belangrijke
bron is van de ecologische onbalans, waarvan we thans getuige zijn
en die nodig dient te worden opgeheven, willen we het evolutie-
proces zonder rampen van enige omvang of ernstig lijden kunnen
voortzetten.  Zoals eerder werd aangegeven zullen we, gezien de on-
gekende snelheid van de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling
in de afgelopen 100 jaar,  wellicht niet meer dan 25 jaar hebben om
de balans te herstellen en ons op een nieuwe tijd voor te bereiden.

Wat ging er verkeerd?
Hoe heeft de onbalans, die we thans ervaren, kunnen ontstaan? Wat
ging er verkeerd?  Het lijkt erop, dat  er iets mis ging in de 16e, 17e
en 18e eeuw.  Terwijl onze wetenschapsmodellen steeds meer gin-
gen omvatten, er zoveel wetten werden ontdekt en uitgedacht,
verschenen er toenemende aantallen specialisten in de diverse facul-
teiten, ontwikkelde zich het denken in gescheiden vakgebieden en
werd de samenhang tussen dat alles ontkend. Meer en meer raakten
de specialsten geïsoleerd van elkaar en hun modellen werden in
                                                          
4 Zie ons tijdschrift GAMMA, jrg. 5 nr. 3, p. 19-31 het artikel van Rolf Kasper Prigogine en
  Teilhard de Chardin.
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toenemende mate wiskundig, rationeel (een semantische paradox) en
mechanisch. Het materialistisch reductionisme werd de basis van
alle wetenschappelijke methodes, zowel in de chemie, de fysica,
kosmologie, astronomie, technologie en medicijnen als in de eco-
nomie.

Voortdurend werd er meer kennis verkregen over de microkosmos
en de macrokosmos, over chemische reacties en de functie van
organen, over statistieken en econometrieën, over machines en de
verandering van natuurlijke hulpbronnen. Maar de ecologische di-
mensie was uit het oog verloren. In moderne taal: het linkerdeel van
de noösfeer kreeg de overhand zoals het linkerdeel van het men-
selijk brein. De menselijke soort meende dat ze controle had over de
natuur; ze werd arrogant en haar perceptie van de werkelijkheid
werd zuiver antropocentrisch en materialistisch. Een radicaal dua-
lisme werd door filosofen als Descartes, Laplace en Bacon geïn-
troduceerd. Zelfs de eenheid tussen lichaam en ziel werd in de intel-
lectuele droomwereld van de rationalisten en hun volgers verbroken.

Hier vinden we de wortels van de dwaling in de evolutie van het
menselijk denken, die heeft geleid tot zo'n wrede aantasting van de
natuurlijke ecosystemen op de aarde. Vandaag, laat deze onbalans
zich in alle hevigheid en alarmerend zien. De invloed van de
mensheid op het evolutieproces van de aarde is zo groot aan het
worden, dat hij weleens zeer ernstige gevolgen kan hebben. Er zijn
andere externe invloeden geweest, die schade toebrachten aan het
ecosysteem van onze aarde, voordat er ook maar mensen waren. In
de 700 miljoen jaar oude geschiedenis van het leven van planten en
dieren op aarde konden wij vijf periodes van massale uitsterving
vaststellen, die deels werden veroorzaakt door externe factoren,
waarbij een aanzienlijk deel van de bestaande soorten verdwenen.
Interessant is, dat er steeds herstel naar een hoger niveau en aantal
soorten toe plaatsvond. De menselijke soort maakte een paar miljoen
jaar geleden zijn entree in de biosfeer op het moment dat het aantal
soorten groter was dan ooit tevoren. Is dit een reeks die we graag in
onze tijd herhaald zouden zien? Dat zou toch zeker een ongezond
scenario zijn! Het steeds sneller uitsterven van soorten, waarvan we
thans getuige zijn,  wordt hoofdzakeliijk veroorzaakt door de aanwe-
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zigheid van de mens en zijn toenemende plundering, die op onge-
kende schaal en vlugger dan ooit tevoren plaatsvindt.  Als we ons
van deze feiten bewust worden en er tijdig wat tegen gaan doen,
kunnen we nog een gunstige invloed uitoefenen op de loop van de
gebeurtenissen.  Deze invloed zal er heel sterk van afhangen of het
individu, de zakenwereld en politieke instellingen ertoe bereid en in
staat zijn hun wereldbeelden aan te passen en na te denken over het
bestaan als zodanig. Het establishement van de politiek en de zaken-
wereld zijn de laatste paar decennia definitief de richting ingeslagen
van duurzame ontwikkeling, maar hun acties kwamen laat en lang-
zaam. Wij, gewone burgers, zouden deze beweging fors kunnen ver-
snellen door onze dagelijkse leefstijl te veranderen. Bijvoorbeeld
door ons de vragen te stellen: Hoe maken wij verantwoorde keuzes
op economisch en ecologisch terrein; hoe gaan we evenwichtig om
met spirituele en materiële waarden; hoe verbinden we organische
impulsen en georganiseerde initiatieven op gepaste wijze in ons
dagelijks werk en, niet in de laatste plaats, hoe maken wij verschil
tussen hebzucht en noodzaak?

Nawoord
Ecologische overwegingen confronteren ons met de existentiële
vraag of onze planeet, het ecosysteem en de mensheid zullen kunnen
overleven. De spirituele dimensie die in de figuren 2 en 3 getoond
wordt en het vermogen van de mens tot zelfreflectie zijn belangrijke
evolutionaire factoren geweest en kunnen potentieel de groei en de
verrijking van de menselijke soort bevorderen. Het lijkt niet
onwaarschijnlijk, dat deze groei en verrijking in de huidige fase van
evolutie zullen worden gestimuleerd door het opkomen van een
ecologisch bewustzijn, dat we thans ervaren op individuele schaal en
wereldwijd. Als spirituele en filosofische factoren − samen met, en
niet in plaats van technische en economische factoren − een rol
beginnen te spelen in het nemen van beslissingen in de politiek en
het zakenleven, zoals Plato tweeënhalf duizend jaar geleden voor-
stelde − zal er een belangrijke stap vooruit zijn gezet naar het
overschrijden van een nieuwe drempel. Dit zou in heel wat delen
van de wereld kunnen leiden tot een beweging van een mecha-
nistisch, materialistisch en in vakjes verdeeld naar een meer orga-
nisch, spiritueel en integraal wereldbeeld. Elke transactie als zo-
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danig zal tijdrovend zijn omdat er onder de verschillende volkeren,
die onze mensheid verte-genwoordigen, nog erg verschillende
levensstandaarden bestaan. Maar er zijn tekenen, dat de jongere
generatie  van 25- tot 40-jarigen zich erg bewust aan het worden is
van een noodzaak tot verandering van ons leef- en consumptie-
patroon. Dit bewustzijn zou zeer goed in de komende decennia een
grotere diepgang kunnen krijgen en zich snel kunnen verspreiden.
Het evolutieproces zou dan opnieuw op koers zijn naar het doel, een
nieuwe drempoel of een radicaal andere wereld in de 21ste eeuw,
wat we ons daarbij ook  mogen voor-stellen, maar  in de woorden
van Teilhard de Chardin beslist "voor-uit en omhoog".
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Vertaling van de Engelse tekst in de afbeeldingen:

♦ Fig. 1: interface humanity = het grensvlak tussen de mens en andere soorten
♦ Fig. 2:  threshold = drempel
       −  in de as van de vormen vertrekkend vanuit het centrum: waterstof tot ura-
           nium (92), water tot DNA, virussen tot bacteriën, eucaryoten tot mensen,
           bijnenkorf tot multinationals, internet
       − idem in de as van de geest: leven, bewustzijn, zelfbewustzijn, mondiaal be-
          wustzijn
       − idem in de as van de systemen: dat van het atoom, molecuul, de cel, het or-
          ganisme, de samenwerking in organisatie, de mondiale samenwerking
       − de as van de tijd sinds ± 15 miljard jaar: 4,8-3,7 miljard jaar; 3,7-1,5 miljard
           jaar; 300 miljoen jaar tot 2000 v. Chr.; 2000 v. Chr. tot anno nu.
♦ Fig. 3: titel: de horizons en expansie in het wereldbeeld
       − in de as van de vormen vertrekkend vanaf het centrum: zwaartekracht, rela-
          tiviteit, ecolutie, creativiteit.
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Teilhard en andere Moderne Denkers over Evolutie, Geest
en Materie (deel 1)

 Peter B. Todd 1

In zijn boek Het Verschijnsel Mens ontwikkelt Pierre Teilhard de
Chardin concepten over het bewustzijn, de noösfeer en de evolutie
van de psyche. Dit artikel verkent deze evolutionaire concepten,
vergeleken met het denken in de psychologie en de natuurkunde.
Het verkent bijdragen van de archetypische dieptepsychologie,
kwantumnatuurkunde en hersenwetenschap om de verbanden tussen
geest en materie te verhelderen. Teilhards werk kan worden gezien
als een verbreding van de psychologische grenzen, de psychogenese.
De evolutionaire toename van de complexiteit van de materie, vanaf
subatomaire deeltjes tot aan het menselijke brein en het zelfbewust-
zijn, komt uit in een noösfeer die evolueert naar een punt-Omega.

Teilhards centrale ideeën wijzen erop dat in de kosmologie een
numineus principe bestaat dat de evolutie in en door de mens niet
alleen maar leidt tot het huidige bewustzijn, maar dat zij ook een
richting en een doel aangeeft.

In zijn introductie op Het Verschijnsel Mens geeft de evolutionair
bioloog Sir Julian Huxley een samenvatting en een warme aanbeve-
ling van Teilhards evolutiegedachten. Huxley schrijft:

Teilhard de Chardin was tegelijk een priester-jezuïet en een voor-
aanstaand paleontoloog. Hij beschreef een drievoudige synthese –
van de materiële en fysieke wereld met de wereld van de geest, van
het verleden met de toekomst en van een veelheid met de eenheid.2

Als eminente evolutionair bioloog had Huxley (1887-1975) in zijn
uitleg, verdediging en ondersteuning van Teilhards innovatieve evo-
lutionaire gedachten veel meer te zeggen. Nadenkend over het
bestaan van rudimentaire geestachtige kwaliteiten, voorafgaand aan

                                                          
1  vertaling Gerrit Teule.
2   Pierre Teilhard de Chardin The Phenomenon of Man, trans. Bernard Wall (New York: Har-
    per & Row, Publishers, 1959), 11.
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het tevoorschijn komen van het reflectieve bewustzijn, schrijft
Huxley het volgende over Teilhards bijdragen:

Evolutionaire feiten en logica vereisen dat de geest zich gradueel
moet hebben ontwikkeld, net zoals de lichamen, en dat op deze
manier geestachtige eigenschappen aanwezig moeten zijn door het
hele universum heen. Daarom moeten we in ieder geval de aanwe-
zigheid van de potentiële geest accepteren door terug te extrapoleren
naar het biologische en van daaruit naar het anorganische. Niet
alleen het brein is verantwoordelijk voor de geest, ook al is het een
noodzakelijk orgaan om de geest manifest te maken.3

Jaren later kwamen de filosoof Karl Popper (1902-1994) en de
neuroloog John Eccles (1903-1997) met dezelfde gedachte: de drie
werelden van geest, materie en cultuur zijn onmisbaar voor de
evolutie. Voor Popper en Eccles is het de geest die de hersenen pro-
grammeert om de cultuur te laten evolueren en dat stimuleert in een
terugkoppeling ook weer de geestelijke ontwikkeling.4 Hoewel
Huxley instemde met Teilhards visie op de menselijke ontwikkeling,
kon hij als een ongelovige bioloog niet instemmen met de boven-
natuurlijke elementen in Teilhards theologie. Desondanks beves-
tigde Huxley de bijdragen van Teilhard door te schrijven:

Met zijn concept van de mensheid als een onvoltooid
product van de achter ons liggende evolutie en op hetzelfde
moment als een vertegenwoordiger van de evolutie die nog
voor ons ligt, wilde Teilhard het gehele menselijke
fenomeen beschrijven als een overgang van de biologische
naar de psychosociale evolutie.5

Verder vatte Huxley de paradigmatische verandering van Teilhard
samen met het commentaar:

                                                          
3  Ibid., 16-17.
4  Popper, K. R. en J. Eccles The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism (London:
   Routledge and Kegan Paul, 1983).
5  Teilhard de Chardin  Phenomenon of Man, 24.
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Door zijn combinatie van veelzijdige wetenschappelijke
kennis met een diep religieus gevoel en scherp gedefinieerde
waarden heeft Teilhard de theologen gedwongen hun opvat-
tingen te herzien in het nieuwe perspectief van de evolutie.
Hij heeft ook de wetenschappers gewezen op de spirituele
implicaties van hun kennis. In het licht van deze nieuwe
zienswijze is het niet langer mogelijk om wetenschap en
religie te laten bestaan in voor elkaar afgesloten compar-
timenten. De religieus georiënteerde mens kan niet langer de
natuurlijke wereld de rug toekeren. Ook de materialistisch
georiënteerde mens kan het belang van de geestelijke
ervaring en het religieuze gevoel niet langer ontkennen.6

Voordat we Teilhards gedachten gaan verkennen in de richting van
gebieden zoals de kwantumnatuurkunde, hersenwetenschap en
dieptepsychologie, ga ik eerst zijn gedachten over het universum en
het naar voren komen van het menselijke bewustzijn bespreken, de
noögenese.

Teilhards concept van de noögenese en Carl Jungs concept van
de individuatie

In zijn magnum opus Het Verschijnsel Mens vraagt Teilhard: "Hoe
kunnen we ons een kosmogenese voorstellen, die doorgaat tot aan de
menselijke geest, zonder te stuiten op de noögenese? De mens ont-
dekt dat hij niets anders is dan de evolutie, die zich van zichzelf
bewust wordt, om het met de treffende woorden van Julian Huxley
te zeggen."7 De kosmogenese gaat over de evolutie van de kosmos
terwijl de noögenese een meer specifieke term is die het uitvouwen
van een schil rondom de aarde beschrijft, een membraan van be-
wustzijn, waarin alle mensen met elkaar verbonden zijn. Teilhard
stelt dat wij, omdat de menselijke soort het reflexieve bewustzijn
bezit, ook verantwoordelijk zijn voor de toekomstige richting van de
zich ontwikkelende cultuur, de wetenschap en de religie met een
alles omvattende spiritualiteit.

                                                          
6 Ibid., 26.
7 Ibid., 221.
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Voor Teilhard is het punt-Omega de tijdruimte waarin de psycho-
spirituele en culturele evolutie hun voltooiing vinden. Gezien vanuit
Teilhards standpunt over de ultieme bestemming van de noögenese
zijn de reduceerbaarheid van de geest of het verstand tot pure
materiële processen in de hersenen, en de uiteindelijke dood en des-
integratie van de noösfeer door de entropie, fataal voor het bereiken
van de finale eenheid van materie en bewustzijn in het punt-Omega.
Voor Teilhard zijn doel en richting van de evolutie noodzakelijk
voor de volmaking in dit punt-Omega. Zijn visie is weergegeven in
de volgende passage:

Het grote mankement in alle vormen van geloof in vooruit-
gang, zoals ze worden uitgedrukt in positivistische credo's,
is dat ze de dood elimineren. Wat is het nut van het ontdek-
ken van een of andere doelgerichtheid in de spits van de
evolutie, als die doelgerichtheid eens weer moet en zal des-
integreren? Om te voldoen aan de ultieme behoeften van ons
handelen moet Omega onafhankelijk zijn van de ineen-
storting van krachten waarmee de evolutie verweven is.8

Teilhard beschreef dezelfde visie in De toekomst van de mens. Hij
verwerpt de marxistische gedachte van een culminatie van de men-
selijke ontwikkeling naar een mogelijke staat van collectieve reflec-
tie en participatie, waarin het individu één wordt met het hele socia-
le systeem. Hij schreef: "Een wereld die opgaat in het onpersoon-
lijke kan ons noch de warmte van de wederzijdse aantrekking, noch
de hoop op onomkeerbaarheid (onsterfelijkheid) brengen, zonder
welke het individuele egoïsme altijd het laatste woord zal hebben."9

De individuele identiteit wordt, in plaats van zich te verliezen in het
geheel, verder ontwikkeld door de actieve deelname in een arche-
typische kosmische orde of het evolutionaire proces. In Teilhards
gedachten is dit de participatie in het groeien van de noösfeer vanuit
de kosmogenese. Teilhard vat deze reflecties samen in Het Ver-
schijnsel Mens met zinnen als: "Ik veronderstel dat onze noösfeer
                                                          
8   Ibid., 270
9   Pierre Teilhard de Chardin, The Future of Man (London: William Collins and 17 Sons,
    1964), 287.
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bestemd is om in zichzelf besloten te geraken en dat deze meer nog
in een psychische dan een ruimtelijke richting een uitweg vindt,
zonder dat het nodig is de volheid van de aarde te verlaten."10 Zijn
visie op de toekomst van de mensheid is in een volgende passage
weergegeven:

… de mensheid als geheel moet nadenken over zichzelf op
een bepaald punt: in dit geval het verlaten van haar orga-
nisch/planetaire wortels om over te gaan naar een trans-
cendent centrum van haar toenemende concentratie. Het
einde van de wereld: het omverwerpen van het evenwicht,
met het losmaken van de uiteindelijk geheel vervulde geest
van haar materiële basis, zodat het daarna met al haar ge-
wicht rust op God-Omega.11

Deze gedachten komen overeen met gedachten van Carl Jung over
een voortdurende incarnatie van God, vooral in de menselijke gees-
telijke ontwikkeling door individuele en collectieve menselijke ont-
moetingen met numineuze en onbetwiste archetypen, beschreven in
zijn Collected Works. Carl Jung (1875-1961), een Zwitserse psy-
chiater, die gebroken had met zijn Oostenrijkse leraar Sigmund
Freud, was de grondlegger van de analytische en archetypische psy-
chologie. Hij ontwikkelde het idee van de individuatie door het bij
elkaar brengen van het onbewuste, de numineuze archetypen van het
Zelf en het Godsbeeld. Zijn ideeën over het collectieve onbewuste
en de archetypen als kosmische ordenings- en reguleringsprincipes
wijzen het materialistische en het collectivistische van het marxisme
af. Ze nemen ook afscheid van de overdreven rationaliteit van
Freud. Jungs gedachten sympathiseren met Teilhards concepten van
de noösfeer, de noögenese en Omega. Beide, Jung en Teilhard, zijn
het eens over de natuur van complementariteit tussen geest en mate-
rie. Volgens Jung is de individuatie, de ontwikkeling van het psy-
chologische individu, gescheiden van de algemene collectieve psy-
chologie. Individuatie is daarom een proces van differentiatie, met
het doel om de individuele persoonlijkheid te ontwikkelen. Indivi-

                                                          
10 Teilhard de Chardin Phenomenon of Man, 287.
11 Ibid., 287-88.
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duatie is een natuurnoodzakelijkheid, terwijl het tegengaan daarvan,
door terug te gaan naar collectieve standaarden, beschadigend werkt
voor de vitale activiteit van de individu.12

In de dieptepsychologie van Jung representeren de symbolen de
onbewuste archetypen. Dat zijn tijdloze, kosmisch ordenende en
regulerende principes. Jungs archetype van het Zelf of de Imago Dei
(het godsbeeld) is in het bijzonder numineus van karakter en is ver-
bonden met religieuze of mystieke gevoelens. Dit archetype kunnen
we zien als Teilhards punt-God-Omega in de kosmologie en de evo-
lutie. In de archetypische psychologie van Jung overstijgt het onbe-
wuste niet alleen de tijdruimte13, maar het is ook even omvangrijk
als de kosmos zelf, zoals ook in Teilhards idee van de uitgebreide
geest en het reflectieve bewustzijn waarmee het bestaan van het
universum geopenbaard wordt aan zichzelf. Deze gedachten over de
verbinding tussen Teilhards religieuze kosmologie en Jungs psycho-
logie vestigen ook de aandacht op ideeën in de fysica, waarin de
relatie tussen geest en materie wordt verkend.

De impliciete orde van Bohm, Jungs collectieve onbewuste en de
psychische evolutie van Teilhard

David Bohm (1917-1992) was een natuurkundige, student van J.
Robert Oppenheimer (1904-1967), en een college van Albert Ein-
stein (1879-1955). In zijn later gepubliceerde werk ontwikkelde
Bohm een concept van de samenhang van de geest en het univer-
sum, dat dicht aanleunt tegen formuleringen van andere natuur-
kundigen, psychologen en religieuze denkers zoals Teilhard de
Chardin. Een van de bijdragen van Bohm aan het verkennen van de
werkelijkheid was het begrijpen van het bewustzijn als een coherent
geheel. In zijn boek Wholeness and the Implicate Order (1980)
schrijft Bohm: "De grote onbewuste achtergrond van het bewuste en
de onkenbare, naar binnen gerichte diepte daarvan zijn analoog met

                                                          
12 C. G. Jung  Psychological Types, vol. 6 of The Collected Works of C. G. Jung (Princeton:
    Princeton University Press, 1971), 448.
13 Zie bijvoorbeeld C. G. Jung  Psychology and Religion, vol. 11 of The Collected Works of C.
    G. Jung (Princeton: Princeton University Press, 1971).
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de zee van energie die de waargenomen lege ruimte vult."14 In zijn
laatste boek, The Undivided Universe (1993), beschrijft Bohm het
inzicht dat "actieve informatie de verbinding is tussen het geestelijke
en het materiële."15

Bohms concept van de actieve informatie als een brug tussen geest
en stof lijkt opmerkelijk veel op de naar voren komende gedachten
over onbewuste archetypen als kosmisch ordenende en regulerende
principes. Deze inzichten geven een basisargumentatie voor een
complementariteit van geest en stof. Bohm was duidelijk een aan-
hanger van een twee-aspectenidee van het mentale en het fysische.
Beide zijn complementair, maar kunnen niet tot elkaar worden her-
leid. Tegelijk verwierp hij de reductionistische aanpak van een idea-
listische of materialistische natuur. Net zoals andere wetenschappers
van zijn tijd, verkende hij een standpunt dat verschilde van, maar
toch resoneerde met, het panpsychisme en het panexperimentalisme,
samen met Teilhards concepten van noögenese en psychogenese.
Het twee-aspectenconcept van Bohm over de uitgebreide geest gaat
ook in tegen een puur monistisch materialistische verklaring van de
natuur.

Meer controversieel misschien stelde Bohm voor, evenals Teilhard,
de menselijke deelname te zien in een "grotere collectieve Geest die
in principe zelfs oneindig veel verder gaat dan de menselijke soort
als geheel".16 Een dergelijke collectieve geest is analoog aan Jungs
visie op de onbewuste psyche en de archetypen. Bohm vatte zijn
standpunt, waarin hij ook de rol van de waarnemer betrok, samen op
deze manier:

Het is niet nodig om de waarnemer te zien als fundamenteel
gescheiden van wat hij ziet of om hem te reduceren tot een
epifenomeen van het objectieve proces. Meer in brede zin
kan men zeggen dat het universum door het menselijke we-
zen een spiegel gecreëerd heeft om zichzelf te observeren.17

                                                          
14  David Bohm  Wholeness and the Implicate Order (London: Routledge, 1980), 267.
15  David Bohm The Undivided Universe (London: Routledge, 2002), 386.
16  Ibid.
17  Ibid., 389.
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Deze reflecties over geest en materie nemen een andere positie in
dan het metafysische materialisme; zij wijzen ook het argument af
dat God een waanvoorstelling zou zijn. In een perspectief, dat
belicht wordt door inzichten van Jung en Bohm, voorspelde Teilhard
dat de mensheid niet alleen maar deelneemt in een numineuze
dimensie, maar ook deelneemt in een gezamenlijke vergoddelijking
door richting te geven aan de toekomstige evolutie van de biosfeer
en de noösfeer. Teilhard meende dat de ultieme natuur van de
evolutie psychisch is. He refereerde aan het "oudste psychisme van
de eerste cellen"18 en aan haar vervolmaking als een "goddelijke ge-
richtheid van de geest."19 Deze evolutie berust niet langer op de
natuurlijke selectie van puur willekeurige mutaties; ze wordt daaren-
tegen getransformeerd in een psychosociale en culturele evolutie,
geleid door het individuele en het collectieve bewustzijn van de
mensheid. Deze inzichten raken ook het werk van Wolfgang Pauli
over de rol van de menselijke waarnemer. Meer daarover in deel II.

                                                          
18  Teilhard de Chardin  Phenomenon of Man, 166.
19  Ibid., 271.
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Tom Uytterhoeven 'Evolutie, cultuur en betekenis' - Uitg.
Garant Antwerpen/ Apeldoorn 2011,  162 blzz. tekst, 606
voetnoten + register.

Dit boek is geschreven als − wat in België genoemd wordt − een
licentiaatsverhandeling. De schrijver studeerde daarmee af bij prof.
Lieven Boeve aan de Katholieke Universiteit Leuven voor zijn Mas-
terdiploma. Daarna wijdde hij zich verder aan zijn studie in de god-
geleerdheid en godsdienstwetenschappen. In zijn voorwoord be-
dankt hij de leden van de ESSSAT (The European Society for the
Study of Science and Theology), in het bijzonder Taede Smedes1,
voor hun stimulerende feed-back.

Heel minutieus gaat Tom Uytterhoeven in op het gedachtegoed van
Daniël Dennett, zoals dit o.m. tot uiting komt in diens Conscious-
ness Explained (Het bewustzijn verklaard - 1991), diens en Richard
Dawkins mementheorie, de sociobiologie van E.O.Wilson, het spec-
trum aan darwinistische theorieën dat is uitgewerkt door Janet
Richards in haar boek Human Nature after Darwin (2000) en Susan
Blackmore's The meme's eye view.

In hoofdstuk 7 (p. 133), dat de titel draagt: De rol van de mens in het
verhaal van het leven, vat hij zijn conclusie uit dit alles op de vol-
gende wijze samen: "Dennett heeft gelijk. Evolutie door natuurlijke
selectie werkt als een universeel zuur. De theorie van Darwin doet
ons opnieuw nadenken over wat eens zo vanzelfsprekend leek. On-
danks de manier waarmee Dennett cultuur als een evolutionair pro-
dukt portretteert − als een zinloos en de mens overheersend geheel
van elkaar concurrerende memen 2 − valt niet te ontkennen, dàt cul-
tuur een evolutionaire oorsprong heeft. De stellingen 'De mens is

                                                          
1 Van Taede Smedes publiceerden wij in GAMMA (jrg. 13/1, mrt.2006 - p. 16-24) Intelligent
  Design als brug tussen natuurwetenschap en maatschappij; (jrg. 13/3, p. 04-11) zijn reactie
   op prof. Sjoerd Bonting Is convergentie mogelijk; (jrg. 13/3, p. 59-61 een recensie van zijn
   boek) God en de menselijke maat - Gods handelen en het natuurwetenschappelijk  wereld-
   beeld; (jrg. 14/1, p. 39-50) De onhoudbaarheid van theïstische evolutie; (jrg. 20/1, mrt. 2013
   een recensie van) Palmyre Oomen en Taede Smedes (red.) Evolutie, cultuur en
   religie - Perspectieven vanuit biologie en theologie.
2  Onder 'memen' verstaat hij 'elementen, die in  staat zijn kopieën van zichzelf te verspreiden.
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een cultureel wezen' en ''De mens is een biologisch wezen' sluiten
elkaar dus niet uit. De eerste stelling houdt meteen ook de tweede
stelling in: De mens leeft in een culturele wereld, vindt in die cultu-
rele wereld betekenis, leeft in die culturele wereld volgens de bete-
kenis 'waaraan zijn hart zich hecht' en beïnvloedt vanuit die culturele
wereld het ecosysteem, waarvan hij deel uitmaakt."

Met een citaat uit Dennetts De evolutie van de vrije wil laat de
auteur ook zien, hoe Dennett aan de mens een unieke plaats toebe-
deelt in het ecosysteem; wij zijn 'wachters', het 'zenuwstelsel' van de
aarde (p. 135).  Uytterhoeven ziet in de combinatie van het (gedeel-
telijke) gelijk van Daniël Dennett en de opvatting, dat de mens een
'created co-creator' is −  welke de Amerikaanse lutheraanse theo-
loog Philip Hefner in zijn boek The Human factor uitwerkt − een
mogelijkheid om religie en wetenschap met elkaar in verbinding te
brengen. Hefners theologisch wereldbeeld steunt op vier vragen: 1.
Wie zijn we? - 2. Wat is onze huidige situatie? - 3. Wat is het belang
van mythen? - 4. Wat wordt vandaag van ons gevraagd?

Uitvoerig gaat Uytterhoeven in op het onderzoek van Dirk Hutse-
baut 3, waarin deze vier verschillende cognitieve houdingen t.o.v.
religie onderscheidt. Bij twee ervan worden de religieuze verhalen
letterlijk, bij de andere twee symbolisch opgevat. De eerste twee
leiden of tot onvruchtbaar fundamentalisme of tot ongeloof. De
laatste ofwel tot onverschilligheid, ofwel tot een dieper geloof in de
bestemming van de mens. In zijn Ways of relating Science and
Theology werkt Ian Barbour4 de mogelijkheden uit, waarop weten-
schap en religie met elkaar in verbinding kunnen treden, t.w. 1. door
het conflict, 2. in onafhankelijkheid, 3. in dialoog en 4. door te inte-
greren.

                                                          
3  in het boek Schokgolven, Terrorisme en fundamentalisme onder redactie van Patijn & J.
   Wouters (Leuven, Davidsfonds 2002, p. 214-220)
4  Met George Barbour, diens vader, werkte Teilhard de Chardin in China samen  bij de
    opgraving  van de Sinanthropus Pekinensis (de Pekingmens, een van onze voorouders!).
   Het artikel staat in; R.J. Russell, W.R. Stoeger, G. V. Coyne (eds.) Physics, Philosophy, and
   Theology: A Common Quest for Understanding, (Vatican City State: Vatican Observatory,
   1988, p. 21048)
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Hefner lijkt aan te sluiten bij Dennett en Blackmore met hun
'memetische' benadering van cultuur (waartoe religie behoort) als hij
stelt, dat cultuur bestaat uit 'pakketjes informatie'. Het is evenwel zo,
dat de mens 'memen' creëert als hulpmiddelen vanuit een bio-
logische basis, bv. trance, en met een culturele betekenis; ze vormen
zo een verruiming van ons individuele en maatschappelijke zelf.
Hefner ziet het dan ook als 'zonde', wanneer wij het nalaten om alle
verschillende mythen vanuit een door de wetenschap steeds groter
wordende kennis van de wereld op een hoger plan te tillen.

Uytterhoeven benadrukt het belang ervan om dit inzicht ook door te
geven aan het onderwijs. Vele katholieke en protestantse scholen
worstelen in onze tijd met hun identiteit. De zoektocht daarnaar kan
via een bezinning op de plaats van de mens in de evolutie en diens
weergave daarvan in de verhalen, zoals zij in de diverse religies en
culturen zijn overgeleverd, tot meer begrip voor elkaar en daarmee
tot een vredelievender samenleving bijdragen.

In het boek staat de 'Ringparabel' uit het
werk  Nathan der Weise (1779) van Gott-
hold Ephraim Lessing (1729-1781)
als een van die verhalen, waarvan ik
uit eigen ervaring als leraar Duits op het
vwo weet hoe jongeren van onze tijd
erdoor worden aangesproken. Ik druk
de tekst hiervan op de volgende blad-
zijden af.

Uytterhoeven illustreert de bevindingen van zijn studie trouwens
ook nog aan andere verhalen uit de literatuur, zoals de romans
'Maria Magdalena' van Marianne Frederiksson5, "Ik was een chris-
ten"6 van Maria Rosseels en 'My name is Asther Lev" van Chaïm
Potok uit 1972.

                                                          
5 Breda/Berchem, De Geus/EPO, 1999
6 Leuven, Boekengilde De Clauwaert VZW, 1965
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Hoewel het boek niet eenvoudig is, kan ik het ten zeerste aan-
bevelen. Het is een waardevolle bijdrage aan de toenadering tussen
de diverse levensbeschouwingen vanuit een eigentijds wereldbeeld.
Nergens wordt iets opgedrongen, steeds worden alle oplossingen
evenwichtig naast elkaar ter overweging aangereikt.                   HvB

De Ringparabel
Gotthold Ephraïm Lessing

Sultan Saladin vraagt aan Nathan, een wijze Jood, een antwoord te
geven op de vraag wie −  de joden, de christenen of de moslim − de
ware godsdienst bezitten. Ter beantwoording van deze vraag vertelt
Nathan de volgende parabel.

Een man had een ring van onschatbare waarde. Bovendien schonk
deze ring ееn geheime kracht, namelijk ziсh welgevallig te maken
voor God en mens, aan degene die de ring met dat doel (zich wel-
gevallig maken) rond de vinger droeg. Het mag geen verwondering
wekken, vertelt Nathan, dat deze man de ring steeds droeg en deze in
zijn familie wenste te houden, indien hij zou sterven. Daartoe bepaalde
hij dat de drager van de ring deze telkens aan zijn meest geliefde zооn
moest doorgeven, deze zou dan meteen ook het hoofd van de familie
worden.

En zo gebeurde het: de ring werd generatie na generatie doorgegeven.
Totdat een vader drie zonen had waarvan hij evenveel hield en
gewoonweg niet kon beslissen welke zoon uit te verkiezen en welke
twee andere zonen te kwetsen. Daarom liet hij een kunstenaar twee
andere ringen maken die niet te onderscheiden waren van de origine-
le. Hij gaf elke zoon zijn zegen en een ring, en ging heen. De zonen
kwamen bijeen en wilden te weten komen wie nu de echte ring had
en hoofd van de familie zou worden. Maar aangezien de drie ringen
identiek waren, konden ze tot geen besluit komen. leder van hen
stelde dan ook dat hij de oorspronkelijke ring droeg en dus hoofd van
de familiе moest worden: de vader kon hem immers niet bedrogen
hebben, want hij was de vader toch het liefst geweest.
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Maar dat betekende tegelijk dat ieder meende dat de beide andere
broers verraderlijk spel speelden. De broers raakten steeds meer in
een broederstrijd verwikkeld. Om het conflict te beslechten besloten
zе er uiteindelijk de rechter bij te halen. Voor de rechterstoel zwoeren
ze elk om beurt dat zij de echte ring hadden gekregen van hun vader.

De uitspraak van de rechter luidde nogal verrassend: Aangezien de
echte ring diegene welgevallig maakt bij God en de mensen die de
ring met dat doel draagt, en aangezien de drie broers elkaar zeker niet
beminnen of zich bij elkaar welgevallig weten, zijn alle drie de ringen
klaarblijkelijk vals − de echte ring moet verloren gegaan zijn. Maar
daarom, meende de rechter, dienen de ringen niet zomaar weggegooid
te worden, en hij voegde aan de uitspraak de volgende raadgeving toe:

"Ieder van u heeft een ring van uw aller vader gekregen en ieder van u
gelooft dat hij zeker de echte heeft: De echte. Mogelijk verdroeg de
vader de tirannie van de ene ring niet langer in zijn huis. Vast staat dat
hij jullie alle drie beminde, en gelijkelijk beminde: Hij wilde er im-
mers geen twee opzij duwen om één te begunstigen. Welaan dan!

Dat ieder van jullie een liefde nastreeft, die onpartijdig is en vrij van
vooroordelen. − Dat ieder van jullie maar met elkaar wedijvert om de
kracht van de steen in zijn ring tot uiting te brengen. Kom deze kracht
wel te hulp met zachtmoedigheid, met een hartelijke verdraagzaam-
heid, met weldadigheid, en met de innigste overgave aan God. En
wanneer de krachten van dе steen zich dan zullen uiten bij jullie
achterkleinkinderen, dan nodig ik jullie na duizendmaal duizend jaren
opnieuw uit voor deze rechterstoel. Een wijzer man dan ik zal erop
zetelen en rechtspreken. Ga nu, sprak de bescheiden rechter.'
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Teilhard de Chardin, A. N. Whitehead en
een metafysica van intersubjectiviteit

Joseph A. Bracken, S.J.

Bijna veertig jaar geleden schreef Ian Barbour een artikel onder de
titel Teilhard's Prосess  Metaphysics (de procesmetafysica van Teil-
hard), dat voor het eerst werd gepubliceerd in The Journal of Reli-
gion en vervolgens werd opgenomen in een anthologie over de
procestheologie onder redactie van Ewert Cousins.1 Met de hem ty-
perende grondigheid zette Barbour de metafysische systemen van
Teilhard de Chardin en Alfred North Whitehead  in zeven hoofd-
lijnen vergelijkend tegenover elkaar: de werkelijkheid als een in de
tijd verlopend proces, de "binnenkant van de materie", vrijheid en
gedetermineerdheid, de voortgaande schepping, God en de tijd, het
probleem van het kwaad en de toekomst van de wereld. Zonder op
elk van deze thema's in te gaan, wil ik in dit korte essay de aandacht
richten op een essentieel verschil vanwaaruit Teilhard en Whitehead
het kosmisch verloop van dit proces benaderen en vervolgens aan-
geven hoe deze verschillen elkaar onverwacht bij het vormen van
een derde standpunt kunnen aanvullen, namelijk een metafysica van
intersubjectiviteit die, voorzover ik dat zie, noch door Teilhard noch
door Whitehead volledig is bereikt.

Het kenmerkende verschil in hun benadering van de werkelijkheid
is, zoals Barbour uiteenzet2, dat, terwijl Teilhard gericht is op de
eenheid van het kosmisch proces als zodanig en de doelgerichte
oriëntatie ervan op de Kosmische Christus, Whitehead de diversiteit
en de veelheid van 'actuele gebeurtenissen' benadrukt als "de uitein-
delijke reële gegevenheden, waaruit de wereld is gemaakt".3  Daar-
enboven − zelfs hoewel Whitehead toegeeft dat de "groei van een
complex gestructureerde maatschappij [van actuele gebeurtenissen]

                                                          
1  Ian G. Barbour, "Teilhard's Process Metaphysics," The Journal of Religion  49 (1969), 136-
    59; Process Theology: Basic Writings, ed. Ewert Cousins (New York, Newman/Paulist
    Press, 1971), pp. 323-50. In dit essay zullen de bladzijden naar dit laatste werk verwijzen.
2  Ibid., p. 323, 327.
3  Alfred North Whitehead, Process and Reality: An Essay in Cosmology, Corrected Edition,
    eds. David Ray Griffin and Donald W. Sherburne (New York: Free Press, 1978), p. 18.
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het algemene doel aangeeft, dat inherent is aan de natuur,"4 − loopt
hij niet vooruit op een "geïntegreerde kosmische convergentie en
uiteindelijke voltooiing van de geschiedenis", ook niet los gezien
van de Kosmische Christus.5  Voor Whitehead betekent het kosmi-
sche proces, anders dan voor Teilhard, niet de vooruitgang, gericht
op een doel, dat vooraf door een scheppende God is voorzien. Voor
hem zijn "God en de Wereld tegengestelde entiteiten, waarmee de
Creativiteit haar bijzondere taak vervult, de verwarde veelheid met
al zijn tegenstellingen te transformeren tot een samenvloeiende
eenheid in al zijn schakeringen. "Het kosmisch proces is dus onein-
dig, zonder begin of einde. God en de Wereld staan voor altijd in
een dialectische relatie."6

Natuurlijk kan men dit verschil in metafysische visie tussen Teilhard
en Whitehead aan hun verschil in persoonlijke achtergrond  en voor-
afgaande scholing toeschrijven. Teilhard was priester en jezuïet en
er was hem alles aan gelegen om zijn christelijk geloof en zijn semi-
naristische opleiding te verzoenen met de evolutietheorie die uit zijn
studie van de paleontologie voortvloeide. Hij was geen weten-
schapsfilosoof van beroep zoals Whitehead, die nauwgezet probeer-
de los te komen van het materialistisch determinisme, dat zo karak-
teristiek was voor veel van de vroegmoderne natuurwetenschappen.
7

Whiteheads eerste doel was het om een metafysisch systeem te
ontwerpen waarin het nieuwe en spontane evenzeer een voortdurend
kenmerk van de fysische werkelijkheid zouden zijn als orde en
voorspelbaarheid. Vandaar, dat het voor hem niet zo relevant was
om zich bezig te houden met de vragen, waar het kosmisch proces
begon en eens zou eindigen. Wel belangrijk was het om de denkfout
te tonen, die lag opgesloten in de metafysica van de vroegmoderne
wetenschap, waarbij de werkelijkheid is samengesteld uit inwendige

                                                          
4  Ibid., p. 100.
5  Barbour, Teilhard's Process Metaphysics, р. 348.
6  Whitehead, Process and Reality, p. 348.
7  Vergelijk zijn vroege filosofische werk  Science and the Мodеrn World  (New York: Free
    Press, 1967), pp. 1-74.



                                                                                                   GAMMADELTA, JRG. 2 NR. 4 - DECEMBER 201554

deeltjes materie, die 'simpelweg gelocaliseerd' zijn in tijd en ruimte
en aldus louter en alleen extern met elkaar in verbinding staan.8

In plaats daarvan stelde hij, zoals hierboven aangegeven, vast dat
"de uiteindelijke reële gegevenheden, waaruit de wereld is ge-
maakt", actuele gebeurtenissen zijn, oftewel op elk ogenblik zichzelf
vormende subjecten van ervaring in variërende graden van sponta-
neïteit, die afhangt van de relatieve complexiteit waarin ze zelf zijn
georganiseerd. In dit opzicht is hij het indirect eens met Teilhard, die
met klem stelt, dat alle materie zowel een 'binnenkant' als een 'bui-
tenkant' heeft, een element van spontaneïteit als ook een element
van orde,9 maar om heel verschillende redenen. Dat wil zeggen: bei-
den verzetten zich tegen het dualisme van geest en materie in het
begin van het modernisme, maar Teilhard om voornamelijk theolo-
gische redenen en Whitehead om zuiver filosofische.

In het begin van dit essay sprak ik erover, dat het wellicht mogelijk
zou zijn om deze twee verschillende op het proces gerichte visies op
de werkelijkheid te verzoenen in termen van een derde positie, na-
melijk, die van een metafysica van intersubjectiviteit, die noch door
Teilhard noch door Whitehead in hun eigen werk ten volle werd ge-
realiseerd. Intersubjectiviteit veronderstelt per slot van rekening een
balans tussen veelheid en eenheid, tussen een verscheidenheid aan
ervaringsgegevens en het bestaan op een hoger niveau van ordening
en activiteit, dat erdoor in dynamische interactie wordt bereikt.

Door aan de ene kant te stellen, dat "de uiteindelijke reële gegeven-
heden, waaruit de wereld is gemaakt, bestaat uit actuele gebeurte-
nissen, oftewel op elk ogenblik zichzelf vormende subjecten van er-
varing", draagt Whitehead de noodzakelijke veelheid van ervarings-
gegevens aan,. die nodig zijn voor een metafysica van intersubjec-
tiviteit. Maar, zoals ik hieronder zal aangeven, hij is onduidelijk ten
aanzien van de ontologische status van 'gemeenschapsvormingen'
als het objectieve resultaat van al deze intersubjectieve activiteit.
                                                          
8 Ibid., pp. 57-58
9 Pierre Teilhard de Chardin The Phenomenon of Man (New York: Harper & Row, 1965), pp.
  53-66.
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Teilhard, op zijn beurt, dacht duidelijk in intersubjectieve termen als
hij het had over de noösfeer of het collectieve bewustzijn van de
mensheid.10 Maar ook hij is vaag met betrekking tot de details van
zijn systeem,  met name over de wijze waarop 'de complexificatie'
werkt op het niveau van de levenloze natuur of zelfs op het niveau
van het prehumane leven.11 Moet de 'binnenkant' van de dingen wor-
den gelijkgesteld met 'subjectiviteit', zoals in het systeem van White-
head, of eenvoudigweg worden beschouwd als onderscheid tussen
'radiale' en 'tangentiële' energie, termen die beide zelf eerder sug-
gestief zijn dan wetenschappelijk beschrijvend?

Toegegeven, intersubjectiviteit staat als wetenschappelijk onder-
zoeksobject nog in de kinderschoenen. Wat vanuit historisch per-
spectief duidelijk lijkt te zijn, is, dat er met het door Descartes uitge-
dragen "cogito, ergo sum"12 in het filosofisch denken een opmerke-
lijke paradigmashift kwam van een gerichtheid op de klassieke
metafysica en de objectieve ordening der dingen (zoals in de filo-
sofie en theologie van de Middeleeuwen) naar een nieuwe kijk op
epistomologie en subjectieve ervaring. Op een gegeven ogenblik
leidde deze "wending naar het subject"  tot de transcendentale
subjectiviteit, zoals die werd uitgewerkt door Immanuel Kant en de
Duitse Idealisten. Maar bij het begin van de twintigste eeuw wors-
telde Edmund Husserl in zijn Cartesiaanse Overwegingen nog
steeds met de realiteit van de (menselijke) Ander als ware Ander,
dat wil zeggen, als niet zo maar een component in iemands eigen
zelfbewustzijn. 13 Martin Heidegger droeg met zijn begrip Mitsein
evenals Emmanuel Levinas met diens stipulatie van de ontologische
prioriteit van de Ander ten opzichte van het Zelf aanmerkelijk bij tot
het thema van de intersubjectiviteit zonder een passend paradigma
voor de conceptuele analyse ervan te ontwikkelen. 14

                                                          
10  Ibid., pp. 180-84.
11  Ibid., pp. 48-49; 142-52.
12  René Descartes, Meditations concerning First Philosophy, II: in Rene Descartes: Discourse
     on Method and Meditations, trans. Laurence J. Lafleur (Indianapolis, IN: Bobbs-Merrill,
     1960), p. 82.
13  Zie Edmund Husserl,Cartesian Meditations, vert. Dorfion Cairns Dordrecht:Kluwer,1991),
     pp. 89-151.
14  Zie Martin Heidegger, Being and Time, vert. John Macquarrie & Edward Robinson (Nеw
     York: Harper & Row, 1962), pp. 153-63; Emmanuel Levinas, Totality and Infinity, vert.
     Alphonso Lingis (Pittsburgh, PA: Duquesne University Press, 1969), pp. 39-40.
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Voorzover ik weet maakte alleen Martin Buber eerst met het onder-
scheid tussen de Ik-Jij-relatie en de Ik-Het-relatie en vervolgens met
de ongrijpbare notie van het 'Tussen' als de bedoelde ruimte, die op
momenten van eerlijke uitwisseling tussen personen ontstaat, de
opening naar een denken vanuit de idee van intersubjectiviteit als
het gelijktijdig samengaan van subjectiviteit  en objectiviteit.15  Dat
wil zeggen, dat twee of meer ervaringssubjecten bij hun interactie
iets anders creëren dan zichzelf, niet eenvoudigweg Bubers enigs-
zins ongrijpbare 'Tussen', maar een langer voortdurende sociale
context (een omgeving of een gemeenschap) met een definitieve
structuur of iets met een karakter van wet. Zo'n sociale context con-
ditioneert, als deze eenmaal is gevormd, sterk het latere gedrag van
dezelfde ervaringssubjecten en die erna  komen, zelfs als zij bij hun
voortdurende interactie deze als een gewone gedeelde werkelijkheid
ondergaan.

Als deze inleidende analyse van het begrip intersubjectiviteit waar
is, of in ieder geval plausibel, dan zou een combinatie van de theo-
logische inzichten van Teilhard en de filosofische categorieën van
Whitehead kunnen resulteren in een nieuw begrip van de verhouding
God-wereld als een kosmische gemeenschap van ervaringssubjecten
(hemelse en aardse) in een dynamische onderlinge relatie. Dat wil
zeggen, dat men van Teilhard het inzicht zou kunnen winnen, dat
God eerder drie personen dan één persoon vertegenwoordigt, van-
daar dat God niet een individueel ervaringssubject is, dat in een
voortdurende dialectische relatie staat met geschapen ervaringssub-
jecten (zoals in het systeem van Whitehead) maar veeleer een ge-
meenschap van goddelijke ervaringssubjecten, die binnen hun eigen
goddelijke intersubjectieve veld van activiteit een "ruimte" maken
voor de emergentie van geschapen ervaringssubjecten.  Vandaar
ook, dat men in plaats van het dualisme tussen God en de wereld,
zoals dat in het systeem van Whitehead voorligt, 16 met een panen-
theïstisch begrip van de relatie tussen God en de wereld te maken
                                                          
15 Zie Martin Buber, I and Thou, 2e druk., vert. Ronald Gregor Smith (New, York: Scribner's,
    1958), m.n. pp. 3-9, 63.
16 Zie Whitehead Process and Reality, p. 348: "God en de wereld zijn contrastrerende tegen-
    polen  enz.". "Hoewel het een dualisme is binnen een alles overkoepelend kosmisch pro-
    ces, is de relatie God-wereld bij Whitehead nog steeds een dualisme tussen geheel ge-
   scheiden werkelijkheden".
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heeft. De  geschapen wereld bestaat in God, maar is nog van God
onderscheiden in termen van zijn eigen bestaan en activiteit als
levende werkeliijkheid.17

Inplaats van dan te spreken in algemene zin over de 'binnenkant' der
dingen, kunnen we met Whitehead zeggen, dat "de uiteindelijke reë-
le gegevenheden, waaruit de wereld is gemaakt" actuele gebeurte-
nissen zijn, oftewel op elk ogenblik zichzelf vormende subjecten
van ervaring. Evenzo kunnen we het voorstel doen om Teilhards
proces van stapsgewijze complexificatie in de kosmische evolutie
niet zo maar toe te schrijven aan toeneming van 'radiale energie' met
'tangentiële energie' als de tegenhanger daarvan in nieuwe vormen.
Met Whitehead stellen we liever dat groei in complexiteit moet
worden uitgelegd in termen van progressieve groei in de structuur en
de organisatie van 'gemeenschappen' van actuele gebeurtenissen met
"een gemeenschappelijk vormend element" of met een overeen-
komstige eigen constitutie.18 Terzelfdertijd echter heroverwegen we
Whiteheads opvatting van gemeenschap om kracht bij te zetten aan
Teilhards stelling, dat de menselijke gemeenschap en wellicht de
hele stoffelijke werkelijkheid is opgenomen in de kosmische
Christus. Het is meer dan alleen een associatie van actuele gebeur-
tenissen met een "gemeenschappelijk vormend element" of een na-
genoeg overeenkomstige eigen constitutie.19 Een gemeenschap bij
Whitehead is veeleer een gestructureerd veld van activiteiten ten
behoeve van de erin fungerende actuele gebeurtenissen. Zo opgevat
dient het prachtig als het 'Tussen' ofwel de gemeenschappelijke
ruimte voor het dynamische onderlinge verband van actuele gebeur-
tenissen (kortstondige ervaringssubjecten) van moment tot moment.

Toegegeven, Whitehead zelf vatte de relatie God-wereld of, daar-
mee samenhangend, de onderlinge verbanden van gecreëerde actu-
ele gebeurtenissen, niet op in termen van subjectiviteit. Voor hem
was intersubjectiviteit logisch gezien onmogelijk, aangezien actuele
                                                          
17  Zie bv. Bracken, The Divine Matrix: Creativity as Link between East and West (Мaryknоll,
     NY: Orbis, 1995), pp. 52-69, The Onе in the Many: A Contemporary Reconstruction of the
     God-World Relationship (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001), pp. 109-30.
18  Zie bv. Whitehead, Process and Reality, pp. 89-109, waar hij  "de natuurlijke ordening"
     beschrijft "binnen ziijn systeem van metafysica".
19  Ibid., p. 34.
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gebeurtenissen in hun aanwas slechts vluchtig de eraan vooraf-
gaande "beroeren" (op het gevoelsniveau) en niet de 'tijdgenoten'.
Maar de 'voorlopers' hebben hun subjectiviteit reeds verloren op het
moment dat ze objectieve gegevens voor hun 'opvolgers' worden en
hun eigenheid daarmee 'overstijgen'. Derhalve kan zelfs God niet an-
ders dan zo ingrijpen op gecreëerde actuele gebeurtenissen, entitei-
ten die subjectiviteit nog van node hebben. In zijn werk Process and
Reality verwijst Whitehead naar gemeenschappen als 'omgevingen'
in 'lagen van sociale ordening', die de vorming van een eigen zelf
van elke gegeven reeks actuele gebeurtenissen hier en nu beper-
ken.20 Maar hij liet na dit inzicht aan te wenden om intersubjectivi-
teit te verklaren. Immers, opgevat als bij elkaar passende velden van
activiteit voor het ontstaan van actuele gebeurtenissen, kunnen twee
gemeenschappen in whiteheadiaanse zin elkaar overlappen teneinde
een gemeenschappelijk veld van activiteit te vormen, dat door beide
reeksen van aanwassende actuele gebeurtenissen wordt bevolkt.
Hoewel derhalve de aangroeiende actuele gebeurtenissen niet direct
op elkaar ingrijpen, beroeren zij de structuur van hun gemeenschap-
pelijk veld van activiteit en ervaren ze daarbij de werkelijkheid van
hun voortdurende intersubjectieve relaties. U en ik bijvoorbeeld zijn
in whiteheadiaanse zin bijzonder complex gestructureerde gemeen-
schappen van actuele gebeurtenisen; en toch verheugen wij ons in
intersubjectieve relaties met elkaar door het delen van een 'Tussen'
of een gemeenschappelijk veld van activiteit tijdens opeenvolgende
momenten van bewustzijn.

Als we nu terugkeren naar de visie van Teilhard op de Kosmische
Christus als het doel van de kosmische evolutie, dan zien we hoe we
met behulp van dit herziene begrip van een whiteheadiaanse ge-
meenschap uit de buurt blijven van pantheïsme, het opgaan van alles
wat geschapen is in de werkelijkheid van de verrezen Heer, en in
plaats daarvan het panentheïsme bevestigen als de incorporatie van
de schepping als een complexe verzameling van gecreëerde velden
van activiteit in het veld van activiteit dat eigen is aan Christus en
uiteindelijk in het veld van activiteit, dat eigen is aan alle drie de
goddelijke personen in hun vootdurende onderlinge relatie. Het

                                                          
20 Ibid., p. 90.
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voordeel van het begrip 'veld' tegenover het klassieke begrip 'sub-
stantie' is daarom, dat velden in diverse lagen gevormd kunnen
worden zonder dat deze hun individuele identiteit als verschillende
velden van activiteit verliezen. Individuele substanties daarentegen
liggen onvermijdelijk buiten elkaar, tenzij een ervan actief wordt op-
genomen in een andere substantie zoals bij de vertering van voedsel
door menselijke wezens en andere dieren. Vandaar, dat Teilhards
opvatting van de Kosmische Christus als doel van het evolutieproces
prachtig aansluit bij een op het veld georiënteerde benadering van
whiteheadiaanse gemeenschappen.

Bovendien kunnen aldus nu eenmaal niet alleen menselijke wezens
maar alle fysieke werkelijkheden worden opgenomen in de Kosmi-
sche Christus als leden van zijn Mystieke Lichaam. Terwijl Teilhard
in Het verschijnsel mens lijkt te denken, dat op het eind der tijden op
aarde alleen menselijke wezens zullen overleven, nadat de noösfeer
zich heeft losgemaakt van zijn materiële matrix,21 zal binnen dit
neo-whiteheadiaanse concept alles overleven, zij het in een getrans-
formeerde staat, binnen de Kosmische Christus als een alomvattend
veld van activiteit met een goddelijke natuur. 22

                                                          
21  Teilhard dе Chardin The Phenomenon of Man, pp. 285-90.
22  De vertaling van deze tekst is van Henk Hogeboom van Buggenum, voorzitter van de
      Stichting Teilhard de Chardin, Nederland.
     Zie ook de vele artikelen van de inmiddels overleden voorzitter van de Whiteheadgroep in
     Nederland, Ben Crul, in ons blad GAMMA, m.n. jrg. 9/2 april 2002  zijn Inleiding bij het
     boek van David Griffin Reenchantment without Supernaturalism (p. 34-38)
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 Alice Roberts: 'Het ongelooflijke toeval van ons
bestaan - Een evolutionaire reis door het mense-
lijk lichaam', uitg. Lannoo nv, Tielt, 2015 - ISBN
978 94 014 2486 8, 390 blzz.; literatuur verwijzin-
gen v.a. blz. 359.

Dr. Alice Roberts is als anatoom en paleoantropoloog verbonden aan
de universiteit van Birmingham. Zij is o.a. bekend door haar presen-
taties in de BBC-programma's The Incredible Human Journey en
Origins of Us. De geboorte van haar dochter in 2010 deed haar de
mystieke verbondenheid met alle voorgeslachten voelen. Het gebeu-
ren werd er voor haar als anatoom niet "minder miraculeus door" (p.
12). In het Engels verscheen haar boek dan ook onder de titel The
Incredible Unlikeness of Being, hetgeen wij zouden vertalen als 'Het
ongelooflijke wonder van ons bestaan' en niet door 'Het ongeloof-
lijke toeval....'. Immers 'unlikeness'  betekent 'weergaloos'. Door 'het
toeval' in de titel op te nemen, wekt men de veronderstelling, dat het
een boek is in het spoor van de neodarwinisten, die ons bestaan als
louter toevalsverschijnsel zien. Voor hen schuilt er geen hogere
macht achter, die alles bestiert. Echer... zo schrijft Alice Roberts ook:
"Het lijkt een biologisch wonder. Maar voor dit wonder hoeft u niet
te geloven in een bovennatuurlijke of goddelijke ingreep. Het is een
natuurwonder..." (p.12).

Zij beschrijft dit wonder vanaf het ontstaan van een embryo uit de
versmelting van een eicel en een zaadcel en laat zien hoe een klom-
pje cellen verandert in een schijf, opkrult tot een cilinder, arm- en
beenknopjes krijgt, terwijl de cellen in het kleine lijfje zich ver-
menigvuldigen, migreren en sterven om de weefsels en organen van
een menselijk lichaam te vormen.  De jongste inzichten over de ma-
nier waarop het DNA die ontwikkeling stuurt, komen daarbij ter
sprake. Oude ideeën blijken dan achterhaald. Zoals de 'epigenese', de
simpele vermenging van vloeistoffen, sinds Aristoteles, of de idee
van 'preformatie', dat de complexiteit of een compleet, voorgevormd
individu al in een voorloper van het embryo zou bestaan, wat  Ernst
Haeckel († 1919) met zijn recapitulatietheorie meende te bevestigen.
Maar toch, aldus Alice Roberts, zit er in al die ideeën een kern van
waarheid. "We weten nu, dat DNA een code, het DNA, bevat die
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nodig is om het hele lichaam op te bouwen" (p. 339). Dat lijkt op
preformatie, maar er zit zeker geen klein "voorgevormd mensje in
het ei. Er zit een recept voor een mens in, geschreven in de vier
letters van de DNA-code. Maar dit 'concept' is geen blauwdruk of
schema voor een lichaam; het is een serie instructies die zullen leiden
tot het ontstaan van vormen."... "Uw DNA bepaalt niet precies tot in
alle details hoe uw lichaam (met inbegrip van uw hersenen) zich zal
ontwikkelen. Het verschaft instructies met een ingebouwde flexibi-
liteit: het stelt parameters in. Dat is belangrijk, want het betekent dat
er vernieuwing kan optreden....zonder genetische mutaties." (p. 339)

"De evolutionaire ontwikkelingsbiologie", die Alice Roberts ons in
meer dan tien hoofdstukken met duidelijke afbeeldingen voor ogen
voert − van hoofd tot hersenen, schedels en zintuigen, spraak en
kieuwen, ruggengraat en segmenten, ribben, longen en hart, darmen
en dooierzakken, geslachtsklieren, genitaliën en draagtijden, ledema-
ten enz. − "gaat over het samenbrengen  van evolutie en embryonale
ontwikkeling: fylogenie en ontogenie. De parallellen tussen deze
twee ontwikkelingsgeschiedenissen" is i.t.t. tot wat Aristoteles en an-
deren dachten eerder vergelijkbaar met "een modern palimpsest, een
document dat is geschreven in tekstverwerkingssoftware. Het do-
cument verandert in de loop van de tijd: overal in de tekst kunnen
nieuwe woorden worden toegevoegd of verwijderd, en deze kleine
wijzigingen kunnen de betekenis aanzienlijk veranderen". (p. 340)

Alice Roberts wijst met klem op het verschil tussen het door Aristo-
teles gemunte begrip 'epigenese' en de huidige 'epigenetica'. De we-
tenschap, die met dat laatste woord wordt aangeduid, bestudeert de
inwerking van omgevingsfactoren op de genen. Ook zij is er duide-
lijk over, dat er een uitwisseling tussen beide plaatsvindt. Of dit een
bewijs is voor wat bij Teilhard de Chardin de bewuste binnenkant
van alle materie is, die signalen uit de omgeving kan interpreteren en
daarmee via genetische verandering een bijdrage levert aan een op
behoud van de soort gerichte evolutie, dat overstijgt mogelijk de
bedoeling van dit boek. Door anatomische uitweidingen is het wel-
licht ook wat specialistisch, maar ik kan het iedereen van harte
aanbevelen.                                                                                   HvB
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 Corien Oranje & Cees Dekker: Het geheime
logboek van Topnerd Tycho - Over Dino's, dwaal-
sterren en de maker, 2015 Uitgeverij Columbus,
Heerenveen,. ISBN 978-90-8543-285-2, 152 blzz.

Voorafgaand aan de tekst van dit boek voor de jeugd over de oer-
knal en de evolutie van het heelal en het leven staan de aanbe-
velingen van o.a. de bioloog, slangendeskundige en TV-presentator
Freek Vonk, de schrijver en winnaar van de Gouden Griffel Jan Paul
Schutten1, de wetenschapsjournalist op het gebied van sterrenkunde
Govert Schilling, de theoloog en hoogleraar Gijs van den Brink, de
hoogleraar astronomie Heino Falcke. Deze staan in hetzelfde cur-
sieve handschrift als het logboek van de scholier Tycho, waarin deze
zichzelf, zijn ouders, zijn lievelingsmeester (Jan Jaap!!!) en zijn
gevoelens, gedachten en dromen voorstelt. Hij is niet goed in gym,
houdt van schaken en zou als hij door de tijd zou kunnen reizen het
liefst teruggaan "naar het jaar 33, naar Israël en dan stiekem  met
Jezus mee lopen om te kijken naar wat ie doet (vooral zien dat ie
over het water loopt en dat ze dan denken dat hij een spook is!)".

Het verhaal ontwikkelt zich vanaf het moment, dat in Tycho's klas
een enorme klap wordt gehoord en de fietsenstalling  naast de school
door een geheimzinnige inslag in een gat blijkt te zijn verdwenen.
Tycho's oom, prof. dr. Jeroen Albertsz van Schoten, komt met de
verklaring van een meteoriet. Hij zal later ook een praatje voor de
klas houden over sterrenkunde, als meester Jan Jaap het plan heeft
gelanceerd om een 'mensenbieb' (p. 26) op te richten. Dat hij het
daarbij over de oerknal heeft, die 13,8 miljard jaar geleden plaats-
vond, blijft niet zonder protest van ouders (p. 45). De moeder van
Anna houdt de klas voor, dat het heelal ongeveer 6000 jaar oud is.
Tycho wisselt alles wat hij zo beleeft via e-mail met oom Jeroen uit.
Deze in apart grijs kader afgedrukte brieven staan door het hele boek
en moeten onderstrepen, dat het geloof in de Bijbel niet in strijd is
met het geloof in de evolutie.

                                                          
1 Zie GAMMA, jrg. 20 nr. 2, p. 62  de recensie van het jeugdboek over evolutie van Jan Paul
   Schutten; 'Het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel '
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Daarbij komen vele onderwerpen op het gebied van de natuur- en
sterrenkunde aan de orde. Deze zijn ingebed in datgene wat de klas
beleeft tijdens uitstapjes naar een kampeerboerderij, naar een natuur-
gebied, naar het museum Naturalis. Niet alleen voor jongeren, maar
zeker ook voor ouders uit evangelische kringen is dat allemaal erg
leerzaam. Prof. dr. Cees Dekker2 heeft in de gereformeerde theoloog
en schrijfster Corien Oranje de juiste persoon gevonden om samen
met hem dit kinderboek te schrijven en daarmee allerlei natuur-
kundige feiten over het voetlicht te brengen. Zij doet dit in een taal
die volwassenen hier en daar wat would be zal voorkomen omdat
woorden als cool  en vet en wooh daarin niet van de lucht zijn. Maar
de jeugd zal dit boek ongetwijfeld aanspreken, zeker omdat zij via
codes in het dagboek bijvoorbeeld hemelkaarten, sterrenbeelden,
meterorieten, vogel- en zoogdierplaatjes kunnen scannen.

                                                          
2  Recensie door Wijbrand de Steur van: "Cees Dekker c.s. (red.) Schitterend ongeluk of spo-
    ren van ontwerp? - Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie",  GAMMA, jrg. 12/4, aug.
    2005,  p. 60-63; van "Cees Dekker, Ronald Meester en René Woudenberg (red.): En God
    beschikte een worm - Over schepping en evolutie",  GAMMA jrg. 13/2 , juni 2006, p. 52-55;
    van "Cees Dekker c.s. (red.):  Omhoog kijken in  platland - Over geloven in de wetenschap,
   GAMMA  jrg. 14/4 (dec. 2007)p. 48-49.
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Toeval en zin

Opgeblazen in een vliegtuig na Sharm a Sheik, neergemaaid in de
uitgaangswereld van Parijs − Honderden levens als in een jungle
blootgesteld aan het toeval:  het instrument als door een straffende
God gebruikt in opgehitste hoofden.

IS heeft de oorlog verklaard aan onze wijze van zijn, stelde premier
Rutte. In het TV-programma Pauw wordt dit op 14 november o.m.
door burgemeester Van der Laan van Amsterdam, geflankeerd door
terrorisme-expert prof. Beatrijs de Graaf, onderschreven. De burge-
meester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en de israëlische schrijver
Amos Oz doen hetzelfde in Buitenhof.

Onze wijze van zijn? Toegegeven, velen zijn er op de scholen, de
universiteiten, via de media mee opgevoed. Het (neo)darwinisme
heeft velen ervan doordrongen: alle leven ontstond door toeval,
heeft richting noch doel, ieder bepaalt de zin ervan voor zichzelf.
Geloven in God nam af, kerken liepen leeg. Het enige, dat lijkt te
gelden is materie: Wij zijn ons brein! (aldus hersenwetenschapper
Swaab). Expansiedrift, grootschaligheid, verrijking van enkelen,
concurrentie sluit velen uit. Armoede, werkloosheid, vluchtgedrag,
isolement − dit alles kan een lont in het kruitvat vormen.

Aboutaleb pleit voor vernietiging van de magneet IS; Amos Oz ziet
er daarnaast meer in om jongeren via persoonlijk contact relative-
ringsvermogen en humor bij te brengen. Alle levensbeschouwingen
hebben enig recht van spreken en zullen gezamenlijk op weg moe-
ten naar een verdraagzame samenleving. Dat behoudende geloofsge-
meenschappen de verwerping van de wetenschappelijk gefundeerde
evolutieleer van Darwin bepleiten en niet openstaan voor boeken als
die van de nanowetenschapper Cees Dekker1 en de jezuïet Teilhard
de Chardin maakt het leven voor geschoolde jongeren ook niet zin-
voller. De zin van de aanslagen en van allen die erbij omkwamen zal
hopelijk worden gevonden in het zoeken naar elkaar en het bevor-
deren van ons wezenlijke zijn: de Geest in de materie.              HvB
                                                          
1 Zie p. 62/63


