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1981, in ‘Wijsgerig perspectief’

Interdisciplinariteit 
en het dualisme in  
de samenleving

ARTIKEL

Samenvatting

In dit artikel wordt betoogd, dat, voordat interdisci-
plinaire integratie in allerlei onderdelen van de samen-
leving met succes kan worden aangepakt, een funda-
menteel dualisme dat aan de huidige maatschappij ten 
grondslag ligt, moet worden opgelost. Dit dualisme ligt 
in de reeds honderden jaren bestaande misvatting dat 
geloof en wetenschap twee verschillende werelden zijn. 
Het is de synthese tussen deze twee ‘disciplines’ die 
een uitgangspunt vormt voor verdere integratie en 
vooruitgang in de wereld. Kort wordt weergegeven hoe 
in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw de werelden van Luther, 
Rousseau en Marx gescheiden bleven van de wereld 
van Galilei, Newton en Darwin en dat naast Einstein  
in de 20e eeuw eigenlijk geen visionair ‘maatschap-
pij’-hervormer staat. De in de 20e eeuw gelanceerde 
synthese tussen deze werelden van de zijde van Pierre 
Teilhard de Chardin biedt, aanknopingspunten voor 
een oplossing van het dualisme, met perspectief voor 
de toekomst. Nadere uitwerking en aanpassing van 
deze gedachten kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren tot vooruitgang in interdisciplinaire integratie 
en de toekomst van de samenleving.

Interdisciplinaire aspecten  
bij de onderneming

Binnen een onderneming, en zeker in de grotere 
ondernemingen zijn interdisciplinaire raakvlakken 
veelvuldig aanwezig en is een doelmatige integratie 
essentieel voor de overleving in de concurrentiestrijd. 
Immers de onderneming is een strijdorganisatie1 en 
samenwerking tussen verschillende disciplines is een 
noodzaak voor de continuïteit. Uitgesproken voorbeel-
den hiertoe zijn de technische, commerciële, financiële, 
juridische en sociale disciplines. 
Het gaat er daarbij niet alleen om de ‘statische’ inter-
discipline, dat wil zeggen de verschillende afdelingen 
goed te integreren ten opzichte van de bestaande 
situatie voor lopende contracten en procedés, waar  
het gaat om de beste technische prestatie in de kortst 
mogelijke tijd tegen de laagste kostprijs en de gunstigste 
verkoopvoorwaarden. 
Steeds belangrijker wordt daarnaast de ‘dynamische’ 
interdisciplinariteit waarbij wordt geanticipeerd op 
ontwikkelingen in de markt, de technologie, de finan-
ciële wereld en de sociale en politieke verhoudingen. 
Ten aanzien van deze dynamische kant, komt dan ook 
de interdisciplinariteit buiten de onderneming naar 
boven, n.l. de relatie met grotendeels extern bepaalde 
factoren, veelal ook samenhangend met maatschap-
pelijke ontwikkelingen, ook in internationaal verband. 
Over moderne managementmethoden, die alle terug 
zijn te voeren tot bovengenoemde integratieproblemen 
en het zo goed mogelijk beheersen van de technieken, 
zijn en worden vele boekdelen geschreven en wordt  
in de praktijk steeds weer nieuwe ervaring opgedaan. 
In de laatste decennia hebben de moderne informatie-
technieken daar een extra dimensie aan toegevoegd. 
In dit artikel zal hierover niet verder worden uitge-
weid, waar het hier veelal gaat om technieken. Naast 

de technieken speelt echter bij de interdisciplinaire 
problematiek binnen en buiten de onderneming in 
toenemende mate de spanning tussen de ideologische, 
maatschappelijke denkwereld enerzijds en de tech-
nische/economische denkwereld anderzijds een veel 
meer omvattende en fundamentele rol; men zou dit 
kunnen omschrijven als de a-discipline ten opzichte 
van de b-discipline. 
Binnen de onderneming komt deze spanning het 
dui delijkst naar voren in het gestruc tureerd overleg 
tussen de ondernemingsleiding en de ondernemings-
raden.2 Buiten de onderneming manifesteert zich deze 
materie in de relatie met de politiek en de vakvere-
nigingen. Wanneer men de kennis neemt van een zeer 
recente poging om voor een onderneming tot een voor 
het gehele bedrijf aanvaardbare formulering van de 
doelstellingen te komen3 of anderzijds de formulering 
van de strategie van het FNV4 leest, dan blijkt uit deze 
twee willekeurig gekozen voorbeelden reeds hoe 
fundamenteel de discussies zijn. Een aspect daarbij is 
dat de taal en het gebruik daarvan bij deze discussies 
vaak een probleem zijn, aangezien enerzijds de proble-
matiek sterk dynamisch is, maar anderzijds statis-
tische begrippen worden gehanteerd die ontstaan zijn 
in omstandigheden, waar ze in het verleden een geheel 
ander inhoud hadden dan nu. Hierbij wordt gedoeld  
op begrippen als arbeider, kapitalist, werkgever, 
werknemer, mar ook links, rechts, sociaal, autoritair, 
marxistisch, materialistisch, etc. Onnodig blijven 
daardoor klimaten en interpretaties bestaan die niet 
met de realiteit van vandaag overeenkomen en waar-
van door bepaalde groeperingen bewust demagogisch 
gebruik wordt gemaakt. De in deze zowel door voor-  
als tegenstanders van Marx vaak geheel verkeerde 
weergave en interpretaties van diens ideeën zijn in dit 
verband zeer illustratief en voortreffelijk beschreven 
door Erich Fromm.5 
De als a- en b-disciplines aange duide benaderingen  
van de problematiek van de onderneming of zo men 
wil de totaliteit van het ondernemen, leiden vaak tot 
de tegenstellingen alsof de a-benaderingen zich richt 
op de mens en zijn welzijn en de b-benadering op de 
getallen en de welvaart. Bij de vaststelling van doel-
stellingen van organisaties wordt dan gewedijverd  
om de prioriteiten van a of b; dit leidt dan meestal tot 
patstellingen die het gevolg zijn van wantrouwen van 
de a-groep ten opzichte van de b-groep en andersom. 
In de ideologisch-politieke sfeer lijkt dan al veelal met 
de ‘linkse’ en b met de ‘rechtse’ denkwereld samen te 
vallen. 
Aangezien echter toch ieder menselijk individu in  
zijn geestelijke en materiële leven zowel een a- als een 
b-benadering heeft, zoals ook ieder mens een ‘hart’ en 
een ‘hoofd’ heeft, is het duidelijk dat deze splitsing der 
geesten één van de meest wezenlijke interdisciplinaire 
werkterreinen omvat die om een synthese vragen.  
Een uitgesproken interdisciplinair denker als Koestler 
geeft aan het probleem van deze splitsing in de geest 
van de mens een heel structureel, biologisch-evolutio-
nair karakter.6 
Wij schrijven hier du niet over een incident van de 20e 
eeuw. We worden geconfronteerd met een probleem 
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dat al zo oud is als de mens leeft in grotere samen-
levingsverbanden en zeker sinds deze in omvang  
en complexiteit groter werden, mede als gevolg van 
technologisch vernieuwingen en materiële groei. 
Vandaar dat dit voor de onderneming gesignaleerde 
fenomeen in een bredere context moet worden  
geplaatst. 

Ontwikkelingen in maatschappij  
en wetenschap

De in het vorig hoofdstuk aangeduide dualiteit kan 
worden teruggebracht in een schematische voorstel-
ling als weergegeven op de volgende pagina, globaal 
weergevend de ontwikkeling in Europa. Het schema 
wil aangeven hoe in de afgelopen eeuwen steeds twee 
hoofdstro mingen de dualiteit van de menselijke samen-
leving beheersten. Daarbij heeft de door de tijden heen 
doorwerkende wederzijdse isolatie tot vele conflicten en 
misvattingen geleid. Toch moet ook worden vast gesteld 
- zoals in het schema in het midden is aan ge geven - dat 
het gehele proces dynamisch is geweest en duidelijke 
veranderingen heeft teweeggebracht in de plaats en  
de functie van de individu in het krachtenveld van de 
maatschappelijke ontwikkeling. 
Van links naar rechts gaande wordt de a-zijde van  
de 16e tot en met de 19e eeuw gekenmerkt door grote 
visies en revolutionaire veranderingen, ingegeven 
door de bescherming van de individuele mens tegen 
autori taire machtssystemen. In de 20e eeuw is deze 
strijd op nationaal en internationaal niveau van 
staatsinrichting in Europa nog aan de gang ten aan-
zien van de totalitaire communistische structuur, 
recentelijk duidelijk gedemonstreerd in Polen. In alle 
landen vinden machtsafmetingen nu plaats binnen de 
naties, met name tussen overheid, ondernemingen en 
vak verenigingen. De rol van de overheid wordt daarbij 
in hoge mate bepaald door de politiek. Het lijkt erop 
alsof als gevolg van deze pluriforme machtspositie en 
het nivellerende effect van de democratisering geen 
grote visies en geen grote mannen of vrouwen meer 
naar voren komen. Vandaar dat voor de 20e eeuw aan 
de a-zijde geen naam staat; de nadruk op het individu 
wordt gesymboliseerd door het begrip ‘ik-tijdperk’. 
Van links naar rechts gaande aan de b-zijde wordt de 
ontwikkeling gekenmerkt door steeds verder toene-
mende kennis. De inductieve methode levert steeds 
weer nieuwe inzichten op ten aanzien van de vraag 
‘waarom en hoe iets is’, kenmerkend voor de cultuur-
fase waarin het Westen is aangeland in het kader van 
een proces, beschreven door van Peursen.7 Deze fase  
wordt voorafgegaan door de fasen, waarin alleen 
beleefd wordt ‘dat iets is’ en daarna ‘wat iets is’. In 
deze b-ontwikkeling wordt in iedere eeuw een groot 
aantal ontdekkingen gedaan, waarbij vele een zodanige 
doorbraak betekenen ten aanzien van het traditionele 
wereldbeeld, dat de wetenschapsbeoefenaars en dus 
ook de filosofen er geheel door gebiologeerd raken. 
Hierbij vallen te noemen: het ontstaan, de leeftijd en  
de plaats van de aarde in het heelal, de evolutionaire 
ontwikkeling van het leven op aarde, de berekenbaar-
heid van alle macro- en microprocessen, de universele 

wetmatigheden in moleculaire opbouw van levende 
wezens, de uitwisselbaarheid van energie en materie, 
de relatieve waarde van de tijd. Al deze ontdekkingen 
leiden tot schijnbaar onbegrensde technische ontwik-
kelingen ter verhoging van menselijke welvaart en 
welzijn. De ten gevolge hiervan ontstane ‘mechanische’ 
benadering van het wereldbeeld leidde tot polarisatie 
ten opzichte van de gevestigde tradities op religieus en 
maatschappelijk gebied. Exponenten van de b-discipli-
nes ontwikkelden een soort arrogantie die uitmondde 
in volledige ontkenning van een religieuze of mystieke 
discipline (18e eeuw – Laplace, 19e eeuw – Darwin, 20e 
eeuw – Monod8). 
De splitsing der geesten en de afstand tussen de twee 
denkwerelden is zo groot, dat overbrugging of een 
poging daartoe nauwelijks plaatsvindt. Hierbij doet 
zich bovendien de problematiek voor, dat de b-lijn  
een hoge mate van specialisatie en over het algemeen 
bovennormale intelligentie vraagt met het gevolg, dat 
alleen al daardoor een isolatie en een elitevorming 
optreedt. Vandaar dat de reeds zo vroeg ontstane kloof 
tussen bijvoorbeeld religie en wetenschap nog steeds 
doorzet en tot situaties leidt, zoals bijvoorbeeld in 
maart 1981 in de V.S. het proces de Staat Californië 
betreffende het onderricht op de scholen over de 
evo lutietheorie. 
Leidt, zoals boven omschreven, de democratisering  
en nivellering in de 20e eeuw tot de afwezigheid van 
‘grote mannen’ met universele visie in de a-sfeer, zo is 
de verdergaande specialisatie en het werken in team-
verband er de oorzaak van, dat na Einstein eigenlijk 
ook geen universele visies in de b-sfeer zijn aan te 
wijzen in de 20e eeuw. Indien toch een naam te noemen 
zou zijn van een man met grote doorbraakgedachten in 
de 20e eeuw dan is dat die van de Jezuïet Teilhard de 
Chardin, maar dan niet als exponent van de a-richting 
en ook niet van de b-richting, maar als eerste funda-
mentele voorvechter voor een synthese tussen de twee 
richtingen.9 Essentieel daarbij is, dat hij niet alleen de 
relatie legt tussen de humane- en natuurwetenschap-
pen, maar tevens wijst op het bestaan van een evolu-
tionair dynamisch proces met een richting en daarbij 
niet schroomt ook een hypothese op te stellen over het 
doel waartoe dit proces leidt.
Alvorens hier verder op in te gaan is het voor de 
meningsvorming nuttig na te gaan waar en hoe in de in 
schema I beschreven ontwikkeling zich opmerkelijke 
momenten hebben voorgedaan in raakvlakken tussen 
a en b. In de 16e/17e eeuw is het vooral de relatie 
tussen de opkomende natuurwetenschap en de Kerk 
die opvalt. De stellingen van Galilei, ingegeven door  
de inductieve methode, leveren inzichten op over de 
causaliteit van beweging. Lijkt de bewijsvoering – door 
metingen – dat ieder lichaam, onafhankelijk van zijn 
gewicht, met dezelfde snelheid valt, nog onschuldig,  
de vaststelling dat de aarde om de zon beweegt en een 
onderdeel is van het zonnestelsel, komt in conflict met 
het door de Kerk voorgespiegelde wereldbeeld, dat de 
aarde en de mens het centrum van de schepping zijn. 
Zoals bekend leidt dit tot een proces tegen Galilei, 
waarbij hij zijn stellingen moet intrekken. Deze botsing 
tussen de a- en de b-wereld wordt overigens door één 
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kloosterorde uit de R.K.-Kerk niet ondersteund en wel 
door de Jezuïetenorde. Deze, intellectuele, orde gaat 
heel ver met Galilei’s bewijsvoering mee en kan deze 
ook plaatsen in een dynamisch model van de schep-
pingsgedachte. Enerzijds uit zelfbeheersing en be-
krompenheid, en anderzijds ter bescherming van de 
gelovigen tegen verwarring, gaat de R.K.-Kerk echter 
niet mee. Het waren dezelfde Jezuïeten die als orde 
waren opgericht door de R.K.-Kerk om als een soort 
stoottroepen (de leider had de titel van generaal) op  
te treden tegen de door Luther in gang gezette refor-
matie. Van enige andere relatie tussen de denkwereld 
van Luther en die van Galilei is niets te bespeuren.  
Van belang hierbij te vermelden is dat de reformatie-
beweging (die niet zozeer de autoriteit van de Kerk  
als wel tegen misbruik daarvan is gericht) een veel 
grotere directe invloed op het volk had, terwijl de 
concepties van Galilei maar een kleine groep raakten.
In de 17e en 18e eeuw worden deze mechanische 
concepties – steeds nog in beperkte kring – steeds 
fijner en diepgaander uitgewerkt door Newton, Descar-
tes en Lagrange en leiden tot de verdere ontwikkeling 
van natuur- en scheikunde. Het mechanisch, materia-
listisch denken overheerst. Of dit de reden is dat er in 
de 17e eeuw geen exponent in de a-kant aan te wijzen 
is, is de vraag; in ieder geval lijkt er in die eeuw op  
dit gebied een lacune te bestaan. In de 18e eeuw komt 
Rousseau met een protest tegen de bestaande machts-
verhoudingen in de maatschappij. In verband met het 
voorgaande is wellicht zijn these te plaatsen, dat kunst 
en wetenschap de moraliteit van een volk verlagen.10 
Kunst en wetenschappen, stelt hij, worden slechts 
beoefend door een kleine intellectuele elite, die zodanig 
uitblinkt dat de rest van het volk inclusief de macht-
hebbers, passief en decadent wordt. Zijn twee discours 
over de ongelijkheid onder de mensen in de maatschap-
pelijke verhoudingen11 en zijn uiteindelijke beroemde 
basiswerk ‘Du contract social’12, zijn alle gericht tegen 
de onnatuurlijke aspecten van de moderne maatschap-
pij. Hierbij richt hij zich ook impliciet tegen de techniek 
en de wetenschappen. Hier is dus duidelijk sprake van 
een zich afzetten tegen de b-wereld, maar ook tegen de 
autoritaire machtsposities. Dit verzet tegen macht en 
kennis zal nog eeuwen doorwerken, nadat eerst de 
Franse revolutie en daarna de Amerikaanse vrijheids-
oorlog er duidelijk door werden bevorderd.
In de 19e eeuw treedt een interessante coïncidentie  
op. Aan de a-kant ontwikkelt Marx zijn nieuwe maat-
schappij, aan de b-kant Darwin zijn theorie over de 
oorsprong van de soorten. Beiden hebben gemeen  
dat zij een dialectisch proces beschrijven met vernieu-
wingselementen. Het feit dat, althans vanuit Marx, een 
relatie werd gelegd is een eerste toenadering tussen de 
twee werelden. Marx ziet de wetenschappelijke bewijs-
voering van de dialectiek in de natuurlijke historie als 
ondersteuning van zijn maatschappelijke stelling over 
de ontwikkeling in de sociale historie. Darwin wil van 
deze relatie niet weten, hij beperkt zich bewust tot zijn 
specifieke werkterrein en wijst iedere relatie met of 
invloed op religieuze en ideologische terreinen van  
de hand. Hij is ook niet bereid stelling te nemen ten 
aanzien van het punt of in het door hem nauwkeurig 

beschreven en onderbouwde systeem een richting is 
te bekennen. Het woord evolutie is hem dan ook te 
suggestief en komt in zijn werken niet voor, evenmin 
overigens de hem ten onrechte toegedichte uitspraak 
‘survival of the fittest’. Een synthese tussen a en b 
strandt dus op een persoonlijke instelling, maar zou 
helemaal niet ondenkbaar geweest zijn.
In de 20e eeuw zien wij aan de natuurwetenschappe-
lijke kant een geniale doorbraak door Einstein met  
zijn algemene en speciale relativiteitstheorieën. 
Intellectuele hypothesen over de relatie tussen massa, 
tijd en ruimte, zwaartekracht en lichtsnelheid leidden 
tot weer een geheel ander wereld- en heelalbeeld en 
een ‘oprollen’ van het begrip oneindigheid. Einstein 
was een ‘pantheïst’ en geloofde niet in een relatie (ziel) 
met God. Na deze nog laatste min of meer universele 
doorbraak komt in de 20e eeuw een groot aantal uit-
vindingen en verfijning naar boven, met name op het 
terrein van de micro-elektronica en de microbiologie. 
Het specialistische karakter neemt steeds meer toe,  
zo ook het aantal specialisten en het aantal disciplines. 
Dit verschijnsel doet zich ook voor in de a-wetenschap-
pen. De 20e eeuw ontwikkelt zich tot de eeuw van de 
explosie van de specialisatie. Het probleem van de 
isolatie van eenzijdige benaderingen neemt grote 
vormen aan in de westerse maatschappij en de nood-
zaak tot samenspel wordt steeds groter. ‘Louter van 
wetenschap uit denken en handelen, leidt tot techno-
cratische oplossingen, waarbij mensen tot hanteerbare 
dingen worden. Louter van waarden uit denken en 
handelen, zonder grondig onderzoek van de werkelijk-
heid en haar werkingen leidt tot situaties waarbij iets 
anders gerealiseerd wordt dan waarop de waarden 
gericht staan’, zo schrijft Prof. A.G.M. van Melsen  
in een recente publicatie van het Katholiek Studie-
centrum.13 Dat de uit deze extreme benaderingen 
ontstane spanningsvelden, bij gebrek aan vroegtijdige 
integratie, tot grote economische en maatschappelijke 
schade kunnen leiden bewijst b.v. de vertraging van  
de daaromheen in gang zijnde acties en discussies ten 
aanzien van het bouwen van kerncentrales in Duits-
land en Nederland. Dit in tegenstelling tot Frankrijk, 
waar de integratie van besluitvorming historisch veel 
beter is opgezet, hetgeen ook weer samenhangt met 
het al vanaf de collegebanken in de ‘grandes écoles’ 
opgebouwde relatiepatroon tussen overheid, politiek 
en bedrijfsleven. 
Op alle gebieden van menselijke organisaties is een 
toename van een proces van verwarring, confrontatie 
en vertraging in besluitvaardigheid waar te nemen, 
zoals bij universiteiten, parlement, overheid en daar-
door ook bij ondernemingen. Uiteindelijk natuurlijk 
ook bij de individuele mens, die vaak in zijn functie  
in het arbeidsproces, of hij nu hoofd van een afdeling, 
directeur, ambtenaar, ondernemingsraadslid of par-
lementariër is, voor interne conflicten komt te staan 
om een ideologische instelling te kunnen of moeten 
rijmen met een operationele daad of uitspraak. De 
snelle veranderingen in de waardeoordelen en geves-
tigde instellingen ten gevolge van de technische en 
materiële verbeteringen raken de individu nu meer 
dan vroeger in zijn persoonlijke leven. De individu  

van de tweede helft van de 20e eeuw is dan ook, door 
de specialistische verwarring buiten hem en de wens 
tot evenwicht binnen hem, meer geneigd en genood-
zaakt zijn hoofdaandacht te wijden aan zijn persoon-
lijke welzijn. De psychologie beweegt zich dan ook in 
toenemende mate in de richting van de mens te leren 
zichzelf te kunnen zijn en minder afhankelijk te zijn 
van anderen of omstandigheden. Daarbij is een belang-
rijk aspect dat een mens die van binnenuit evenwichtig 
is, dat naar buiten uitstraalt en daarmee de evenwich-
tigheid van de samenleving bevordert. 
Wisselwerking tussen individu en samenleving zal 
ondanks bovengenoemde ontwikkeling een essentieel 
element blijven voor de toekomst. Daarnaast is vast  
te stellen dat hier en daar pogingen worden gedaan om 
interdisciplinaire dwarsverbanden te leggen, zoals die 
te vinden zijn in de studies van de Club van Rome, de 
Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft, interdisciplinaire 
stuurgroep Katholiek Studiecentrum van de Univer-
siteit van Nijmegen, Assiociation Internationale pour 
l’éducation intégrée in Genève, de Arcosantie-opzet  
in Arizona (V.S.), enz. 
Het is duidelijk dat alle signalen en waarnemingen,  
dat de belangrijkste zorg voor de huidige fase van de 
West-Europese cultuur, het vinden van een weg naar 
integratie van gespeciali seerde disciplines is herstel  
van evenwichtige besluitvorming en gezag, en her-
oriëntatie van de plaats van de individu in de toekom-
stige maatschappij. Het alternatief zal zijn toenemende 
chaos, economische ineenstorting, decadentie en 
wellicht onderworpenheid aan een totalitaire machts-
structuur zijn. Aangezien een zodanig complex pro-
bleem niet op alle aspecten tegelijk kan worden aan-
gepakt, beperkt dit artikel zich tot het vaststellen van 
het feit dat een fundamenteel basisprobleem is om in 
de mens en in de samenleving een synthese tussen de 
a- en de b-component tot stand te brengen.

De aanzet van Teilhard de Chardin

Teilhard de Chardin werd op 1 mei 1881, dus dit jaar 
100 jaar geleden, in Frankrijk geboren. Hij trad toe tot 
de Jezuïetenorde in 1901 en werd een internationaal 
erkende autoriteit op zijn vakgebied, de paleontologie. 
Teilhard de Chardin was geen kamergeleerde, maar 
stond midden in de praktijk. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog was hij ‘brancardier’ aan het front en hij deed 
25 jaar opgravingsonderzoek in China. Zijn verdienste 
is gelegen in het feit dat hij wetenschappelijk, religieus, 
maatschappelijk en mystiek denken onder één noemer 
heeft gebracht in zijn levenswerk op het terrein van  
de evolutietheorie. Hij ondervond daarbij in zijn tijd 
fundamentele tegenstand van de R.K. Kerk, culmine-
rend in de encycliek ‘Humani Generis’ van Paus Pius 
XII in 1950, die onmiskenbaar tegen Teilhard was 
gericht en waarin min of meer gesteld wordt dat iedere 
denklijn die afwijkt van die van Thomas van Aquino 
(13e eeuw) niet geoorloofd is. Alleen doordat Teilhard 
zijn werken tijdig naliet aan zijn secretaresse mlle. 
Mortier, konden ze na zijn dood (1955) worden gepu-
bliceerd. Ook van de zijde van de wetenschap werden 
zijn gedachten en geschriften hevig bekritiseerd, 

vooral omdat hij stellingen poneert over herkomst  
en toekomst van het leven en de mens die de toets  
der wetenschappelijk kritiek niet kunnen doorstaan, 
omdat ze niet aantoonbaar zijn te maken en een 
mystiek karakter vormen. Later in de jaren zestig 
komen echter wetenschap en Kerk weer dichter bij  
zijn visie. De aandacht en bijval die een man van 
wetenschappelijk formaat als Dobzhansky hem in 
1967 toedeelt in zijn boek ‘The biology of ultimate 
concern’,14 zijn niet gering. De laatste hoofdzaak van 
dit boek is speciaal gewijd aan de ‘Teilhardian 
synstheses’. Dobzhansky zegt in het begin van dit 
hoofdstuk o.a. over de noodzaak tot een synthese: 
‘It must include science, but it cannot be science alone, 
and in this sense it cannot be ‘scientific’. It must 
include art and aesthetics, but it cannot be aesthetics 
alone. A faith which stands in flagrant contradiction 
with well-authenticated scientific findings cannot be 
right, but one in accord with such findings may never-
theless be wrong. Science discovers what exists; man 
ought be longing to discover what to exist. The syn-
thesis must be aesthetically satisfying, but it must also 
be rationally persuasive’ en vervolgens zegt hij: ‘Life  
is very much older than man, and the universe is 
much older than life. These points to an indispensable 
condition which any synthesis must satisfy in order  
to be acceptable. It must envisage man, life and the 
universe as changing rather than fixed, as parts of a 
single ongoing process rather than as three separate 
static realms. The central postulate of the synthesis 
must be that the universe and everything in it are 
evolving products of evolution. The synthesis must  
be an evolutionary synthesis’. 
En dit is precies wat Teilhard heeft gedaan. 
Aan de a-kant is het opmerkelijk, dat de laatste jaren 
in steeds toenemende mate artikelen worden gepubli-
ceerd die aantonen dat Teilhards synthese volstrekt 
compatibel is met de fundamentele uitgangspunten 
van de christelijke religie. Bijvoorbeeld wordt in net 
kader van het Tweede Vaticaans Oecumenisch con-
cilie15 in de pastorale constitutie over de Kerk in de 
wereld van deze tijd ‘Gaudium en Spes’ van december 
1965 een andere houding duidelijk dan in de reeds 
eerdergenoemde encycliek ‘Humani Generis’ uit 1950. 
In de inleidende situatieschets van ‘Gaudium et Spes’ 
is o.a. te lezen: 
‘De geschiedenis zelf ontwikkelt zich in zo’n snel 
tempo, dat de individuen deze ontwikkeling nauwelijks 
kunnen bijhouden. Voor heel de gemeenschap ontstaat 
er slechts één geschiedenis, de lotgevallen kunnen niet 
langer meer worden opgedeeld in naast elkaar staande 
verschillende geschiedenissen. Zo gaat de mensheid 
van een meer statisch begrip van de wereldconstellatie 
over naar de meer dynamische evolutiegedachte;  
en hieruit komt een zeer groot complex van nieuwe 
problemen tevoorschijn, dat vraagt om nieuwe ana-
lyses en syntheses’. 
Het tot stand brengen van de in het vorig hoofdstuk 
genoemde synthese tussen a- en b-componenten 
moeten worden geplaatst in deze bredere context van 
de dynamische evolutie. Teilhard geeft in zijn hoofd-
werk over evolutie9 een integrale beschrijving van  
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het evolutieproces, zoals dat zich naar alle (en toe-
nemende) waarschijnlijkheid heeft voorgedaan. De 
beschrijving van dit proces werd door hem opgesteld 
tussen 1938 en 1940 en is vanzelfsprekend zeer veel 
meer en nieuw wetenschappelijk materiaal beschik-
baar gekomen sindsdien; het beschrijvende deel van 
zijn werken behoeft dan ook aanzienlijke aanpassin-
gen, maar deze versterken zijn interpretaties. De 
belangrijkste elementen van zijn werk zijn echter in  
de eerste plaats het aantonen van een enorm, nu 
sneller dan ooit in beweging zijnd, proces van verande-
ringen sinds het ontstaan van de aarde in de kosmos 
door de materialisering van energie 4,5 miljard jaar 
geleden en in de tweede plaats de moed en de visie om  
de stellingen te poneren en te onderbouwen, dat het 
proces een onomkeerbare richting, vooruitgang en  
een doel omvat. Schema II geeft een gesim plificeerd 
overzicht van het evolutieproces. Een wezenlijk aspect 
hierbij is dat de materiële evolutie van atoom tot 
menselijk organisme in een laag tempo miljarden jaren 
heeft geduurd en dat de nu in volle gang zijnde psy-
chische evolutie waar een heel ander proces aan ten 
grondslag ligt) binnen generaties tot enorm snelle 
veranderingen leidt, die met name ten aanzien van  
de sociale organisatie van de samen leving, vele labiele 
fasen kennen. Het is nu de mens die, met zelfbewust-
zijn en verstand, met behulp van geavanceerde techni-
sche middelen en intuïtie, het proces beheert en 
daarbij dus een grote eigen verantwoor delijkheid 
draagt. Extrapolatie van de omvang en  
de kwaliteit van de veranderingen zal naar alle waar-
schijnlijkheid tot kritische momenten in de eerste helft 
van de 21e eeuw16 leiden. 
Teilhard ziet de huidige sterk toenemende samenhang 
in de menselijke samenleving door de explosie in 
communicatie (zowel direct door te reizen, als indirect 
door boeken, radio, televisie – en wat hij toen nog niet 
wist – de nieuwe versnelling door satellieten en micro-
chips) als een duidelijke nieuwe stap op weg naar een 
hogere trap in de evolutie van de mensheid. Zijn 
indeling naar de geosfeer (de aarde), de biosfeer (het 
levende op aarde) en de noösfeer (het geestelijke reser-
voir van de mensheid), leidt hem tot de conceptie dat 
de steeds grotere omvang en kwaliteit van de noösfeer, 
die duidelijk in een groeifase verkeert, zal leiden tot 
een nieuwe dimensie voor de mensheid (super-mens-
heid) met geheel nieuwe relaties en eigenschappen,  
die niet voorspelbaar zijn (zoals in het verleden het 
ontstaan van het leven, bewustzijn en zelfbewustzijn 
ook niet voorspelbaar leken). Het bereiken van deze 
dimensie ligt geheel in handen van de mensheid zelf en 
dus van het individu en de samenleving. Hij benadrukt 
hierbij sterk de verantwoordelijkheid en de vrijheid 
van de individu om dit proces te sturen en inhoud te 
geven. Daarbij gaat hij ervan uit dat de nieuwe ‘collec-
tieve geest’ het individu in zijn persoonlijkheid zal 
versterken en deze er dus niet in ‘opgelost’ wordt. 
Teilhard de Chardin heeft zich altijd benadrukt, dat  
hij maar een eerste gedachte ontwikkeld heeft en dat 
hij hoopte dat anderen na hem dit verder zouden 
aanpassen, wijzigen, uitwerken en uitbouwen, geheel 
in geest van de ontwikkeling van de kwaliteit van de 

noösfeer. Zijn visie en fundamentele aanpak van de 
synthese tussen twee schijnbaar ver uiteenliggende 
denkwerelden zijn van groot belang voor de vooruit-
gang van de wereld en zouden in brede kring verbeid 
en verder uitgewerkt moeten worden. Zij werken 
verhelderend, stimulerend en creatief voor het 
indi vidu, maar ook voor het functioneren van maat-
schappelijke organisaties en hun onderlinge wissel-
werking. Zij geven een positieve richting en zin aan 
ons leven en ons werken, in welk verband en op  
welke plaats in de maatschappij ook. 
Bij een verdere uitwerking van deze visie zal het 
interessant zijn de verbinding te leggen met het 
Taoïsme, dat gelijksoortige wegen aangeeft. 

Noten

1. ‘Structuur van de Onderneming’, VNO/NCW-publicatie; 1976.

2.  ‘Ondernemerschap onder Druk’, Préadvies A. Stikker;  

Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 1975. 

3. ‘AMRO in de jaren Tachtig’, concept, 1981.

4. Maatschappij en Vakbeweging, NVV, januari 1877.

5. ‘Marx Concept of Man’, Erich Fromm, 1961.

6. ‘The Ghost in the Machine, Arthur Koestler, 1976.

7. ‘Strategie van de Cultuur’, C.A. van Peursen, 1970.

8. ‘Le Hasard et la Nécessité’, J. Monod, 1964.

9. ‘Le Phénemène humain’, Pierre Teilhard de Chardin, 1955.

10. ‘Discours sur les Science et les Arts’, J.J. Rousseau, 1750.

11.  ‘Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi  

les Hommes’, J.J. Rousseau, 1755.

12. ‘Du Contrat Social’, J.J. Rousseau, 1762.

13.  ‘Geloof, Wetenschap en Maatschappelijke Omwentelingen’, 

A.G.M. van Melsen, 1977.

14.  ‘The Biology of Ultimate Concern’, Theodosius Dobzhansky. 

Uitgave in het kader van Perspestives in Humanism, The New 

American Library, 1967.

15.  ‘Constitutie en Decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch 

Concilie’, Katholiek Archief, Amersfoort, 1967.

16.  ‘Teilhard et les grandes Dérives du Monde vivant’, Francois 

Meyer, 1965.


