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Teilhard de Chardin 
herdacht in zicht  
van nieuwe openheid

ARTIKEL

“Dit is de dageraad van het tijdperk van Aquarius” 
werd in de jaren zestig gezongen in de musical Hair. 
Twintig jaar later spreekt men weer over het aan-
breken van een nieuwe fase in de wereldgeschiedenis. 
Dat gebeurde gisteren in Den Haag bij de herdenking 
van de honderdste geboortedag van de Franse filosoof/
theoloog Pierre Teilhard de Chardin (s.j.), bij welke 
gelegenheid het internationale Teilhard-compendium 
Het verlangen naar menselijkheid verscheen. “Wij 
leven nu aan het einde van het ‘vissen-tijdperk’; alles 
is volop in verandering, dat is duidelijk te zien”, vertel-
de medisch-astrologe mevrouw M. J. Sieburgh-te Nuyl. 
“De geheimzinnige eeuwen van de vissen zijn vrijwel 
voorbij; we zitten in een overgangsperiode. De open-
heid van Aquarius, de waterman, manifesteert zich  
al duidelijk”. Ook Jean Houston, hoogleraar in de 
psychologie en hersenonderzoek uit de VS, een harts-
tochtelijk volgelinge van Pierre Teilhard de Chardin, 
ziet de grote veranderingen die op komst zijn. ‟Een 
geheel nieuwe universele realiteit dient zich aan; we 
komen dichter bij God. Er is een diep verlangen naar  
de nieuwe waarheid”, betoogde zij vol passie. De 
Franse jezuïet Teilhard de Chardin, die zij tot haar 
leermeesters rekent, stierf in 1955 in kerkelijke 
ballingschap in New York. Hij was toen nog betrek-
kelijk onbekend, maar met zijn boek Het verschijnsel 
mens, dat direct na zijn dood verscheen, werd hij op 
slag bekend over de hele wereld. Vooral omdat hij in  
dit boek één groot visionair en optimistisch mens- en 
wereldbeeld wist neer te zetten. Dat sloeg in de nog 
hoopvolle jaren vijftig aan, vooral onder Katholieke 
intellectuelen. Met name ook omdat Teilhard meende 
dat de ontwikkeling van de mensheid nog niet ten 
einde is, maar dat een nieuwe evolutiefase (die nu 
gezien wordt als het Aquariustijdperk) voor de deur 
staat waarin alle traditionele onderscheidingen weg-
vallen en echte eenheid, een super-samenvoeging der 
zielen, zal worden bereikt.

Stikker

Teilhard de Chardin werd in de roerige jaren zestig 
voor te optimistisch gehouden en al weer snel vergeten. 
Maar niet door iedereen. Een van degenen, die in hem 
bleven geloven was RSV-directeur ir. A. Stikker, die  
in 1981 in het filosofenblad Wijsgerig Perspectief 
Teilhard’s betekenis voor het bedrijfsleven beschreef. 
Stikker kwam daarin tot de conclusie dat de door 
Teilhard gelanceerde synthese tussen geloof en 
natuur wetenschap aanknopingspunten biedt voor  
“de toenemende spanning in de onderneming tussen 
ideologisch/maatschappelijk en technisch/economisch 
denken”. Op de herdenkingsbijeenkomst gisteren in  
de Haagse Kunstkring, waar tevens een expositie werd 
geopend van de Haagse schilderes Diana Vandenberg 
(“De eerste echte planetaire kunstenaar”, aldus Jean 
Houston), was de door griep gevelde Stikker de grote 
afwezige. Uit zijn mond, als voorzitter van de Neder-
landse Teilhard-stichting, had men graag meer willen 
horen over de Teilhardiaanse visie op het bedrijfsleven.

Samenzwering

Aan het gisteren verschenen Teilhard de Chardin- 
compendium (onder redactie van de Britse handels-
attaché L. Zonneveld en tweede VN-secretarisgeneraal 
dr. R. Muller) werd meegewerkt door 36 Teilhard- 
kenners en -bewonderaars van zeer uiteenlopende 
nationaliteit en uit zeer verschillende wetenschapgs-
gebieden: filosofie, theologie, architectuur, psychiatrie 
en psychologie. Onder de contribuanten vindt men de 
Zwitsers/Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler- 
Ross en de Amerikaanse futurologe Marilyn Ferguson, 
schrijfster van De Aquarius Samenzwering. Ferguson 
beschrijft daarin, vrijwel geheel in de lijn van Teilhard 
de Chardin, hoe een machtig, ongezien netwerk bezig 
is internationaal radicale veranderingen op het gebied 
van het onderwijs, de economie, de politiek, de genees-
kunde, de godsdienst en het gezinsleven schoksgewijs 
tot stand te brengen.
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