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Verandering op alle gebieden

Er wordt de laatste tijd meer en meer in publicaties  
en boeken gewezen op de vele snelle veranderingen die 
in de wereld op allerlei gebieden plaatsvinden en het 
feit dat de snelheid waarmee dit gebeurt steeds groter 
wordt. De opzet van de hier volgende uiteenzetting is 
o.a. om aan een inventarisatie van enige van deze 
gesignaleerde veranderingen nog een minder bespro-
kene toe te voegen, nl. veranderingen in het bedrijfs-
leven. Vervolgens wil dit betoog indiceren dat in het 
kader van de verschijnselen van de evolutie sinds het 
ontstaan van de aarde het bedrijfsleven een belang-
rijke rol heeft te vervullen. Hoewel dit natuurlijk maar 
één van de vele facetten van de veranderende wereld 
is, is deze beperking gemaakt teneinde hier nog eens 
extra de nadruk op te leggen en in de hoop dat het 
stimulerend zal werken voor degenen die verantwoor-
delijkheid hebben in deze sector. Bovendien wordt  
te vaak de technologische ontwikkeling alleen als 
motor van de huidige veranderingen genoemd. Zonder 
de economische en organisatorische inbreng van het 
bedrijfsleven is deze ontwikkeling in de huidige fase 
moeilijk te realiseren. Hoewel deze inventarisatie niet 
volledig en vrij oppervlakkig is, is het alleen de bedoe-
ling een indruk te geven van de variëteit en de aard 
van enige veranderingen.

Geloof en natuurwetenschap

Er is een duidelijke aantasting van het gezag van de 
kerk waar te nemen, aangezien de ‘mondigheid’ van 
oppositiegroepen sinds de Aufklärung sterker wordt, 
de kerk een communicatieprobleem heeft door de 
sterke groei van de bevolking en het feit dat de gege-
vens die uit de wetenschappen naar voren komen 
duidelijk in tegenspraak lijken met de traditionele 
interpretatie van de Bijbel. De crisis die (rijkelijk laat) 
wordt ingezien door de geestelijke leiders heeft tot een 
nieuwe bezinning geleid die het statisch karakter wil 
vervangen door een dynamisch. Dit uit zich o.a. in:

-  Een vrijere interpretatie van het scheppingsverhaal, 
waarbij het scheppingsgeloof wordt losgekoppeld van 
dit verhaal. De evolutietheorie wordt algemeen als de 
meest waarschijnlijke hypothese aanvaard voor het 
ontstaan van de mens en het Bijbelse verhaal moet 
worden opgevat als een vrij gedicht, niet als een 
procesbeschrijving of een filosofisch systeem. In het 
algemeen wordt in analytische beschouwingen over 
de verhouding geloof en natuurwetenschap overtui-
gend gecon cludeerd dat er geen tegenspraak is.

-  Een herbezinning op de oorspronkelijke bron van de 
christelijke overtuiging en een zich duidelijk realise-
ren van het feit, dat de huidige vormgeving (religie)
van het geloof niet meer voldoet.

-  De benadering van het godsbegrip en de relatie van 
het individu tot het totale gebeuren in de kosmos 
wordt in de westerse beschaving nu ook gezocht in  
de transcendentale meditatie.

-  Een versnelde ontwikkeling van de oecumenische 
gedachte.

Veranderingen wetenschapelijke 
opvattingen

Vele veranderingen zijn reeds geruime tijd aan de gang 
maar dringen door het gespecialiseerde karakter van 
de natuurwetenschappen minder snel door tot de 
buitenwereld. Kenmerkend voor de overgang van de 
klassieke fysica naar de moderne fysica zijn de volgen-
de vaststellingen:

-  Zowel massa als energie zijn geen continue fasen, 
maar bestaan uit kleinste eenheden, kwanta. Boven-
dien zijn energie en massa uitwisselbaar. In feite is, 
doordringend in de microscopische opbouw, de 
materie alleen nog maar definieerbaar als de mathe-
matische waarschijnlijkheid van de aanwezigheid  
van periodiek veranderende grootheden. Hiermede  
is de materie naast een macroscopische waarneem-
baarheid voor de mens een geestelijk benaderde 
waarschijnlijkheid.

-  De tijd is een nieuw begrip geworden, sinds is vast-
gesteld, dat deze eveneens tot kleinste eenheden 
(kwanta) kan worden herleid (dus geen continuüm) 
en dat bovendien tijd afhankelijk is van de ruimte. 
Deze samenhang tussen ruimte en tijd is een verrij-
king van het menselijk geestelijk erfgoed, die pas 
geleidelijk zal doordringen, maar die via de ruimte-
vaart zijn praktische betekenis gaat krijgen.

-  De vaststelling dat aan elektromagnetische en zwaar-
tekrachtvelden in feite dezelfde theoretische basis 
ten grondslag ligt is een doorbraak die de onderlinge 
samenhang van de belangrijkste natuurverschijn-
selen nog weer extra versterkt.

-  De tot voor kort nog een gescheiden leven leidende 
wetenschappen zoals paleontologie, biologie, chemie 
en fysica grijpen tegenwoordig zodanig in elkaar, dat 
een geïsoleerde beoefening daarvan op den duur niet 
meer doelmatig is. Zelfs niet de scheiding tussen de 
wetenschap en de invloed daarvan op de menselijke 
samenleving.

Relatie geest-materie

Twee belangrijke ontwikkelingen op medisch gebied 
zijn:

•  De steeds duidelijkere samenhang die er blijkt te 
bestaan tussen organische en psychische verschijn-
selen. De psychosomatische benadering leidt tot 
geheel nieuwe oplossingen. Het bestuderen van de 
integrale mens en de wisselwerking met zijn omge-
ving via een coördinatie- en informatiesysteem, 
gezeteld in zijn centrale zenuwstelsel, begint door  
de nieuwe technische meetmethodieken geheel 
nieuwe gezichtspunten te openen. De eenzijdige 
empirische benadering wordt vervangen door een 
fundamentele integrale benadering. Deze aanpak,  
die ook in Rusland wordt toegepast, heeft daar geleid 
tot een doorbraak naar het ‘verboden’ terrein van de 
relatie geest-materie.

•  De steeds groter wordende kennis van de genetische 
werkzaamheid van de cel en de relatie tussen de 
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chemische samenstelling van de chromosomen (en 
genen) en de uiterlijke verschijningsvormen van  
het levende wezen. Hiermee hangt samen de moge-
lijkheid tot chemisch ingrijpen, zowel het corrigeren 
van afwij kingen in het mechanisme, die tot ziekten 
(o.a. kanker) leiden, als het creëren van verande-
ringen. Hiertoe behoren o.a. ontwikkelingen met nog 
onbekende en onbegrensde mogelijkheden zoals 
mescaline en L.S.D.

•  Psychiatrie, biochemie en fysiologie slaan in team-
werk met de technologie nieuwe wegen in tot beter 
begrip van de mens.

Jeugd heeft richting nodig

Er is in de relatie van de westerse mens tot zijn omge-
ving veel veranderd sinds hij na zijn jagersbestaan, via 
de individuele boer en ambachtsman steeds meer een 
lid wordt van grotere organisaties, zowel op industrieel, 
politiek als cultureel gebied. Dit hangt o.a. samen met 
de sterke groei van de wereldbevolking. Meer en meer 
wordt van de mens gevraagd dat hij in teamverband 
zijn taak vervult, zijn individuele prestatie levert in 
een collectief plan. Dit kan alleen vruchtbaar zijn voor 
het individu en voor de collectiviteit als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan; hierop wordt later 
teruggekomen. Deze geest van samenwerking zal  
ook de weg kunnen openen tot het probleem van de 
onderontwikkelde gebieden. Deze ‘verandering van 
menta liteit’ vraagt onmiddellijke en grote aandacht, 
aangezien veel van de toekomst van de mensheid 
hiervan afhangt. Een andere opmerkelijke verandering 
is de relatief en absoluut veel bredere laag ‘jeugd’ in  
de bevolking, enerzijds veroorzaakt door een iedere 
generatie steeds vroeger beginnende puberteit, ander-
zijds een later intreden in de maatschappij ten gevolge 
van langere opleidingen. Dit invloedrijker wordend 
bestanddeel van de bevolking zal de mentaliteitsver-
andering sterk bevorderen, maar heeft richting nodig.

In Rusland weer winstprincipe

De partijprogramma’s van politieke partijen beginnen 
in veel landen duidelijke overlappingen te vertonen. 
Liberaal is nu linkser dan vroeger, terwijl ook de 
socialisten minder extreem zijn. Het is geen toeval  
dat in Nederland confessionele en niet confessionele 
groepen zich aan het bezinnen zijn over samengaan; 
bij de vakbonden en werkgeversorganisaties worden 
combinaties uitgewerkt. Tekenend is de invoering van 
winstprincipes en prijsbepaling door marktmecha-
nisme in de Oost-Europese staten en Rusland en de 
positieve bevordering van de buitenlandse handel. 
Recentelijk is de hervorming in Tsjecho-Slowakije  
weer een duidelijk voorbeeld. Er wordt veel geschreven 
over de raakvlakken en verschillen tussen de Westerse 
en de Marxis tische levensbeschouwing, met name 
t.a.v. de toekomst van de mensheid, maar de bruggen 
worden geslagen. Hoewel er qua gezag en praktische 
betekenis nog veel te wensen over is, moet gezegd 
worden dat de na de Tweede Wereldoorlog ontstane 
verbonden, gemeenschappen en instituten toch een 

grote stap vooruit zijn in het licht van een zo niet 
globale, dan toch regionale integratie van politieke  
en economische belangen. We hoeven slechts te denken 
aan de Marshall-hulp, de NAVO, de United Nations,  
het IMF, de EEG, de Kennedy-ronde, de Peace-corps 
organisatie, enz. Al deze activiteiten hebben sterk de 
mentaliteit en de instelling van de mensen van van-
daag beïnvloed in de richting van een ruimere visie  
en begrip voor interrelaties op wereldniveau.

Versnelde concentratie  
in het bedrijfsleven

Hoewel fusies en acquisities niets nieuws zijn, en 
anderzijds het aantal kleine levensvatbare onder-
nemingen nog absoluut groeiend is, is het tempo 
waarmee nieuwe combinaties gevormd worden in de 
ontwikkelde landen zodanig hoog geworden, dat van 
een nieuwe fase kan worden gesproken. Deze nieuwe 
fase hangt samen met de steeds groter wordende 
kosten van de factor arbeid en de economy of scale. 
Daarnaast werkt de steeds groter wordende behoefte 
aan risicospreiding en groter gebruik van verworven 
gespecialiseerde kennis de internationalisatie van het 
bedrijfsleven in de hand. Voor de groter wordende 
eenheden is een uiteindelijke bestrijking van de gehele 
wereld een reële doelstelling. Dit gaat gepaard met  
een verandering van mentaliteit van het management. 
Deze begint, in verband met de door bovenstaande 
factoren vergrootte complexiteit, aan de technische  
en commerciële kennis en intuïtie in versterkte mate 
de factoren organisatie en planning toe te voegen. Dit 
betekent het invoeren van een systeem van coördi-
natie en communicatie, ten gevolge waarvan in het 
hele ‘orgaan’ gewerkt wordt in een duidelijk doelge-
richt verband. Enerzijds blijft hier het gezag van de 
sturende top gehandhaafd, anderzijds wordt door een 
combinatie van langetermijnplanning, delegatie en 
teamwerk meer verantwoordelijkheid onder de top 
bevorderd. 

Organisatie, planning, teamwerk

Andere veranderingen zijn het vervagen van schijn-
bare tegenstellingen tussen lijn en staf, arbeiders en 
beambten, werkgever en werknemer (praktisch 
iedereen is zowel de een als de ander, de verschillen 
liggen alleen in de graad van verantwoordelijkheid), 
technisch en commercieel, enz. Tenslotte dient nog 
vermeld te worden dat rendement op geïnvesteerd 
vermogen een veel belangrijker rol gaat spelen, ener-
zijds door de verschuiving van familiebedrijven naar 
open vennootschappen, anderzijds door steeds scher-
pere concurrentie.

Kwantitatieve veranderingen

Gepaard met de bovengenoemde kwalitatieve veran-
deringen gaan een aantal globaal kwantificeerbare 
veranderingen. In de grafieken van de figuren 1-8,  
zie volgende pagina, wordt dit met enige bekende 
voorbeelden geïllustreerd. Minder bekend is figuur 10, 

Microfoto van infusoriën (P. J. Corson) 
Fusie en splitsing vinden voortdurend bij de kleinste eenheden in de natuur plaats.



14 15
die een relatie weergeeft van de concentratie in een 
concrete bedrijfstak in Nederland. Hiervan zijn vele 
andere voorbeelden te geven. De grafieken tonen aan 
dat op allerlei verschillende gebieden deze versnelde 
ontwikkelingen plaatsvinden. Ten aanzien van deze 
groei moet worden opgemerkt dat de grafieken mis-
schien enigszins misleidend zijn, omdat de curven zelf 
veelal opgebouwd zijn uit een samenstel van S-curven 
en dat de samengestelde curve ook naar verwachting 
een S-vorm kan gaan aannemen. Dit is reeds aan ge-
geven in figuur 8 en met een algemeen voorbeeld 
geïllustreerd in figuur 9. Het komt er dus op neer  
dat tegen de tijd dat een bepaalde groeifase afloopt,  
er een nieuwe fase met nieuwe principes intreedt waar 
de groei weer door wordt voortgezet. De grote vraag is 
natuurlijk of dit steeds weer het geval zal zijn en hoe. 
In een veel ruimer verband heeft Teilhard de Chardin 
in zijn werken een relatie ontwikkeld die uitermate 
inspirerend en verhelderend werkt en die kan worden 
weergegeven met het schema van de evolutie, van de 
materiële en geestelijke ontwik keling sinds het ontstaan 
van de materie. Zie laatste pagina van dit artikel.

Opvatting van Teilhard de Chardin

Het chronologische schema is in het heden te onder-
zoeken met behulp van de studie van de (nu ook nog) 
bestaande atoom- en molecuul-structuren en van de 
fossiele overblijfselen en de nu nog levende vertegen-
woordigers uit de verschillende fasen na het ontstaan 
van de cel. Kenmerkend voor de tweedimensionale 
groei zijn o.a. de volgende aspecten:

•  Er is blijkbaar voor iedere combinatievorm een 
maximumgrens waarboven deze combinatievorm 
niet meer duurzaam is.

•  Aan de hand van beschikbare gegevens is aan te 
nemen, dat binnen iedere organisatievorm de nieuwe 
fasen zijn ontstaan na het ontstaan van vele labiele 
tussenstadia.

•  Specialisatie leidt tot isolatie, afhankelijkheid en 
gebrek aan flexibiliteit.

•  De stabiele vormen zijn begrensde systemen, die hun 
evenwicht te danken hebben aan een interne organi-
satie (oriëntatie) en coördinatie en, bij toenemende 
complexiteit, door een stof- en energie-uitwisseling 
met de buitenwereld.

•  De combinaties die het evolutieve element overdragen 
zijn nooit agglomeraties, altijd synthesen waar de 
nieuwe combinatie meer is dan de som van de delen!

•  Bij toenemende complexiteit van de combinatie-
vormen treedt steeds sterker een ‘niet-materiële’ 
kant van de complexen op.

Ergens tussen fase 4 en 5 is het leven ontstaan (ook nu 
is het moeilijk vast te stellen waar de grens van levend 
en niet-levend is in het gebied tussen een groot natuur-
lijk molecuul en de eencellige virus). Ergens tussen  
7 en 8 is eerst bewustzijn en vervolgens zelfbewust-
zijn ontstaan. 

Mutatie der mensheid?

Teilhard de Chardin trekt deze aantoonbare fenomenen 
enerzijds door naar het begin door aan te nemen dat 
alle materie een niet materiële kant heeft, die zich pas 
naar buiten uit bij een bepaalde graad van complexi-
teit. Anderzijds stelt hij de hypothese op dat, gezien 
het feit dat in de steeds complexere vormen steeds 
weer geheel nieuwe aspecten naar buiten treden 
(leven, bewustzijn, zelfbewustzijn), dit ook bij fase 9 
zal gebeuren.
Aanvaardt men deze speculatie, dan lijkt het niet 
onwaarschijnlijk dat alle tot nu toe in dit betoog gesig-
naleerde veranderingen duiden op een nieuwe ingrij-
pende mutatie in de evolutie, mogelijk een mutatie der 
‘mensheid’. Vandaar dat een nieuwe verticale pijl met 
een vraagteken na fase 9 in het schema is getekend.

Naar het oneindig complex

Het is in fase 9 waar de relatie bedrijfsleven-evolutie 
de aandacht vraagt. Dit schema schiet, zoals ieder 
schema, in details te kort, maar geeft wel de grote 
lijnen aan volgens welke in de loop van de tijd de 
materie zich heeft ontwikkeld van een uit energie 
gevormde eerste materiële uiting tot de huidige samen-
leving van de mensheid. Teilhard heeft aan de verti-
cale dimensie van oneindig klein naar oneindig groot 
de horizontale dimensie van oneindig eenvoudig naar 
oneindig complex toegevoegd.

Conclusies: standpunt der absolute  
tegenstellingen niet houdbaar

Uit al het voorgaande blijkt dat geïsoleerde begrippen 
zoals geloof en natuurwetenschap, massa en energie, 
ruimte en tijd, object en subject, fysiologie en psycho-
logie, chemie en biologie, individu en groep, blank en 
gekleurd ras, kapitalisme en communisme, arbeider  
en beambte, materie en geest geen gescheiden gebie-
den zijn.
In versterkte mate dragen in het verleden ontstane 
begrippen en woorden bij tot een verkeerd beeld, 
aan gezien men ze blijft gebruiken voor geheel veran-
derde situaties en verschijnselen. De mens kan zich 
niet meer isoleren op ‘het een of het ander’ stand-
punten. Dit neemt een grote mate van zekerheid weg. 
Waar men vroeger, right or wrong, partij kon kiezen en 
zich daar veilig voelde en er overtuigd voor kon strij-
den, wordt men nu geconfronteerd met een kosmische 
totaliteit, waar de weg onduidelijk is omdat men voor 
iedere probleemstelling een weloverwogen integrale 
oplossing moet vinden. Dit leidt, wanneer men zich 
niet verdiept in alle facetten, tot verwarring en twijfel. 
Hoewel dit de oorzaak is van het feit dat veel mensen 
zich in de meeste gevallen toch nog terugtrekken op 
zwart-wit vestingen, is het onvermijdelijk dat dit in de 
toekomst met de nieuwe generaties niet meer houd-
baar is. Zoals de pH-meting in de techniek nauwkeurig 
aangeeft welke zuurgraad een medium heeft, in plaats 
van met primitieve middelen vast te stellen of het zuur 
óf alkalisch is, zo zullen traditionele óf-óf stellingen 

moeten worden vervangen door weloverwogen stand-
punten die een synthese zijn op grond van een inte-
grale beoordeling.
Afgezien van bovenstaande verandering van instelling 
t.g.v. een betere kennis der natuur, is het duidelijk dat 
er ingrijpende veranderingen in die natuur plaats 
hebben gevonden en in versneld tempo nog plaats-
vinden.

Evolutie via het geestelijk bewustzijn

Het interessante van de versnelde veranderingen is 
dat zij plaatsvinden in de menselijke samenleving ten 
gevolge van het feit dat de evolutie die tot voor kort 
(tot fase 8 in het schema van de evolutie) alleen via de 
biologisch-genetische weg kon plaatsvinden, zich nu 
ook kan ontwikkelen via het geestelijke bewustzijn van 
de mens. Op dit niveau kan de evolutie onmetelijk veel 
sneller verlopen, omdat:

1.  kennis niet via de voortplanting maar via de gees-
telijke overdracht binnen een generatie veelvoudig 
en veelvuldig kan worden verbreid;

2.  de schromelijk tekortschietende natuurlijke waar-
nemingsmechanismen (bijv. oog en hersenen) niet 
meer via eindeloze generaties via mutaties en 
selecties behoeven te worden verfijnd, maar met de 
door de menselijke geest ontworpen instrumenten 
(bijv. elektronenmicroscopen en computers) in een 
zeer korte tijd in een heel andere orde van grootte 
zijn aangevuld;

3.  gemeenschappelijke kennis kan worden opgebouwd 
en worden gedocumenteerd door de samenwerking 
van groepen individuen in plaats van geïsoleerde 
individuele prestaties.

Deze drie factoren zijn voor een belangrijk deel verant-
woordelijk voor het explosieve karakter van de huidige 
evolutie. De vraag is of er een positieve richting is te 
bespeuren. Wetenschappelijk kan men stellen dat, 
indien het heelal een gesloten systeem is en de entro-
piewet algemeen geldig, de richting van de totale 
evolutie in ieder geval een van toenemende entropie is. 
Maar wie heeft daar wat aan, behalve het feit, dat 
daarmee aangetoond zou zijn dat de evolutie behalve 
gericht ook onomkeerbaar is.

Complex van samenwerking 
van mensen

De speculaties ten aanzien van de richting en het doel 
van de totaliteit liggen in ieder geval in het hypo the-
tische vlak, dat niet wetenschappelijk op korte termijn 
te verifiëren is. Wel kan met behulp van extrapolaties 
van aantoonbare fenomenen (bewust van de relativi-
teit daarvan) het geloof in richting en doel versterkt 
(niet vervangen) worden. Dit is echter een groot 
winstpunt. Het schema van Teilhard leert ons, bij 
bestudering van details, dat de groei die constructief 
meebouwt aan de evolutie de groei is van de intern en 
extern gebalanceerde complexen. Aangezien de huidi-
ge fase (fase 9), die van de organisatie van het complex 

van de samenwerking van mensen is, is het voor ieder 
mens van belang zich te realiseren welke rol hij in deze 
proble matiek wil en kan spelen. Nogmaals, hier liggen 
de aanrakingsvlakken tussen evolutie en bedrijfsleven.
Groei is een natuurlijk verschijnsel en kan een belang-
rijke rol spelen in de evolutie. Groei kan plaatsvinden 
door uitbreiding van bestaande eenheden en door 
combinaties van verschillende eenheden (zie schema 
van de evolutie). Deze gecombineerde groei vindt in 
versterkte mate in het bedrijfsleven plaats en hangt 
samen met fase 9 van het schema. De unieke positie  
die het bedrijfsleven in deze fase heeft t.o.v. andere 
organisatorische verbanden in de wereld (naties, 
confessionele en ideologische groeperingen, vereni-
gingen en verbonden) is dat zij niet gespecialiseerd is  
of althans hoeft te zijn (zie analogie in de biologische 
evolutie).

Groei industrie is flexibel en dynamisch

De groei van de industrie gaat dwars door nationale 
grenzen, religieuze overtuigingen en veelal politieke 
groeperingen heen en is daardoor flexibeler en dyna-
mischer. Zij bergt daardoor het evolutie-karakter in 
zich. Bovendien heeft de industrie een kwantitatieve 
maatstaf die, althans in de huidige fase, haar groei 
rationaliseert, nl. het economisch rendement. Aan-
vaarden we de stelling dat het bedrijfsleven in fase 9 
een rol bij uitstek heeft dan leert de analogie met de 
voorafgaande evolutie dat de voorwaarden tot een 
constructieve groei zijn:

1.  Het totaal moet meer zijn dan de som van de delen. 
Alleen dan kan een nieuw evolutief element  
gecreëerd worden.

2.  Er moet een systeem van interne organisatie, 
communicatie en oriëntatie bestaan waardoor 
evenwichtstoestanden kunnen worden bereikt. 
Bovendien moet er een fysieke en mentale commu-
nicatie met de buitenwereld bestaan teneinde het 
evenwicht te handhaven. 

3.  De overeenstemming met de wijze waarop in de 
natuur het leven en dus ook de mens in evenwicht 
blijven is opmerkelijk. Daarom is het ook logisch dat 
meer en meer verdieping nodig is in de organisatie 
en communicatie in de natuurlijke organismen om 
daaruit ervaring te putten voor een evenwichtige 
organisatie van de grote organismen die de toekom-
stige industrieën van de wereld zullen vormen.1 

4.  Het is bekend dat de organismen lijnrecht tegen de 
tweede wet van de thermodynamica steeds streven 
naar minimale entropie.2 Dit is mogelijk door een 
tweede factor, namelijk die van informatie, het 
gebied van de cybernetica. Dit gebied wordt steeds 
belang rijker door de industriële toepassing van de 
computer en het leggen van een brug tussen mens 
en machine.
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Goede toekomstanalyse  
voorkomt veel leed

De groeigrafieken hebben aangetoond welk een dui-
zelingwekkende versnelling plaatsvindt van de groei 
op allerlei gebieden. Anderzijds hebben we gezien dat 
een nadere analyse aantoont dat deze curven bestaan 
uit een samenstel van curven die op een bepaald 
moment horizontaal afflauwen. Gezien het tempo van 
de veranderingen is het van cardinaal belang dat (in 
tegenstelling tot de periode van de langzame horizon-
tale aanvangsgroei) grote aandacht wordt besteed  
aan planning. Immers, het is van enorme betekenis 
voor de continuïteit en de evenwichtige groei dat men 
zich realiseert welke alternatieve mogelijkheden er 
bestaan voor de verdere groei (definitief afflauwen  
of via innovatie doorstijgend) en welke eigen bijdrage 
hier invloed op kan uitoefenen. Het is immers zo dat 
wij mensen door het verschijnen van het zelfbewust-
zijn een vrijheidsgraad hebben gekregen die ons een 
medeverantwoordelijkheid heeft gegeven die we in 
deemoed bewust moeten dragen. De adembenemende 
snelheid van verandering kan op kleine (bedrijfsslui-
tingen) en grote gebieden (atoomoorlog) tot catastro-
fen leiden, waarvan het risico door een goed opgezette 
toekomst-analyse tot een minimum kan worden 
gereduceerd. Het feit dat met behulp van nuchtere 
berekeningen is aangetoond dat binnen drie generaties 
zeer ingrijpende veranderingen zullen moeten plaats-
vinden in onze samenleving is een reële indicatie van 
de problematiek waarvoor we staan. De nieuwe weten-
schap die futurologie wordt genoemd, zal nauwe 
banden met de industrie moeten onderhouden. Ook bij 
de opvoeding van jonge mensen (scholen en universi-
teiten) zal aan deze sector, meer dan aan het verleden, 
aandacht moeten worden besteed. Het feit dat blijkt 
dat vroeger geïsoleerd vermeende wetenschappen 
meer en meer geïntegreerd moeten kunnen worden, 
leidt tot de conclusie dat een onderneming van vol-
doende omvang (economy of scale) en (eventueel) 
gedifferentieerdheid, de vruchten moet plukken van 
inter relaties tussen verschillende research-sectoren. 
Deze uitdaging moet bijdragen tot de eerdergenoemde 
voorwaarde, dat de som van het geheel meer moet zijn 
dan de som der onderdelen. Bovendien zal research bij 
de planning het antwoord moeten geven op de vragen 
van alternatieve ontwikkelingen op technologisch 
gebied.

Image bedrijfsleven zwak

Reeds eerder is vastgesteld dat de evolutieve en 
evenwichtige groei van complexe organismen nauw 
afhankelijk is van de wisselwerking met de buiten-
wereld. Gezien het feit dat de image van het bedrijfsle-
ven in de wereld nog zeer onduidelijk is en er een sfeer 
van achterdocht bij het publiek bestaat t.a.v. de doel-
stellingen van de industriële wereld, ligt hier een grote 
taak. Wanneer deze niet vervuld wordt zal de rol nooit 
goed van de grond komen. Er zal daarom een actief 
programma van communicatie moeten bestaan tussen 
verantwoordelijke vertegenwoordigers van het be-

drijfsleven en de andere sectoren van de samenleving, 
met name:

• de werknemersorganisaties
• de kerk
• het onderwijs
•  de medici, juristen en andere gespecialiseerde  

dienstverleningen
• de regeringsautoriteiten
• de pers

In Amerika heeft de American Management Associa-
tion de eerste stappen in deze richting genomen door 
een programma genaamd ‘operation dialogue’. Meer 
dan door menigeen beseft wordt is de bron van de 
economische middelen die beschikbaar zijn voor de 
groei van de wereldeconomie en van de bovengenoem-
de sectoren, toch altijd terug te voeren tot het bedrijfs-
leven. Anderzijds kan het laatste niet tot gezonde 
ontwikkeling komen zonder de eerste.

Grote bedrijven gaan leidende rol  
spelen

Gezien de speciale rol die echter op grond van eerder 
genoemde argumenten moet worden vervuld door het 
bedrijfsleven is het noodzakelijk dat deze rol veel 
bewuster en actiever naar buiten wordt uitgedragen, 
zowel binnen de westerse wereld als ook t.o.v. de 
communistische en de ontwikkelingslanden. Men  
zou zelfs moeten stellen dat, in verband met de snelle 
groei van de grote industriële eenheden, die tevens een 
interna tionaal (in de toekomst zeker globaal) formaat 
hebben, bewuste voorbereidingen moeten worden 
getroffen voor de leidende rol die deze eenheden in  
de wereld gaan spelen. Zij moeten daartoe op zo kort 
mogelijke termijn haar image, die onterecht beperkt is 
tot winstbejag en onpersoonlijke zakelijkheid, verbete-
ren tot die van de voorstrijders naar een betere wereld 
op grond van het geloof in de evolutie van de kosmos.
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Voetnoten
1. Vele van de genoemde facetten zijn duidelijke argumenten tegen  
permanente directe staatsinmenging in de industriële evolutie.
2. Entropie is een physische grootheid die een maatstaf is voor de 
‘onbruikbaarheid’ van de in een systeem aanwezig energie. Anders 
gezegd is het ook een maatstaf van de geordendheid in een systeem. 
Het is een natuurwet dat in een gesloten systeem de entropie bij 
natuurlijke processen onomkeerbaar toeneemt.


