
    ICF Hilversum 
Hilversum, 01 februari 2018 

 
Beste vrienden en vriendinnen, 
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op woensdag 14 februari 2018 in het 

zalencentrum van de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV Hilversum,  035-6212447. 
 
Het onderwerp van deze bijeenkomst is 

 
De filosofie van Teilhard de Chardin 

 
Het zal worden ingeleid door 

de heer G. Teule 
bestuurslid stichting Teilhard de Chardin 

 
Een synopsis van de inleiding treft u aan in bijlage 1. 
 
De planning is als volgt: 
 11.15 uur inloop 
 11.40 uur besloten ledenvergadering met als agendapunten: 
   - de financiële jaarstukken 
   - de bestuurswisselingen: penningmeester en secretaris 
   (zie de bijlage 2, alleen voor de leden) 
 12.00 uur opening ledenbijeenkomst  
 12.10 uur inleiding 
 12.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen 
 13.15 uur gezamenlijke lunch 
 14.00 uur  sluiting 
 
Indien u verhinderd bent wilt u dat dan uiterlijk zondag 11 februari 2018 melden bij de secretaris (zie 
voetnoot)? Doet u dit later dan zijn wij genoodzaakt u de kosten van de maaltijd in rekening te 
brengen. Wilt u een gast meebrengen omdat die het onderwerp interessant vindt? Van harte welkom. 
Maar wilt u dat dan tijdig (zie boven) doorgeven aan de secretaris? 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
ICF Hilversum, 

                      
 
Secretariaat 

Meikevermeent 42, 1218 HG Hilversum,  035-6935695,  rin.zijlstra@gmail.com 
  
 
 



 
 

Bijlage 1 
 
Pierre Teilhard de Chardin en de evolutie van het bewustzijn   
Gerrit Teule 
 
De wetenschap over brein en bewustzijn staat tegenwoordig sterk in de belangstelling. Het 
blijkt allemaal veel ingewikkelder te zijn dan velen ooit hadden gedacht. Vandaar dat er 
nieuwe en complexe hypothesen naar voren worden gebracht over de vragen, hoe bewustzijn 
ontstaat en hoe het zou kunnen werken. Vooral de basale vraag hoe geest en stof 
samenwerken, ligt weer helemaal op tafel. De puur materialistische wetenschap bagatelliseert 
de geest en het bewustzijn, omdat ze er zich geen raad mee weten. Andere hypothesen 
betrekken de in de afgelopen eeuw ontdekte kwantummechanica er bij. Kortom: psychologie 
wordt te ingewikkeld om over te laten aan psychologen.  
 
Tijdens deze voordracht gaan we het terrein verkennen. Uiteindelijk stuiten we op het “het 
grote probleem”, zoals David Chalmers het eens noemde: hoe werkt het oorzakelijke verband 
tussen geest en stof, tussen de ziel en de neuronen? Hoe komt uit dit verband het bewustzijn 
naar voren? In het inleidende verhaal gaan we wat dieper in op een van de hypothesen: de 
eonenhypothese van de Franse fysicus en filosoof Jean Charon. Deze introductie leidt ons 
namelijk naar een dieper begrip van de vraagstelling over bewustzijnsevolutie. De 
paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin kwam naar voren met de gedachten, dat deze 
evolutie in essentie een evolutie van het bewustzijn is. Alle biologische hulpmiddelen 
daarvoor komen in de loop van de evolutie tot stand: atomen, moleculen, cellen, organen 
ogen, handen en hersenen. Deze biologische structuren worden in de loop van de evolutie 
steeds complexer. Gelijktijdig worden de geestelijke structuren steeds dieper en sterker, totdat 
in de mens het zelfbewustzijn doorbreekt. Dat leidt tot nieuwe vragen. Zijn wij echt zo 
individueel als er tegenwoordige aangenomen wordt, of hadden de psychologen Jung en 
Assagioli gelijk met hun theorieën over het  ‘collectieve onderbewuste’?  Ontstaat er verderop 
in de evolutie een synthese van menselijke hersenen en computers? Groeit de eenheid van de 
mensheid, zoals Teilhard de Chardin deze voorzag in zijn noösfeer?  
 
De inleider Gerrit Teule is geen neuroloog of psychololog, maar beschouwt dit onderwerp 
vanuit zijn eigen vakrichting en kennisgebied:  informatica en natuurkunde. Dat levert een 
nieuwe en interessante manier van kijken, waardoor de bewustzijnsevolutie op een nieuwe 
manier voor het voetlicht wordt gebracht. 
 
 
 
 
 


