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Teilhard de Chardin, ’n Rooms-Katolieke priester en
natuurwetenskaplike, bied aan die outeur, Jaap Durand,
die aanknopingspunt om die gesprek tussen geloof en
die natuurwetenskap aan die orde te stel, ’n gesprek wat
om verskeie redes in kontroversie kan eindig. Dit is veral
twee temas van die gesprek wat vanuit teenoorstaande
pole kontroversie wek, naamlik die evolusieleer en die
kosmologie, of die vraag na die heelal se oorsprong. Vir
Durand is dit belangrik dat die gesprek nie in ’n strydspraak
tussen ateïstiese wetenskapfilosowe en Christelike
kreasioniste verloop nie.
In die biografiese skets word Teilhard se poging om ’n
antwoord te gee op die eise van die evolusiegedagte en
paleontologiese ontdekkings vanuit die Christelike geloof
verwoord. Marie Joseph Pierre Teilhard de Chardin is op 1
Mei 1881 in die dorpie Sarcenat in Frankryk gebore. Durand
bespreek in die hoofstuk Die Priester uit Auvergne die
invloed van die omgewing, gesins- en familieverbintenisse
en die rol van Teilhard de Chardin se Rooms-Katolieke
opvoeding en geloofslewe. Twee invloede is kenmerkend
van sy lewensgang: ’n mistieke belewing van een word of
deel wees van God, en die wetenskaplike resultate van
natuurwetenskaplike ondersoek.
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Die mistieke invloed lei Teilhard terug na sy moeder
se invloed en later, tydens sy teologiese studie, sy in
aanraking kom met die werk van Thomas à Kempis, De
Imitatione Christi (Die navolging van Christus). Teilhard se
opname in die Jesuïtiese orde bring hom in aanraking met
ander Rooms-Katolieke teoloë en voortgesette studie van
die gedagtes van Thomas à Kempis, of die Thomisme.
Sy studie van die geologie, mineralogie en elementêre
fisika, die geleentheid om van 1905 tot 1907 in Egipte
argeologiese en paleontologiese navorsing te doen, en
ontmoetings met ander natuurwetenskaplikes dra by tot
sy vorming as natuurwetenskaplike.
Tussen die pole poog Teilhard om ’n sintese te skep, om die
Christelike geloof en die evolusiegedagtes en kosmologie
te versoen. Sy studies en nadenke oor die verhouding
tussen wetenskap en geloof het nie die goedkeuring van
die Rooms-Katolieke kerkleiding weggedra nie, en Durand
skets in die volgende hoofstukke die gespanne verhouding
tussen Teilhard en die Kerk. ’n Verhouding wat uiteindelik
tot Teilhard se ‘verbanning’ na China lei.
In hoofstuk 4, Eerste Chinese ballingskap, beskryf Du

Rand Teilhard se vertrek na China. Sy belewing van die
ryk verskeidenheid van die skepping, nie net die planten dierelewe nie maar ook die verskeidenheid kulture en
bevolkingsgroepe, laat by hom die vraag ontstaan wat die
bestemming van alles is (Durand 2013:75).
Na sy terugkeer na Frankryk in 1924 het Teilhard bande
opgeneem met natuurwetenskaplikes, en in die RoomsKatolieke Kerk is dadelik van sy aanvaarding van evolusie
en die leer oor die erfsonde kennis geneem. Veral die
oorsprong van die erfsonde was vir Teilhard ’n belangrike
tema, en sy uitleg daarvan het vanuit Rome reaksie tot
gevolg gehad. Van Teilhard is vereis om sy standpunte
terug te trek en hom te weerhou van kritiek of kommentaar
teen die Rooms-Katolieke Kerk se tradisionele standpunt
oor die erfsonde. Ten spyte van die spanningsverhouding
tussen die Rooms-Katolieke kerkleiding en Teilhard, het
hy aan sy priesterbelofte en die RKK getrou gebly. Teen
van sy vriende se aanmoediging om die Kerk te verlaat,
het hy geantwoord: Om ’n effek op ’n huis te hê, moet jy
daarin woon (Du Rand 2013: 268).
In hoofstukke 10 en 11 beskryf Durand Teilhard se
voorneme om Suid-Afrika te besoek. Die voorneme het
sy ontstaan by ’n uitnodiging wat deur Jan Smuts, Eerste
Minister van die Unie van Suid-Afrika, aan Teilhard gerig
is. ’n Hartaanval op 1 Junie 1947 het Teilhard se besoek
op die lange baan geskuif, maar op 12 Julie 1951 vertrek

hy na Suid-Afrika (Durand 2013:195, 221). Sy reis in SuidAfrika sluit ’n besoek aan die Sterkfontein-grotte in, en hier
kry hy die geleentheid om die fossiele wat deur dr Robert
Broom opgegrawe is, te ondersoek. Verskeie ander
besoeke is hom in Suid-Afrika gegun voor sy terugkeer
na New York.
Durand wys deurlopend op Teilhard se hunkering na Parys,
Frankyk, maar Rome verkies dat Teilhard buite Frankryk
bly. Hy sterf op 10 April 1955 in die VSA.
Ingeweef in die biografiese gegewens bied Durand
insae in Teilhard se teologiese nadenke. Sy omgang
met die Bybelse gegewens en vertolking daarvan vir die
wetenskappe word bespreek; verskille en ooreenkomste
tussen teenstanders en medestanders word aan die orde
gestel. Beskuldigings van panteïsme en pan-enteïsme
teen Teilhard, word ook deur Durand onder die loep
geneem.
Ofskoon Durand die gesprek tussen wetenskap en teologie
inleidend aan die orde wil stel, is dit tog nodig om in meer
besonderheid die teologie van Teilhard te ondersoek.
Die aanspraak dat Teilhard ’n unieke bydrae tot die
wetenskapsfilosofie lewer, word nie in alle kringe sonder
meer aanvaar nie, en die inhoud en verhouding van Teilhard
se skeppingsleer, Godsleer, Christologie, Skrifbeskouing
en ekklesiologie verdien verdere nadenke.
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