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INLEIDING

E. Lemmens

In verschillende wetenschappelijke disciplines, die zo op her
oog weinig met elkaar to makers hebben, worden vaak dezelfde
concepten, methoden en theorieen gebruikt. Sours vindt er bin-
nen de disciplines een discussie plaats over her gebruik van deze
concepten. Minder vaak wordt een discussie gevoerd die over
de disciplinegrenzen heen reikt. Toch is een interdisciplinaire
discussie interessant omdat belangwekkende gezichtspunten en
ontwikkelingen in andere wetenschapsgebieden binnen her
eigen gezichtsveld taken. De opzet van dit bock is een forum to
bieden voor een interdisciplinaire discussie over een dergelijk
thema, namelijk Tijd.

Iedereen heeft een huffs-, ruin- en keukentijdsbesef: een gevoel
van tijd, dat leven in een moderne jachtige samenleving als de
onze mogelijk maakt. Tweemaal per jaar wordt dat overigens
moedwillig overhoop gehaald, wanneer we van winter- naar
zomertijd moeten overschakelen en andersom. Maar daar zijn
we intussen alweer aan gewend geraakt.

Tijd is een economisch goed geworden. Vroeger werd de slogan
`tijd is geld' veel gehoord en tegenwoordig is tijd to managen,
getuige de mode van time-management. Dat economische regi-
me is zo sterk dat we er ons tegelijkertijd van proberen to ont-
haasten. We hebben de tijd van de klok, die met saaie regelmaat
de officiele tijd aangeeft. Echter, regelmatig kan onze beleving
van officiele tijdsperioden compleet anders zijn. Een boeiende
lezing van 45 minuten wordt qua tijd anders beleefd dan een
minder boeiende. Daarnaast hebben we de biologische klok,
waarmee de fysieke chronomaat wordt aangegeven en waarmee
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onze geestelijke tijdsbeleving hardnekkig overhoop kan liggen.

We orienteren ons op de leeftijd en daarmee is voor velen de grens
van her bevattelijke van de tijdschaal bereikt. Honderden jaren
kunnen we moeilijk overzien. Dat kan ons nog aardig opbreken,
gezien de wijdverbreide aanwezigheid van computers en de drei-
ging van her millenniumprobleem. Hierbij is her overigens aar-
dig to vermelden dat de computerindustrie ons niet enkel met her
millenniumprobleem opzadelt, maar in samenwerking met de
horlogemakers ons tevens een nieuwe tijdsaanduiding bezorgt,
namelijk internet-beats. Als deze ontwikkeling zich doorzet, log je
niet op een bepaalde lokale tijd in, maar log je overal ter wereld
in op her gelijke aantal beats.

Ons huis-, tuin- en keukentijdsbesef kent slechts een beperkt
bereik op de tijdschalen die in de diverse wetenschappelijke dis-
ciplines worden gebruikt. Aan her ene uiteinde staan de miljar-
den jaren waarmee de astronoom ons voorstellingsvermogen tart,
aan her andere uiteinde staat de bijna virtuele tijd van sub-
atomaire deeltjes, waarmee de natuurkundige werkt. War bete-
kent her gelijktijdig bestaan van deze verschillende tijdschalen?
War betekent her gebruik ervan voor ons voorstellingsvermogen?
Kunnen de uiteenlopende schalen onproblematisch naast elkaar
bestaan en gebruikt worden? En bovenal, war kunnen we van de
verschillende hanteringen van tijdschalen leren? In deze bundel
wordt in een zestal bijdragen ingegaan op her gebruik van tijd in
een groot aantal wetenschappelijke disciplines.

E Spier, docent Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit
van Amsterdam vertelt in zijn bijdrage Het menselijke in de tijd
over de door de tijd heen veranderlijke tijdsconstructies van
mens en samenleving. Hiermee wordt meteen ter introductie
een caleidoscopisch beeld gegeven van her menselijk en maat-
schappelijk gebruik van tijdregimes. Om steeds grotere groepen
mensen to coordineren, moest ook de tijdmeting op grotere
schaal georganiseerd en gelijkgeschakeld worden. Zo trekt Spier
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een spoor vanaf de vroegste geschiedenis van de mensheid waar-
in men een eenvoudig dagelijks tijdregime en -ervaring had,
naar de mondialisering van her Europese industriele tijdregime.

Spier noemt in zijn bijdrage natuurkundigen als de handhavers
en hoeders van de juiste tijd, tenminste in de moderne ge-
schiedenis. De natuurkundige J. Hilgevoord beschrijft hoe men
zich in de natuurkunde bezighoudt met astronomische en
microscopische processen. In deze discipline komen de daarmee
gepaard gaande zeer uiteenlopende temporele processen in een
discipline bij elkaar.

De astronomische cycli vormen het uitgangspunt in her stuk
van geoloog E Hilgen. In zijn bijdrage gaat Hilgen in op het
gebruik van diverse cycli, in de omwentelingen van de aarde en
de baan om de zon, voor de relatieve en absolute datering van
geologische formaties. Hij behandelt het geologische effect van
astronomische (ti)*ds)cycli en hun interferenties.

De geofysiologie is nog een jonge tak van wetenschap en bevindt
zich op her snijvlak van scheikunde, biologie en geologie. De geo-
fysioloog P. Westbroek vertegenwoordigt bij uitstek een weten-
schap die inzicht kan bieden in de samenloop en interferentie van
diverse tijdschalen. In zijn bijdrage benadert Westbroek de
schijnbaar onoverkomelijke complexiteit van de evolutie van
levende organismen met een model dat rekening houdt met de
interferenties van diverse tijdschalen. Het objet d'histoire is wezen-
lijk verbonden met tijd, tijdschalen en periodisering.

TO is voor de historicus constitutief, zoals wordt betoogd door
E. Jonker in Historici en de tijd. een haat-liefdeverhouding. Uit
de titel van zijn bijdrage kan reeds opgemaakt worden dat de
verhouding tussen de historicus en tijd niet onproblematisch is.
Her tijdsverloop maakt de historicus tot historicus, maar schept
tegelijkertijd ook afstand tussen de historicus en her bestudeer-
de en to kennen object. Jonker beschrijft de verhouding van de
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geschiedkundige tot de tijd als een worsteling, die door de tijd
heen als een goed familiegeheim is bewaard.

Niet enkel de historicus, maar ook her individu kan danig over-
hoop liggen met tijd en de tijdsbeleving. In zijn bijdrage behan-
delt D. Draaisma, als psycholoog verbonden aan de Rijks-
universiteit Groningen, her geheugen en de beleefde tijd. Lijken
de jaren in de jeugd eindeloos to duren, naarmate de ouderdom
voortschrijdt, lijkt de tijd sneller to passeren. Her geheugen
speelt een centrale rol in de manier waarop we de tijd beleven.
Her geheugen heeft trucs voor ons in petto, maar volgens
Draaisma kunnen wij ons geheugen ook to slim of zijn.
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HET MENSELIJKE IN DE TIJD

E Spier

I. INLEIDING

In de natuur wijst niets op de komst van her nieuwe millenni-
um. Deze overgang is NJ uitstek een sociale constructie. Alle
mogelijke rampen die hieruit voortkomen, worden daarom uit-
sluitend door mensen over zichzelf afgeroepen. Hoe dominant
ons huidige tijdregime in de afgelopen eeuw ook is geworden,
het is en blijft een uniek menselijke onderneming. Men kan
zich afvragen in hoeverre deze overgangservaring werkelijk
mondiaal van aard is. Doen de Indiers wet mee, of de Chinezen,
de Arabieren, de Joden en de Koerden? Waarschijnlijk doers de
meeste van hen - ondanks hun afwijkende jaartelling - gedeel-
telijk mee, daartoe gedwongen door her dominante Noord-
Atlantische tijdregime, dat onder meet tot uitdrukking komt in
een mogelijk millenniumprobleem met hun computers.

Alhoewel onze manier van met tijd omgaan door mensen tot
stand is gebracht, is er wet degelijk een verband met de veel-
voud aan natuurlijke ritmes rondom ons: de wisseling van dag
en nacht, de gang van de seizoenen, de omloop van de maan,
en allerlei andere aspecten uit her menselijke, dierlijke en plant-
aardige leven. Veel van deze ritmes houden Been direct verband
met elkaar, maar leiden tot op grote hoogte een eigen leven.
Aan deze regelmatig terugkerende verschijnselen hebben men-
sen zich lang geijkt. Pogingen om tijdschema's to ontwerpen
hebben meestal tot doe) gehad een eenheid to smeden uit deze
grote verscheidenheid aan natuurlijke ritmes.

Meer dan ooit tevoren zijn mensen tegenwoordig in staat om
hun positie in ruimte en tijd nit to werken. Her beste boek dat ik
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hierover ken, is geschreven door de Britse wetenschapsjournalist
Nigel Calder en draagt de titel Timescales, An Atlas of the Fourth
Dimension. Daarin staan alle nu gebruikte tijdschalen vermeld,
van microgebeurtenissen tot en met een overzicht van de geschie-
denis van her heelal. Toen het boek in 1984 wend gepubliceerd,
was her de eerste gedetailleerde synthese van alle tijdschalen die
voortkwamen uit nieuwe visies op de geschiedenis.

In de daaraan voorafgaande decennia had zich namelijk een
kennisrevolutie voltrokken. Vrijwel alle exacte wetenschappen
maakten toen de overgang mee van een mechanistische en
functionele visie waarin her verleden geen rol van betekenis
speelde, naar een historiserende benadering van de werkelijk-
heid. In die periode had bijvoorbeeld de oerknaltheorie, waar-
mee her ontstaan en de ontwikkeling van her heelal wordt
beschreven, onder astronomen en kosmologen in brede kring
ingang gevonden. De geologen hadden zich in diezelfde tijd
verenigd onder de paraplu van een nieuw wetenschappelijk his-
toriserend paradigma, dat nu bekend staat als de theorie van de
platentektoniek. Biologen hadden al eerder een overkoepelend
raamwerk aanvaard, de evolutietheorie van Charles Darwin en
Alfred Russell Wallace, met behulp waarvan de ontwikkeling
van her leven op aarde wordt verklaard. Naast historici gingen
ook sociologen en antropologen zich in toenemende mate
bedienen van meet of minder gestructureerde overzichten van
her verleden ter verklaring van de groepen mensen die ze bestu-
deerden. Met andere woorden, in de tachtiger jaren was de tijd
rijp voor een synthese van alle nieuwgekozen tijdschalen en
Nigel Calder was een van de eersten die deze synthese expliciet
uiteenzette.

In diezelfde periode deed een aantal geleerden pogingen om
wetenschappelijke samenvattingen to bieden van de gehele ons
bekende geschiedenis, van de oerknal tot heden (zie bij-
voorbeeld Cloud 1978/1988, Jantsch 1980, Chaisson 1981, Kutter
1987). Een eeuw geleden was dat nog niet mogelijk geweest. De
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meeste wetenschappers dachten toen dat her heelal oneindig
groot was en geen begin had gekend. Zelfs Albert Einstein was
die mening toegedaan. Toen anderen uit zijn relativiteitstheorie
meenden to kunnen afleiden dat her heelal uitdijde en dus ooit
een begin moest hebben gehad, voegde hij snel een extra factor
aan zijn vergelijkingen toe, de zogenaamde kosmologische con-
stante, die dit moest voorkomen. Later gaf hij toe hiermee de
grootste blunder van zijn carriere to hebben begaan.

Her veranderlijke karakter van de levende natuur was al war
langer bekend. Maar slechts enkele eeuwen geleden was de
meeste wetenschappers in West-Europa de mening toegedaan
dat alle levende wezens door God waren geschapen en op stati-
sche wijze konden worden geclassificeerd. Wel was men zich al
langer bewust van her veranderende karakter van menselijke
samenlevingen.

Kortom, pas sinds kort zijn we in staat de gehele ons bekende
geschiedenis to duiden met behulp van onze huidige begrippen
van tijd en ruimte. Her kan Been toeval zijn dat in diezelfde
periode ons huidige tijdregime in veel delen van de wereld
dominant is geworden. Zonder die ontwikkeling hadden we
immers geen denkkader ter beschikking gehad waarmee een
dergelijke onderneming met succes ten uitvoer zou kunnen
worden gebracht.

TIJD EN RUIMTE

De concepten tijd en ruimte zijn sterk met elkaar verbonden.
Her is namelijk onmogelijk om tijd to duiden zonder daarvoor
een bepaald begrip van ruimte to gebruiken. Her verstrijken van
tijd wordt altijd afgemeten aan de hand van meet of minder
regelmatig terugkerende natuurlijke intervallen zoals her eerder
genoemde dag- en nachtritme, de menselijke hartslag, de gang
van de seizoenen - afhankelijk van waar men zich op aarde
bevindt-, de positie van de maan, enzovoort, of door mensen
geschapen ritmes, met name klokken. Tegenwoordig wordt her
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verstrijken van tijd gemeten aan de hand van zeer regelmatige
trillingstoestanden van bepaalde atomen, waarmee dus een heel
kleine ruimte wordt gebruikt.

Zoals gezegd, is ons huidige tijdregime wereldomspannend van
card. De tijdzones zijn eenduidig gedefinieerd en her verloop
van de tijd wordt met behulp van atoomklokken in verschillen-
de landen strikt bijgehouden in een proces van mondiale
coordinatie. Dat wil evenwel niet zeggen dat daarom nu alle
klokken overal ter wereld gelijklopen. Er vallen in dit opzicht
zowel binnen als tussen landen grote verschillen to constateren,
met name tussen de meet en minder geindustrialiseerde delen
van de wereld. Maar er bestaan ook opmerkelijke verschillen
tussen bijvoorbeeld Nederland en de Verenigde Staten. Zo kan
men op de teletekst van CNN waarnemen dat hun tijdweergave
soms meer dan een minuet uit de pas loopt ten opzichte van
Europese zenders, die over her algemeen goed gelijklopen. En
wanneer men dit grote land bezoekt, merkt men al spoedig dat
deze Iaksheid meet regel dan uitzondering is. Amerikanen zijn
zich hiervan wel bewust, maar doen er vaak toch weinig aan.
Als Amerikanen werkelijk op tijd willen zijn, zetten ze daarom
voor de zekerheid hun wekkers enkele minuten voor.

Tegenwoordig doet de Zwitserse horlogefabrikant Swatch pogin-
gen om een zogenaamde Universele Internet Tijd to definieren.
De voorgestelde naam voor de tijdsaanduiding verklaart reeds
een belangrijk deel van de inzet en de achtergrond, namelijk de
voortschrijdende mondialisering als gevolg van steeds verder
intensiverende communicatie- en computernetwerken. Tijdzones
en geografische grenzen moeten worden afgeschaft. De eenheid
van tijd wordt de Swatch. Duizend van deze eenheden maken
een (gestandaardiseerd) etmaal ult. Her mondiale centrum van
deze vorm van tijdbepaling moet her Internationale Hoofd-
kantoor van Swatch worden, gelegen aan de Jakob-Stampfli
Strage to Biel in Zwitserland. De meridiaan is daar voor iedereen
zichtbaar aan de gevel van dit gebouw aangebracht. Her hoeft
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geen betoog dat Swatch de taak op zich wil nemen voor alle men-
sen ter wereld de juiste tijd bi.j to houden. Gezien de eerder
genoemde Noord-Amerikaanse laksheiid op her gebied van de
tijdsdiscipline is her misschien daarom Been toeval dat CNN
tegenwoordig de Swatch-tijd op zijn website weergeeft.

Her huiidige, vooralsnog dominante wereldomspannende tijd-
regime is ontstaan tijdens een eerdere golf van mondialisering,
die plaatsvond gedurende de eerste fase van her industrialise-
ringsproces. Met name de uitbreidende spoorwegnetwerken en
telegraafverbindingen zetten mensen ertoe aan afstand to doen
van lokale, op astronomische waarnemingen gebaseerde
tijdwaarnemingen en een meer abstract tijdregime to formule-
ren. Als men namelijk op efficiente wijze van de ene trein op de
andere wilde overstappen, dan was her nodig de gehele treinen-
loop op elkaar of to stemmen. Daarvoor was een eenduidig tijd-
regime vereist. De gelijktijdig aangelegde telegraafverbindin-
gen, waarmee signalen met een nagenoeg to verwaarlozen tijd-
verlies konden worden overgebracht, maakten deze coordinatie
zowel mogelijk alsook steeds meer wenselijk.

In de tweede helft van de vorige eeuw begon daarom her huidi-
ge mondiale tijdregime concrete vormen aan to nemen. In 1884
legden de toenmalige grootmachten tijdens de International
Meridian Conference to Washington D.C. vast dat de meridiaan
van Greenwich bij Londen her internationale ijkpunt voor de
tijdwaarnemingen zou worden. Dit vond plaats ten tijde van
her hoogtepunt van de Britse macht, hetgeen weer een direct
gevolg was van de grote voorsprong in her industrial iseri ngs-
proces die de Engelsen toentertijd hadden opgebouwd. Ook
werden afspraken gemaakt over een eenduidige deftniering van
de lengte van her etmaal overal ter wereld.

Hieraan was de ontwikkeling naar een Brits nationaal ti.jdregi-
me voorafgegaan. Zo liep in 1855, volgens Kirsten Lippincott,
zo'n 98% van alle Britse publieke klokken gelijk met de Green-
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with Mean Time (1995:24). Vergelijkbare ontwikkelingen deden
zich voor in andere naties waar her industrialiseringsproces zich
voltrok, met name in de Verenigde Staten, Frankrijk en
Duitsland. In Nederland gingen de spoorwegen in 1892 op de
Greenwichtijd over. De meeste Nederlandse steden bleven zich
evenwel aan de Amsterdamse tijd houden, terwijl ook allerlei
lokale tijden nog jarenlang in gebruik bleven. In 1909 nam de
Nederlandse overheid een wet aan waarin de Amsterdamse tijd
als nationale maatstaf geldigheid verkreeg. Die tijd liep toen 19
minuten en 32 seconden voor op de Greenwichtijd. In 1937
werd dit verschil opgehoogd tot precies 20 minuten. Pas in 1940
ging Nederland gedwongen over op de nu gehanteerde Mid-
den-Europese tijd (Knippenberg en De Pater 1988:77 e.v.).

In West-Europa vereiste her besturen van een dicht verknoopt,
elkaar kruisend spoorwegnet een uniform, strikt tijdregime. In
de Verenigde Staten liepen afgezien van de oostkust de spoor-
lijnen vooral van cost naar west en kruisten elkaar weinig.
Wanneer men een treinreis maakte dwars over dit grote conti-
nent, deed bet er met zoveel toe of je war eerder of later aan-
kwam. Een strikt tijdregime was in deze ornstandigheden min-
der nodig en vestigde zich mede daarom niet. Ook her huidige
vliegverkeer, een van de redenen voor de nieuwe golf van coor-
dinatie van her mondiale tijdregime, vereist van de passagiers
een minder strikte tijdsdiscipline dan de spoorwegen. Zolang je
maar voldoende vroeg aanwezig bent, maakt her met veel uit of
her vliegtuig precies op tijd vertrekt of bijvoorbeeld tien minu-
ten later. Bovendien wordt in de dienstregeling met de vaak
onvermijdelijke vertragingen reeds rekening gehouden. Her is
mode daarom dat de did, die in Amerikaanse vliegtuigen door
stewardessen wordt verstrekt of op de monitor verschijnt, zel-
den of nooit accuraat is.

Alhoewel reeds in 1884 tijdens de bovengenoemde conferenties
de tijdzones met een omvang van in Principe vijftien lengte-
graden werden gedefinieerd met als nulpunt de meridiaan van
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Greenwich, hebben de huidige, veel meet versnipperde tijdzo-
nes, pas na de Tweede Wereldoorlog vaste vorm aangenomen.
Dit was een direct gevolg van de sterk toenemende, wereldom-
spannende communicatie in de vorm van radioverbindingen en
her telefoon- en vliegverkeer. Hoe dit huidige mondiale tijdre-
gime tot stand is gekomen en in hoeverre deze ontwikkelingen
corresponderen met de veranderende tijdervaring van mensen
door de geschiedenis been, zal aan de hand van drie begrippen
verhelderd worden.

TIJDREGIMES, TIJDMETEN EN TIJDERVARING

De hier gevolgde benadering is in sterke mate geinspireerd door
de baanbrekende studie van Norbert Elias Een Essay over Tijd
uit 1985. In diens voetspoor heeft Joop Goudsblom in zijn boek
Het regime van de tijd uit 1997 een hoofdstuk aan dit onderwerp
gewijd, waarin sommige hier besproken onderwerpen eveneens
aan de orde worden gesteld. Drie begrippen staan in dit betoog
centraal: tijdregimes, tijdmeten en tijdervaring. Tijdregimes
kunnen irr de meest algemene zin worden omschreven als `min
of meet gestandaardiseerde manieren waarop mensen hun
gedrag op elkaar afstemmen met behulp van her waarnemen
van min of meer regelmatige intervallen'. In deze omschrijving
staan twee aspecten centraal: de onderlinge gedragsafstemming
en her meten van intervallen. Her belang van onderlinge ge-
dragsafstemming spreekt nagenoeg vanzel£ Indien niemand
zich bekommerde over de manieren waarop andere mensen hun
leven indeelden, zou Been enkel gedragsregime ooit kunnen
ontstaan. Tijdregimes maken daarom altijd deel nit van alle
andere menselijke regimes.

Tegenwoordig menen natuurkundigen nagenoeg her alleenrecht
to hebben wanneer bet gaat om de definitie van tijd. Dit is bet
gevolg van her felt dat fysici met hun atoomklokken een hoofd-
rol spelen in her handhaven van her huidige tijdregime. De bena-
dering van Norbert Elias verschilt evenwel in een aantal opzich-
ten van de manier waarop natuurkundigen met her begrip tijd
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omgaan. Alhoewel rinds Einstein in de fysica de relativiteit van
ruimte en tijd algemeen wordt aanvaard, meent men toch dat tijd
een eenheid is die gemeten kan worden. Elias bestreed dat. Hij
meende dat tijd op zich niet bestaat. Tijd diende to worden
gezien als een menselijke sociale constructie waarmee voort-
schrijdende processen worden geduid. Her is volgens hem daar-
om juister om to spreken van tijd meten of tijd bepalen.

War doen mensen wanneer ze tijd meten? Men zoekt naar
natuurlijke fenomenen die zich lijken to herhalen. Men
gebruikt deze terugkerende regelmaat vervolgens als een maat-
staf voor andere processen die zich al dan niet herhalen. Reeds
eerder genoemde voorbeelden van zulke terugkerende ritmes
zijn: de menselijke hartslag (later de seconde); her dag- en
nachtritme (nog steeds van toepassing in de vorm van her
etmaal), de gang van de maan (later de maand), de seizoenen en
her jaar (ook nog steeds van kracht).

Tijdregimes en tijdwaarneming hangen uiteraard nauw met
elkaar samen. Dat is war minder strikt her geval met tijderva-
ring en tijdregimes. Deze twee begrippen zijn altijd tot op zeke-
re hoogte aan elkaar gebonden, maar toch volgt de tijdervaring
zeker niet direct nit her dominante tijdregime. Tegenwoordig
leven we bijvoorbeeld in een tamelijk strak tijdregime, hetgeen
voor velen een sterk tijdbewustzijn met zich meebrengt. Maar
toch, de tijd kan zowel vliegen als kruipen. De tijdervaring
wordt dus niet per se gedicteerd door her heersende tijdregime.

Terwijl her publieke tijdregime dat voortkwam uit de industri-
ele revolutie, steeds meet een mondiale omvang aanneemt, lijkt
her erop dat binnen de eerste industrielanden de diversiteit aan
tijdervaringen momenteel toeneemt. De bevolkingssamenstel-
ling van deze landen wordt namelijk snel heterogener van aard,
aangezien er steeds meet mensen wonen uit gebieden met ande-
re tijdregimes en de daarmee corresponderende tijdervaringen.
Zoals eerder gezegd, is her huidige sterk geuniformeerde tijdre-
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gime van heel recente oorsprong. Voor die tijd leefden alle
mensen met veel minder strak gesystematiseerde tijdregimes.
Valt er een eenduidige ontwikkeling to schetsen in de opkomst
en ondergang van tijdregimes en de daarmee verbonden tijder-
varing? De mensheidgeschiedenis is lang en gecompliceerd.
Voor een beknopte samenvatting ervan is her daarom nodig een
zekere structuur in her verhaal aan to brengen. Mijn voorkeur
gaat hierbij uit naar een ordeningsschema waarin de termen
ecologische en sociale regimes centraal staan (Goudsblom 1997,
Spier 1996, 1999).

HET PROBLEEM VAN DE STRUCTUUR

Alle menselijke regimes kunnen worden beschouwd als pogingen
om problemen op to lossen. Her gaat in dit geval om problemen
die voortkomen uit ons sociale leven en uit onze verhouding met
de met-menselijke natuur. Goudsblom heeft voorgesteld om de
term ecologisch regime to gaan gebruiken ter aanduiding van al her
min of meet regelmatige gedrag samen dat mensen vertonen met
betrekking tot de rest van de natuur. In analogie hiermee vat zijn
term sociaal regime alle regels en regelingen samen die mensen in
hun onderlinge verkeer in meerdere of mindere mate naleven
(zie: Goudsblom 1992, 1997).

Voor de ordening van de mensheidgeschiedenis zijn vooral die
ecologische regimes van belang, waarin het gaat om belangrijke
vormen van materiele productie. Men kan bijvoorbeeld denken
aan verzamelen en jagen, landbouw en veeteelt of vormen van
industriele productie. Al deze ecologische regimes zijn uiteraard
ook sociale regimes. Nagenoeg niemand gaat immers ooit de
natuur to lijf zonder gebruik to maken van vormen van sociaal
opgedane kennis.

Sociale regimes, daarentegen, hoeven Been ecologische regimes
to zijn. Uiteraard kan men zich geen enkele vorm van menselij-
ke interactie voorstellen waarin mensen zich niet binnen de rest
van de natuur bewegen en die dus in zekere mate beinvloeden.
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Toch kunnen sociale regimes in aanzienlijke mate relatief
autonoom zijn ten opzichte van ecologische regimes. Een voor-
beeld daarvan is deze lezing voor Studium Generale. Uiteraard
moest die binnen een materiele omgeving plaatsvinden. Maar
hoe de zaal eruit zag, was niet van doorslaggevend belang voor
de manier waarop de spreker en diens gehoor tijdens deze
gebeurtenis met elkaar omgingen. In meet algemene zin kan
men bij sociale regimes bijvoorbeeld denken aan familie- en
stamverbanden, dorps- en streekverbanden, handelsnetwerken,
staten en tegenwoordig mondiale regimes. De mensheid gedu-
rende diens gehele geschiedenis kan worden opgevat als een
groot sociaal netwerk, dat voortdurend veranderde en vaak
grote lokale en regionale verschillen vertoonde.

Tijdregimes zijn altijd zeer nauw verbonden geweest met
menselijke sociale en ecologische regimes, en uiteraard ook met
allerlei natuurlijke ritmes, die ik elders f siekeen biologische regi-
mes heb genoemd (Spier 1996, 1999). Gedurende de mensheid-
geschiedenis veranderden de menselijke sociale en ecologische
regimes sterk van aard. De astronomische en geologische regi-
mes daarentegen vertoonden veel minder veranderingen.
Afgezien van een lichte afremming bleef de draaiing van de
aardas nagenoeg constant en daarmee ook her dag- en nacht-
ritme. De baan van de aarde rond de zon veranderde eveneens
weinig van aard. Vanwege de precessie van de aardas vertoon-
den voor aardse waarnemers de posities van de sterren een
aanzienlijke verschuiving, maar die verandering verliep lang-
zaam en was voor de tijdbepaling op basis van dag- en nacht-
ritmes en de terugkeer van de seizoenen lange tijd van onder-
geschikt belang. Alle vormen van tijdmeting die met deze
natuurlijke regimes waren verbonden, vonden daarom plaats op
basis van een betrekkelijk stabiel referentiekader.

Zoals gezegd werd de tijdmeting vaak ook in verband gebracht
met de biologische ritmes van mensen, planten en dieren: de
menselijke hartslag, de vrouwelijke periode, de levenscyclus,
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enzovoort. Voor zover bekend refereerden mensen gedurende
de gehele geschiedenis aan al deze aspecten, maar niet altijd met
evenveel aandacht of nadruk. Met andere woorden, deze
natuurlijke regimes waren niet steeds even belangrijk voor her
heersende tijdregime en de tijdervaring.

Veel van onze kennis over de vroege mensheidgeschiedenis is
uiteraard speculatief, en komt voort nit vergelijkingen met meet
recente samenlevingen die vermoedelijk een gelijksoortig karak-
ter vertoonden. We weten vaak niet, of maar in heel beperkte
mate, hoe de vroegmenselijke tijdregimes eruit hebben gezien.
Onze kennis van de manieren waarop de eerste mensen tijd
hebben ervaren, is nog veel geringer. Dit is een onvermijdelijke
eigenschap van de vroege geschiedenis.

2. TIJDREGIMES EN TIJDERVARING GEDURENDE

DE MEN ,SHEIDGESCHIEDENIS

De vroege mensheid: de eerste cyclische en lineaire tijdregimes

De eerste mensen ontstonden enkele miljoenen jaren geleden in
Oost-Afrika. Ze hebben zich vervolgens in een aantal golven
over de wereld verspreid. We zijn dus van oorsprong een tropi-
sche diersoort die zich langzamerhand aan andere klimaatzones
heeft aangepast. In de tropen is her dag- en nachtritme tamelijk
constant. De loop van her jaar wordt vooral gekenmerkt door
twee seizoenen, de droge en de natte tijd. In vergelijking met
andere delen van de wereld waren de natuurlijke ritmes in de
tropen verhoudingsgewijs gelijkvormig en regelmatig, hetgeen
een grote invloed moet hebben gehad op de dagelijkse tijdregi-
mes en de daarmee gepaard gaande tijdervaring.

In de vroege rondzwervende verzamelaars- en jagerssamenlevin-
gen vond de tijdbepaling gedurende de dag hoogstwaarschijn-
lijk plaats met behulp van tamelijk rudimentaire middelen.
Men keek vermoedelijk vooral naar de zonnestand en telde een
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aantal dagen vooruit of terug. Voor bet effectief functioneren
van de vigerende ecologische en sociale regimes was een meet
systematische tijdbepaling niet nodig. Het lijkt daarom
onwaarschijnlijk dat deze vroege mensen systematisch dachten
in termen van weken, maanden of jaren. Wel waren de levens-
ritmes van mensen, dieren en planten van belang. Kalenders
bestonden hoogstwaarschijnlijk evenmin. Dat wil niet zeggen
dat men alleen een cyclisch tijdsbesef had en dat er van een line-
air tijdsbeeld geen sprake was. Wat betreft her verloop van de
tijd dacht men vermoedelijk vooral in termen van opeenvol-
gende generaties. Maar die herinneringen vervaagden waar-
schijnlijk al spoedig, zodat her geschiedbeeld een mythisch
karakter kreeg. Door dit alles was het onmogelijk een gestruc-
tureerd lineair geschiedbeeld van langere duur en omvang op to
bouwen en to onderhouden.
Naarmate de vroege mensen zich meet en meer over de aarde
gingen verspreiden, ontstonden er vanwege grotere variatie aan
natuurlijke ritmes daarmee corresponderende grotere verschil-
len in tijdervaring. Omdat de menselijke ecologische en sociale
regimes evenwel gedurende miljoenen jaren verhoudingsgewijs
weinig van aard veranderden, lijkt het onwaarschijnlijk dat de
manieren van tijdbepaling gedurende die periode een
ontwikkeling doormaakten.

Agrarisering en de opkomst van cyclische en lineaire kalenders

De overgang van een bestaan gebaseerd op verzamelen en jagen
naar het bedrijven van landbouw en veeteelt kan worden opge-
vat als een grote ecologische regimetransformatie. Dit bracht
ingrijpende gevolgen met zich mee voor de sociale regimes van
de betrokkenen. De vroege landbouwers moesten namelijk
allerlei vormen van zelfdiscipline aanleren. Zij konden niet lan-
ger al her beschikbare voedsel direct verorberen, zoals mobiele
verzamelaars en jagers gewend waren to doen, aangezien die
niet of nauwelijks in staat waren voedsel to bewaren. Voor boe-
ren kon her opeten van de zaden of het uitputten van de voed-
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selvoorraden voordat de nieuwe oogst werd binnengehaald,
rampzalige gevolgen met zich meebrengen.

Bovendien moesten de toenmalige mensen zich aanpassen aan
allerlei aspecten van de landbouwcyclus, waaronder ploegen,
zaaien, wieden en oogsten in de betreffende seizoenen, met alle
dwangmatigheden die daarvan uitgingen. Ook een succesvol
bestaan op basis van veeteelt bracht nieuwe vormen van zelf-
discipline met zich mee. Men moest leren hoe men met de
steeds grotere kuddes om moest gaan en dat men de dieren niet
kon slachten enkel en alleen omdat men daar zin in had.

De mensen van toen moesten dus in allerlei opzichten leren
vooruit to denken en zich beperkingen op to leggen. Deze
gedragsstandaarden waren niet aangeboren, maar dienden to
worden aangeleerd. In dezelfde periode konden de vroege land-
bouwers en veetelers her zich veroorloven her verzamelaars- en
jagersregime to laten varen, in her bijzonder de noodzaak om
zich to schikken naar her leven van de wilde soorten planten en
dieren waarvan ze afhankelijk waren geweest. Er trad dus ook
een zekere regimeverzwakking op. Dit was mogelijk omdat de
problemen die aanleiding hadden gegeven tot bet voortbestaan
van dat regime langzamerhand verdwenen.

Bij her aanleren van de nieuwe vormen van agrarische zelfdwang
gingen tijdregimes een steeds grotere rol spelen. Die werden ten-
minste gedeeltelijk uitgedrukt met behulp van religie en ze wer-
den onderhouden door de opkomende priesterstand. Her is daar-
om nodig enige woorden to wijden aan de opkomst daarvan. De
enige mij bekende plausibele theorie voor her ontstaan van geor-
ganiseerde religies inclusief her priesterschap is geformuleerd
door Joop Goudsblom (1997:76 e.v., zie ook: Elias 1985, Spier
1990, 1994). Behalve door her werk van Elias was Goudsblom
hierbij geinspireerd door de eerste twee hoofdstukken van
William McNeills boek The Rise of the West, en tot op zekere
hoogte ook door diens studie: Mensen en hun plagen.
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Goudsbloms theorie kan als volgt worden samengevat: volgens
Norbert Elias kunnen vormen van zelfdiscipline alleen worden
hegrepen in samenhang met de uitoefening van dwang door
anderen. Dit geldt ook voor de noodzaak zich to voegen naar her
agrarische regime. Niet alle mensen waren daartoe in dezelfde
mate bereid, terwijl de overleving van de groep er wel van afhing.
Deze situatie verschafte de opkomende leiders nieuwe machts-
kansen. Bij de inspanningen deze vormen van gedrag ingang to
doen vinden, konden zij een vooraanstaande rot gaan spelen, bij-
voorbeeld met behulp van ritueel. Hiermee konden ze bindende
oplossingen formuleren en bestendigen voor de sociale proble-
men die voortkwarnen nit de overgang naar her agrarisch regime.

Van her allergrootste belang voor de succesvolle overgang naar
her agrarisch regime was vooral de noodzaak van bindende
oplossingen op her gebied van productie, opslag en verdeling,
alsmede her bezweren van allerlei conflicten in de sedentaire
samenlevingen, die omvangrijk waren geworden en daardoor
meet sociale spanningen gingen vertonen. Her leidde bijna
onvermijdelijk tot her ontstaan van een leiderschap in de vorm
van `priesterhoofdmannen'.

Deze opkomende leiders gingen zich onder meet bezighouden
met her stelselmatig bepalen van tijd, om daarmee bepaalde vor-
men van tijdsdiscipline aan de eigen groep op to kunnen leggen.
De seizoenen werden ingedeeld met behulp van cyclische kalen-
ders, waarin agrarische feesten een hoofdrol gingen spelen. Deze
feesten vervulden alle disciplinerende functies. Zo mocht men tij-
dens oogstfeesten eten zoveel men wilde. Dan was er immers
voedsel genoeg. Maar daarna moest er wel weer zuiniger worden
aangedaan, want de zaden die de volgende oogst moesten opleve-
ren, dienden uiteraard niet to worden verorberd. Bovendien kon
met behulp van gemeenschappelijke feesten de vrije tijd van de
boeren in her stille seizoen worden gereguleerd, hetgeen vermoe-
delijk ook een zekere mate van disciplinering met zich meebracht.
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Op veel plaatsen waar de agrarische revolutie zich voltrok, ver-
rezen daarom op den duur structuren zoals de stenen ring van
Stonehenge, waarmee regelmatig terugkerende veranderingen
van her fysieke, astronomische regime op systematische wijze
konden worden waargenomen. Deze observaties waren
hoogstwaarschijnlijk vooral bedoeld om de eigen ecologische en
sociale regimes beret to kunnen to coordineren. Her lijkt
onwaarschijnlijk dat deze hemelse waarnemingen louter en
alleen werden verricht vanwege een intrinsieke belangstelling
voor de aard van her heelal. Tegenwoordig menen astronomen
en andere belanghebbenden hun geschiedenis soms terug to
kunnen traceren op deze vroege observatoria, waarbij ze hun
eigen motivatie terugprojecteren op de vroege priesters. Dit ver-
schijnsel kan men bijvoorbeeld waarnemen op de ESA-ruimte-
vaarttentoonstelling to Noordwijk. Dit is evenwel een onjuiste
voorstelling van zaken.

Her lijkt erop dat de vroege kalenders vooral cyclisch van aard
waren. De inzet ervan was voornamelijk her voorspellen van de
gang van de seizoenen en her coordineren van de daaraan ver-
bonden activiteiten. Dit weerspiegelde her belang van her agra-
rische regime. Deze cyclische jaarkalenders bestonden uit
pogingen om allerlei natuurlijke ritmes, met name de draaiing
van de aardas, de baan van de maan om de aarde, en de loop
van de aarde om de zon, in elkaars verband to plaatsen, ondanks
her felt dat ze niets met elkaar to maken hebben en in mathe-
matisch opzicht niet goed in elkaar to passen zijn. Vanaf toen
begon de lange worsteling om dit toch voor elkaar to krijgen.
Die inzet heeft op den duur geleid tot her formuleren van de
kalender waarmee we nu vertrouwd zijn.

Lineaire kalenders, waarin een jaartelling centraal stond, zijn
pas bekend vanaf de tijd van de vroege staten. Die ontstonden
vanaf ongeveer 5000 jaar geleden in verschillende delen van de
wereld. Dit was een ingrijpende sociale regimetransformatie. In
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de vroege Staten verworven de vroege priesterhoofdmannen
zich steeds meet geprononceerde posities. Her verrast dan ook
niet dat deze kalenders waren gestructureerd aan de hand van
de heerschappij van de opeenvolgende machthebbers en dynas-
tieen. Vanaf die tijd werd her sociale staatsregime steeds belang-
rijker bij de constructie van tijd. In deze lineaire kalenders wer-
den de vroegere cyclische kalenders gemcorporeerd en zo nodig
aangepast. Deze vorm van tijdmeting kreeg bij uitstek een
publiek, regionaal en urbaan karakter. Dit heeft ongetwijfeld de
publieke tijdervaring in hoge mate beinvloed.

Men kan zich afvragen hoe her ging met de lokale, meet per-
soonlijke tijdmetingen en de daarmee verbonden tijdervarin-
gen. Aangezien tot voor kort her overgrote deel van de mens-
heid niet in steden woonde maar op her boerenland, ligt her
voor de hand to veronderstellen dat allerlei oudere vormen van
tijdmeting en tijdervaring tot op zekere hoogte bleven bestaan.
Alhoewel gedetailleerde informatie ontbreekt - want de meeste
boeren schreven niet en er werd zelden over hen geschreven -,
ligt her voor de hand to veronderstellen dat zich een diffe-
rentiatie zal hebben voltrokken in de tijdregimes en de daaraan
verbonden tijdervaringen, zowel tussen de urbane en rurale
sfeer alsook binnen deze levensterreinen. Deze ontwikkelingen
correspondeerden in hoge mate met de differentiatie in ecolo-
gische en sociale regimes die in diezelfde tijd plaatsvond.

Staten werden steeds meet de eenheden waarbinnen de tijdbepa-
ling werd gesystematiseerd. Een aantal heersers, vaak in samen-
spraak met priesters, nam her voortouw in her bepalen van de
definitie van tijd. In her Romeinse rijk was her zoals bekend
Julius Caesar die zich de taak stelde een uniforme kalender to
laten ontwerpen. Deze inzet king direct samen met de noodzaak
om her gedrag van steeds grotere groepen mensen to helpen
coordineren, zowel in ecologisch als sociaal opzicht. Deze trend
vond ook plaats in andere grote staten, zodat op wereldschaal
een steeds groter aantal lineaire kalenders werd geformuleerd We
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bijvoorbeeld Richard 1998). Met andere woorden, de geperci-
pieerde omvang van zowel ruimte als tijd nam binnen deze ver-
banden toe. De mondialisering van een of meet van deze tijdre-
gimes vond in deze periode evenwel niet plaats.

Vanaf her ontstaan van landbouw en veeteelt was er sprake van
een toenemende differentiatie binnen en tussen samenlevingen.
Na her ontstaan van de eerste staten zette deze trend zich in ver-
sterkte mate voort. De agrarische staten werden steeds machti-
ger, terwijl de verzamelaars en jagers, en ook de autonome land-
bouw- en veeteeltsamenlevingen steeds meet werden gemargi-
naliseerd. Binnen en tussen al deze samenlevingen was er dus
sprake van een toenemende differentiatie van ecologische en
sociale regimes, alsmede van de daarmee verbonden tijdregimes
en de daarmee gepaard gaande tijdervaring.
De Europese expansie en de toenemende dominantie van het West-
Europese tijdregime

De sterke positie van de rooms-katholieke kerk in West-Europa
oefende een grote invloed uit op de intensivering van her tijd-
regime. Met name de discipline die priesters van elkaar en van
de leken vergden in het vervullen van hun godsdienstige plich-
ten, leidde tot een steeds nauwkeuriger indeling van her dagrit-
me aan de hand van mechanische klokken. Die werden eerst
door water aangedreven en later door gewichten (zie bijvoor-
beeld Dohrn-van Rossum 1996).

Deze ontwikkelingen hadden hun weerslag op her voorgeschre-
ven gedrag. Er is tenminste een voorbeeld bekend, in een Frans
manuscript van 1454, waarin het regelmatige ritme van klokken
wordt gebruikt als een beeld voor her door de clerus gewenste
getemperde gedrag (Boorstin 1991:64). Dit is slechts een enkel
voorbeeld nit een lange reeks van ontwikkelingen in de richting
van een strikter en verfijnder tijdregime.

De Europese expansie en her zich over de wereld verspreidende
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mercantilisme waren de achterliggende oorzaken van de
opkomst van een nieuw tijdregime. De toenemende Europese
handels- en veroveringslust kan in algemene zin worden geka-
rakteriseerd als de expansie en intensivering van reeds bestaan-
de ecologische en sociale regimes, alsmede her ontstaan van een
nieuw mondiaal sociaal handelsregime.

De lange tochten over de oceanen brachten nieuwe problemen
met zich mee op her gebied van navigatie en orientatie. In voile
zee kan men wel aan de hand van de zonnestand en met behulp
van een kalender de breedtegraad bepalen, zolang men de dagen
van her jaar maar bijhoudt. Maar her bepalen van de lengtegra-
den is op deze manier niet mogelijk, want de aarde draait
onophoudelijk om haar as. Daardoor verschuiven her begin en
einde van de dag voortdurend over de aardbol. Wanneer men
met beschikt over een vast ijkpunt voor tijdwaarneming dat
onafhankelijk is van her waargenomen dag-en-nachtritme, is
her onmogelijk om op volle zee to weten op welke lengtegraad
men zich bevindt. Dit probleem heeft geleid tot een intensieve
zoektocht naar middelen om her op to lossen. De voorstellen
varieerden van her waarnemen van de planeten van Jupiter en
de schijngestalten van de maan via her gebruik van zandlopers
tot pogingen om zeewaardige uurwerken to construeren.

Voordat men hierin slaagde, kon men niet direct op her doel
afvaren. Indien men wist op welke breedtegraad de to bereiken
haven lag, bestond de gebruikelijke procedure eruit om naar die
breedtegraad to navigeren en deze dan vervolgens of to varen tot
men de bestemming had bereikt. Hierdoor waren de reizen vaak
veel langer dan in geografische zin strikt nodig was. Op land
deed dit probleem zich niet voor, aangezien men over her alge-
meen met voldoende zekerheid wist waar men zich bevond. De
lokale of regionale cyclische tijdwaarneming gekoppeld aan een
lineaire kalender voorzag dan goed in de dagelijkse behoeften.

Aangezien de West-Europeanen meet dan andere volken de
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wereldzeeen gingen bevaren, werden ze gedwongen to zoeken naar
oplossingen voor dit probleem. De Europese expansie gaf daarmee
een grote impuls aan de groeiende dominantie van her Europese
tijdregime. Zoals bekend Ieverde de Engelse klokkenmaker John
Harrison in 1760 de uiteindelijke oplossing in de vorm van zijn
chronometer nummer vier. Dat uurwerk kon gedurende lange tijd
een cyclisch ritme produceren met zo'n hoge mate van precisie dat
men vanaf die tijd direct op her doel of kon vafen.

Industrialisering en de mondialisering van het Europese tijdregime

De industrialisering op basis van fossiele brandstoffen leidde tot
nieuwe vormen van tijdregimes en tijdervaring. De sterk in aan-
tal toenemende machines maakten een tot die tijd ongekende
hoge productiviteit mogelijk, mede vanwege her felt dat ze
voortdurend cyclische bewegingen voortbrachten. Her met suc-
ces functioneren van de industriele productie vergde mede daar-
om een toenemende tijdsdiscipline. De fabrieksfluit waarmee de
nieuwe vaste arbeidstijden werden aangekondigd, verkondigde
even nadrukkelijk de opkomst van een nieuw publiek tijdregi-
me. Her verving her vigerende, door kerk en staat gereguleerde
tijdregime niet, maar voegde er wel een nieuwe dimensie aan
toe. Zoals eerder vermeld, waren her vervolgens vooral de komst
van de spoorwegen en de telegraafverbinding; n die mensen
ertoe aanzetten om steeds striktere en verfijnde tijdregimes to
formuleren, die zich over steeds grotere afstanden uitstrekten.

In dit proces werden de Noord-Atlantische nationale overheden
de invloedrijkste elites ter wereld. Terwijl in 1582 paus Gregorius
xni nog over her gezag en de invloed beschikte om binnen de
christelijke wereld een kalenderhervorming door to voeren, wares
her in de negentiende en her grootste deel van de twintigste eeuw
vooral de nationale overheden van de zich industrialiserende
natiestaten die hierin her voortouw konden nemen. Zij vertegen-
woordigden de machtigste ecologische en sociale regimes van hun
tijd. De toenemende onderlinge verbondenheid van de natiesta-
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ten leidde vervolgens tot her formuleren van een mondiaal tijdre-
gime onder regie van de invloedrijkste nationale regeringen.

Aangezien Engeland in die tijd de machtigste natie ter wereld
was, kwam her centrum van de tijdbepaling to liggen nabij de
hoofdstad Londen, op een plaats waar zeegaande schepen al
lange tijd goed in staat waren geweest her daar vastgestelde tijd-
signaal waar to nemen. Met andere woorden, opnieuw was her
dominante tijdregime een weerspiegeling van de dominante
ecologische en sociale regimes van die tijd. Aangezien mensen
zich over steeds grotere afstanden en over steeds grotere perio-
den in goed en kwaad met elkaar verbonden gingen weten, was
er sprake van een sterk toenemende uitbreiding van de mense-
lijke orientatie in zowel ruimte als tijd.

Toch bleef er een enorme diversiteit in tijdregimes en tijdervaring
bestaan, zowel binnen als tussen samenlevingen. Dit is her gevolg
van de grote differentiatie in ecologische en sociale regimes, zoals
die zich nog steeds aftekent overal ter wereld, ondanks her felt dat
een aantal eerdere ecologische en sociale regimes, zoals her verza-
melaars- en jagersregime, nu nagenoeg verdwenen is.

In de huidige tijd weten de elites van nationale staten zich niet
langer verzekerd van hun dominante positie in her wereld-
stelsel. Ze moeten steeds meet rekening houden met internatio-
naal opererende economische elites. De poging van de firma
Swatch om een Internationale Internet Tijd neer to zetten is
daarom een weerspiegeling van de fenomenale groei van de
macht van zulke economische regimes. Die kan mede plaats-
vinden vanwege de sociale en ecologische regimetransformatie
die nu plaatsvindt: de opkomst van her Internet.

Dat is wellicht tevens een achterliggende reden waarom men er
tegenwoordig in Greenwich zoveel prijs op stelt om nadrukke-
lijk to laten weten dat her nieuwe millennium daar hegint -
ongeacht her felt dat zelfs indien men de meridiaan van
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Greenwich probleemloos accepteert als nulpunt van
tijdwaarneming, her nieuwe millennium overal langs deze meri-
diaan op hetzelfde moment een aanvang neemt. In Greenwich
is men nu doende op de meridiaan `s werelds grootste koepel to
bouwen voor een bedrag van 750 miljoen pond sterling. Naar
eigen zeggen besteedt Groot-Brittannie hiermee meet aan de
millenniumviering dan de rest van de wereld bij elkaar (zie:
http://greenwich2000.CO.uk/).

i

Hoe her ook zij, meet dan ooit tevoren is her menselijke besef
van tijd en ruimte uitgedijd. Voor her eerst in de geschiedenis
zijn we in staat om al deze tijdschalen binnen een weten-
schappelijk gefundeerd verhaal to plaatsen. Daarmee is een
nieuwe fase ingegaan, wellicht toevallig, maar met geheel
ontoepasselijk, op de rand van her nieuwe millennium.
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EEN HOND GAAT LIGGEN WAAR HIJ WIL

Douwe Draaisma

Ons geheugen heeft een eigen wil. Aan opdrachten ontbreekt
het niet. We zeggen bij onszelf: dit moet ik onthouden, dit
moment wil ik eeuwig vasthouden, die blik, dit gevoel, deze
streling en binnen een paar maanden of zelfs na een paar dagen
moeten we tot de conclusie komen dat de herinnering al met
meet is op to roepen. In de openingsregels van zijn roman
Rituelen schrijft Cees Nooteboom: `De herinnering is als een
hond die gaat liggen waar hij wil' en zo is her. Ook van de
opdracht om iets niet to bewaren trekt het geheugen zich niets
aan: had ik dit maar nooit gehoord, was ik her maar vergeten;
her helpt niet, her blijft opgeslagen en komt 's nachts, als we
wakker liggen, geheel spontaan en ongeroepen bij ons terug.
Ook dan is her geheugen een bond, her komt enthousiast
apporteren war we joist hadden weggegooid om her kwijt to
taken. Her geheugen gaat zijn eigen gang. Her is alsof je de
aantekeningen van je leven door een ongezeglijke notulist laat
maken die er zijn eigen interesses op nahoudt, die minutieus
vastlegt war je liever was vergeten en bij de glorieuze momen-
ten doer alsof hij schrijft, maar heimelijk allang de dop op de
pen heeft geschroefd. Luisteren ho maar: hoe oud je ook wordt,
je geheugen blijft eeuwig een dwarse puber.

Om ons teweer to stellen tegen de nukken van her geheugen
hebben we allerlei prothesen en substituten voor her geheugen
uitgevonden.I Als we niet op ons geheugen kunnen vertrouwen,
gaan we zelf maar een dagboek bijhouden, maken we foto's,
pakken we de videocamera. En komen dan na tien of twintig
jaar tot de conclusie dat her misschien wel war geholpen heeft,
maar niet zoveel als we hadden gehoopt.
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FIG. I. Draaisma, D. (1995). De Metaforenmachine. Een geschiedenis van het

geheugen. Groningen: Historische Uitgeverij.
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FOTOS EN GEHEUGEN

Foto's als deze zijn er bij miljoenen gemaakt. Genre: opa met
kleinzoon. In dit geval: mijn opa, Douwe Draaisma, brigadier
van politie to Leeuwarden. Toen die foto gemaakt werd, in de
zomer van 1955, was ik bijna twee en mijn opa tegen de zestig; als
politieman at buiten dienst dus. In die tijd ging men, ook op een
vakantiedag, als beer gekleed: in bet pak en met stropdas, op zijn
revers de koninklijke onderscheiding (`peukje'). Ongetwijfeld
lichtte hij op zijn fietstochten de hoed voor dames, de punt gevat
in een driehoekje tussen duim, wijsvinger en middelvinger.

Deze foto's, gemaakt met een `boxje', werden afgedrukt met een
kartelrandje. Voor veel mensen van mijn leeftijd valt dat kartel-
randje ongeveer samen met de grens van her persoonlijke
geheugen: het zijn foto's van voor je vierde of vijfde, een perio-
de waar je je op een paar Harden na niets meet van herinnert.

Gerrit Krol noemde foto's ergens `de tentstokken van de herin-
nering'. En inderdaad: ze zijn niet de herinnering zelf, maar hel-
pen je wel herinneringen op to spannen en overeind to houden.
Kijkend naar mijn opa op de foto komt me weer voor de geest
hoe mannen van zijn generatie vlak voor ze gingen zitten de
pijpen van hun pantalon net boven de knie even optrokken, om
de vouw to beschermen.

Als herinneringen sterk en solide waren, zou je geen foto's nodig
hebben. Ze zouden uit zichzelf rechtop blijven staan, zonder
stokken of scheerlijnen. Maar de meeste herinneringen zijn slap
en vormeloos en daarom fotograferen we wat ons memorabel
lijkt. Met iedere klik van her toestel proberen we bet beeldar-
chief van ons geheugen uit to breiden.

Wie fotografeert loopt dus vooruit op wat hij zich over tien,
twintig of misschien wet vijftig jaar wit herinneren. En daar
begint bet probleem. Degene die je over twintig jaar bent, is je
nog onbekender dan degene die je twintig jaar geleden was. Je
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fotografeert voor een vreemdeling, een opdrachtgever uit de toe-
komst die net zo heet als jij, maar wiens wensen je niet kent.

Ik heb her idee dat her meesterschap van een fotograaf er voor
een deel op berust dat hij beret kan taxeren war mensen zich
later willen herinneren. Een goede fotograaf is een psycholoog,
niet in de academische zin, maar in de hogere betekenis van een
mensenkenner. Bekijk her oeuvre van Ed van der Elsken of
Kors van Bennekom, die beiden zo schitterend her leven van
hun eigen gezin hebben gefotografeerd: her lijkt alsof zij tien,
twintig, dertig jaar geleden al wisten war je nu nit je geheugen
tevoorschijn zou willen roepen.

Her is moeilijk de hand to leggen op war hun foto's zo bijzon-
der maakt. Maar een ding valt onmiddeilijk op. War in door-
snee familiekiekjes nagenoeg ontbreekt, staat bij Van der Elsken
en Van Bennekom juist op de voorgrond: her dagelijks leven.
Zij hebben een feilloos oog voor details die de gewone dage-
lijkse bezigheden en besognes oproepen, her gedoe en gehan-
nes, de terloopse gebeurtenissen die juist de intimiteit van her
gezinsleven uitmaken. Een van de foto's van Van Bennekom zal
voor mensen vanaf een jaar of veertig iets terugroepen van de
jaren vijftig en zestig in Nederland (fig. z).

Zo'n meisje is van alle tijden. Maar dat slangetje aan de kraan.
Dat pannensponsje. Her granieten aanrecht. Her grijs gee-
mailleerde keukengereedschap, die klopper waar Sunlight-zeep
in zat. Dit is her terloopse leven dat een gewoon mens vergeet
vast to leggen. Bladerend door de foto's die ik zelf de afgelopen
twintig jaar van mijn gezin heb gemaakt, zie ik dat ik her hele-
maal verkeerd heb gedaan. Ik zou me wel eens willen kunnen
herinneren hoe onze kinderen eruit zagen toen ze, als peuters,
met verhitte koppen aan her kibbelen waren, maar ik heb bij
ruzie kennelijk nooit gedacht: vlug, her fototoestel! War hebben
we dan wel gefotografeerd? Verjaardagstaarten. Taarten met drie
kaarsjes, met vier kaarsjes, vijf kaarsjes. En vijf jaar later, na de
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FIG. 2. Uit: Kors van Bennekom, De familie Van Bennekom, Amsterdam:

Bakker, 199o.

komst van de tweede, nog meet taarten, feesthoedjes, stingers.
Ook zijn we veel op vakantie geweest: de kinderen graven een
kuil op her strand van Texel, op her strand van Vlieland, op her
strand van Terschelling. We houden van afwisseling, blijkbaar.
De paasbroodjes die de kinderen hebben gebakken, staan er
ook ieder jaar op, net als de kerstbomen en de lampions van.
Sint-Maarten.

Ik kijk naar at die foto's en bedenk dat her dagelijks [even me is
ontglipt. Juist omdat her to alledaags was, heb ik her niet ont-
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houden en er zijn Been foto's die me helpen her terug to roepen.
Je pakt her fotoalbum, slaat de ene na de andere pagina om en
ziet alleen maar tentstokken die met passen bij de tent die je nu
her liefst op zou willen zetten.

Nog een laatste opmerking over foto's en geheugen. Kijk nog
eens naar dat keukengereedschap, de stamper links. Dat ringe-
tie war daar op her stamperdeel hangt, hoort eigenlijk boven to
zitten, aan her handvat. Maar ik heb noch bij ons thuis, noch
bij de vriendjes waar ik over de vloer kwam, noch ergens anders,
ooit een stamper gezien waar het ringetje niet naar beneden
hing. Alsof ze zo van de fabriek kwamen.

Ik weer zeker dat ik de afgelopen twintig jaar Been bewuste
gedachte heb gewijd aan her felt dat die ringetjes altijd naar
beneden hingen; tegelijkertijd herinner ik ml)* dat onmiddellijk
weer zodra ik her terugzie. Dat is een aanwijzing dat zich in ons
geheugen van alles bevindt dat wet passief herkend, maar niet
gemakkelijk actief herinnerd kan worden. War we bewust kun-
nen oproepen, is maar een verdwijnend klein deel van wat
latent, rustend ligt opgeslagen. Wie wit weten war gewone
gebruiksvoorwerpen aan joist dit soort herinneringen kunnen
oproepen moet, Gesloten huffs van Nicolaas Matsier lezen.

AUTOBIOGRAFISCH GEHEUGEN

In her autobiografisch geheugen tekenen we - als in een dag-
boek - onze persoonlijke wederwaardigheden op. We houden
er de kroniek van ons leven in bij, soms summier, soms uitvoe-
rig, de ene keer toegewijd en nauwkeurig, dan weer gehaast en
nonchalant; een lang register dat we raadplegen als we terugkij-
ken op de lotgevallen in ons leven.

Maar her autobiografisch geheugen is tegelijk een vergeetboek.
Soms is de inks al na een paar dagen verbleekt en onleesbaar
geworden. Over sommige gebeurtenissen is helemaal niets meet
terug to vinden, terwijl we zeker weten dat we ze genoteerd heb-
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ben. War we nog we] kunnen lezen is hier en daar cryptisch, op
her onbegrijpelijke af. Soms lijkt her alsof we de tekst niet zelf
hebben geschreven, maar of een ander bet dagboek voor ons
heeft bijgehouden.

Dagboek en vergeetboek tegelijk, kent deze innerlijke autobio-
grafie zijn eigen wetten. Waarom worden krenkingen altijd met
onuitwisbare inkt beschreven? Waarom staan vernederingen tot
in lengte van dagen zo scherp op papier? En waarom valt dit
dagboek op sombere momenten ook altijd bij sombere
gebeurtenissen open? Bij depressies of slapeloosheid verandert
het dagboek in Sombermans herinneringen: iedere pare herinne-
ring wordt door een bedrukkend netwerk van kruisverwijzin-
gen naar andere nare herinneringen geleid. Gelukkig geldt her
omgekeerde ook: in een vrolijke stemming blader je van de ene
goedgemutste passage naar de andere en lijken de loodgrijze
pagina's van die andere autobiografie plotseling verdwenen.

In de psychologie is her onderzoek naar her autobiografisch
geheugen pas de laatste tien, vijftien jaar op gang gekomen. De
hindernissen liggen vooral in her methodologische vlak. Bij
geheugenonderzoek wil je her liefst her geleerde of onthouden
materiaal kunnen vergelijken met het aangeboden materiaal,
zodat je een kwantitatieve uitkomst krijgt. Bij de studie van her
autobiografisch geheugen kan dat vaak niet: je moet de herin-
neringen die mensen vertellen, nemen voor war ze zijn, je bent
meestal niet in de gelegenheid to controleren of ze waarheidsge-
trouw zijn. Bovendien zijn psychologen gewend aan een strikte
scheiding tussen de rollen van proefleider en proefpersoon: veel
onderzoek naar bet autobiografisch geheugen laat die scheiding
vervallen. Een goed voorbeeld is her onderzoek van de
geheugenpsycholoog Wagenaar.2 Op zijn zevenendertigste
begon Wagenaar, in die tijd hoogleraar psychologie in Leiden,
aan een onderzoek van zijn eigen geheugen dat meet dan zes
jaar zou beslaan en gaandeweg heroische trekken kreeg. Hij
noteerde elke dag een gebeurtenis uit zijn persoonlijke leven,
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hield bij wie er bij waren betrokken, water gebeurde, waar her
gebeurde en wanneer. Hij gaf ook aan of her een voor hem
opmerkelijke gebeurtenis was of juist niet en of her een aange-
name gebeurtenis was. HI) verzamelde zo niet minder dan 2400
rapportjes van persoonlijke gebeurtenissen. Vervolgens koos hij
naar willekeur een van de cues wie, waar, wanneer, war en pro-
beerde zich de gebeurtenis weer to herinneren. Als dat met Iukte
met een cue, dan nam hij er een bij, zonodig nog een derde, tot
hij zich her voorval weer herinnerde. Hij kwam onder meet tot
de conclusie dat van de cues her Vie waren erbij betrokken' en
`waar' her effectiefst was, aan `wanneer' had je niet veel.

Hoe opmerkelijker de gebeurtenis, hoe beret die onthouden
werd war met opmerkelijk is. Her vergeten ging in her gewone
tempo dat ook uit andere studies bekend is: in her begin vergeet
je relatief veel meet dan later. De curve loopt eerst steil naar
beneden en vlakt dan a£ Wagenaar merkte dat hij aangename
gebeurtenissen op korte termijn beret onthield, maar dat die
plezierige voorsprong later weer verloren ging. Een andere uit-
komst wasdat hij werkelijk alle 2400 gebeurtenissen - zij bet
soms met veel moeite en met assistentie van anderen - weer uit
zijn geheugen wist op to diepen. Kennelijk worden er geen
pagina's uit her dagboek gescheurd; her probleem is eerder om
passages terug to vinden of to ontcijferen war er staat.

Deze studie van Wagenaar illustreert tegelijk een paar metho-
dologische problemen. Weten we nu iets over her autobiogra-
fisch geheugen in her algemeen of alleen over dat van
Wagenaar? Kunnen Wagenaars verwachtingen over de werking
van her autobiograftsch geheugen zijn eigen geheugenprestaties
hebben beinvloed? En hoe verifieren we dat war Wagenaar zich
herinnerde ook werkelijk betrekking had op de genoteerde
gebeurtenis?

Sommige van die problemen zijn to ondervangen door her
gebruik van een cueschema. De proefpersoon krijgt dan een lijst
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woorden gepresenteerd, met her verzoek bij elk woord een
herinnering to vertellen die met dat woord geassocieerd is. De
woorden zijn zo gekozen dat ze in principe met iedere periode in
her leven verbonden kunnen zijn. Een voorbeeld is `verhuizing'
- verhuizen doe je in de regel je leven lang. Nadat de herin-
neringen genoteerd zijn probeert men ze zo nauwkeurig moge-
lijk to dateren. In dergelijke studies is her gewoonte geworden
om autobiografische herinneringen to ordenen in drie globale
tijdschema's, bijeengehouden door netwerken van associaties.3

Her eerste tijdschema zou je de `levensperiodes' kunnen noe-
men, de herinneringen die verbonden zijn met aanduidingen
als `toen ik op de middelbare school zat' en `toen ik daar en daar
werkte'. Deze periodes beslaan minimaal enkele jaren. Ze heb-
ben een kleur, een stemming. Ze verbinden een reeks van spe-
cifiekere associaties, bijvoorbeeld welke vrienden je toen had of
war je dagelijkse activiteiten waren. Levensperiodes activeren
elk hun eigen associatienetwerken, ook als begin en einde van
twee periodes - bijvoorbeeld `bevriend met X' en `werken bij Y'
precies samenvallen.

Het tweede tijdschema is dat van de `algemene episoden'.
Voorbeelden zijn je eerste vakantiebaantje, je eerste rijlessen of
de eerste weken op een nieuwe opleiding. Dergelijke episoden
beslaan hooguit weken of maanden. Her kortste tijdschema is
dat van de specifieke gebeurtenissen, bijvoorbeeld dat je slaag-
de voor her eindexamen of zakte voor je eerste rijexamen. De
herinneringen aan deze gebeurtenissen worden uitgemeten in
minuten, in uteri hooguit, en zijn geassocieerd met gedetail-
leerde beelden en gevoelens.

Behalve deze drie tijdschalen in je autobiografisch geheugen is
er nog een type herinnering dat hooguit een paar minuten
beslaat en qua karakter afwijkt van de meeste andere persoon-
lijke herinneringen.
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EEN INNERLIJK FLITSLICHT

Als ik u vraag waar u was op een willekeurige dag meer dan een
of twee jaar geleden, zeg op 31 augustus 1997, war u toen deed,
met wie u was en war voor weer her was, dan is de kans groot
dat u die vraag niet kunt beantwoorden. En u zou her ook
onwaarschijnlijk vinden dat ik u daarbij zou kunnen helpen
met aanwijzingen als `denk nog eens good na, her was een zon-
dag' of lets in die tram Die dag lijkt, als de meeste dagen van
war langer geleden, voorgoed prijsgegeven aan de vergetelheid.

Maar dat verandert als ik u vertel dat 31 augustus 1997 de dag
was dat u hoorde dat prinses Diana was verongelukt. Als u
terugdenkt aan her moment dat a dat bericht hoorde, weer u
waarschijnlijk vrij precies van wie u her bericht hoorde, van een
huisgenoot of via televisie of radio, u weer ook waar u was, wie
er verder bij u waren, waar u mee bezig was, war uw eerste reac-
tie was, hoe de mensen om u heen reageerden, etc.

Zo'n herinnering waarbij niet alleen her bericht, maar ook de
omgeving is vastgelegd, staat bekend als een flashbulb memory
of `flitslichtherinnering'. Her verschijnee kreeg deze beeldende
naam in 1977 van twee psychologen, Brown en Kulik.4 Her was
hen opgevallen dat mensen bij schokkende berichten niet alleen
her bericht zelf onthielden, maar ook gedetailleerde en grafische
herinneringen hadden aan de omstandigheden rond her
bericht. Her klassieke voorbeeld is de herinnering aan de dood
van Kennedy. Bij iedere herdenking van de aanslag op Kennedy
verschijnen in Amerikaanse kranten artikelen waarin mensen
hun persoonlijke flitslichtherinnering vertellen van her
moment dat ze hoorden dat hij was neergeschoten. Her genre is
in de Amerikaanse pers zo bekend dat er wel persiflages op zijn
verschenen (fig. 3). Ook de moord op Martin Luther King en
de explosie van her ruimteveer Challenger hebben dergelijke
innerlijke flitslampen doen afgaan.

Hoewel de naam `flitslichtherinnering' dus pas sinds 1977
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More facts of nature: All forest animals, to this very
day, remember exactly where they were and what

they were doing when they heard that Bambi's
mother had been shot.

FIG. 3. Uit: G. Larson, The chickens are restless, Kansas City: FarWorks, 1993.

bestaat, is bet verschijnsel zelf van alle tijden. In een van de
oudste studies van bet autobiografisch geheugen, verschenen in
1899, bleek dat de moordaanslag op Abraham Lincoln hetzelf-
de effect had gehad: van de 179 ondervraagden wisten 127 to
vertellen waar ze waren en war ze deden op bet moment dat ze
van zijn dood hoorden.5 Her volgende verslag, drieendertig jaar
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later opgetekend, heeft alle trekken van een flitslicht-
herinnering. Enigszins verkort:

Mijn vader en ik waren op weg naar A., in de staat Main.
Toen we vanaf een heuvel de stad binnenreden voelden we
dat er iets mis was. Iedereen keek bedroefd, alles was in rep
en roer. Mijn vader lies het paard halt houden en vroeg
vanaf de bok war er aan de hand was. `Hebt u her niet
gehoord?', was her antwoord, `Lincoln is vermoord'. De teu-
gels gleden uit mijn vaders hand en terwijl de tranen over
zijn wangen stroomden bleef hij bewegingloos zitten. We
waren ver van huis en er was nog veel to doen; na een tijdje
hervond hij zich en deden we met een bezwaard hart her
werk waarvoor we gekomen waren.

Met de flitslichtanalogie bedoelden Brown en Kulik niet dat de
herinnering bestaat uit een foto waarop je naderhand nog aller-
lei details kunt bekijken. War ze wel bedoelden is dat de herin-
nering, behalve een beeld van de orrstandigheden, vaak her
soort details bevat dat om zo to zeggen per ongeluk mee op de
foto is gekomen, details die anders allang weer vergeten zouden
zijn, bijvoorbeeld dat degene die je her bericht vertelde de hele
tijd zenuwachtig met een los draadje aan zijn trui zat to frieme-
len. Her is, schreven Brown en Kulik, alsof ergens in je herse-
nen een print now! mechanisme wordt geactiveerd dat zonder
veel onderscheidingsvermogen her hele tafereel vastlegt.

Bij sommige gebeurtenissen, zoals de moord op Kennedy of de
dood van Diana, lijkt er bij Iedereen zo'n flitslicht of to gaan. Er
zijn ook gebeurtenissen die alleen op nationale schaal tot flits-
lichtherinneringen leiden, zoals in Zweden de moordaanslag op
Olof Palme (1986) en in Engeland her aftreden van Thatcher
(1990). Weer andere zijn persoonlijk, bijvoorbeeld als je een
ernstig bericht over een dierbare krijgt. Brown en Kulik hebben
in hun eerste onderzoek tien gebeurtenissen onderzocht die flit-
slichtherinneringen bleken op to roepen. Daar zijn moordaan-
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slagen bij, zoals op president Kennedy, Robert Kennedy en
Martin Luther King, mislukte aanslagen, zoals op president
Ford, en sterfgevallen als die van generaal Franco. Niet al deze
gebeurtenissen veroorzaakten evenveel flitslichtherinneringen.
Aan de dood van Robert Kennedy bleek maar de helft van de
ondervraagde proefpersonen een flitslichtherinnering to heb-
ben. Ook de etnische achtergrond van de ondervraagden -
veertig zwarte en veertig blanke - bleek nogal war verschil to
maken (zie fig. 4).

0. 251

News Event

FIG. 4. Uit: Conway, M. (1995) Flashbulb memories, Hillsdale: Lawrence

Erlbaum. (p. 7)
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De moord op de militante zwarte activist Malcolm X leidde bij
zwarte Amerikanen tot veel meer gevallen van flitslichtherin-
neringen dan bij blanke Amerikanen. Voor de moord op King
gold hetzelfde. Bij de dood van Medgar Evers, een zwarte strij-
der voor gelijke rechten die in 1963 door een blanke racist werd
doodgeschoten, was her verschil maximaal: daar had Been enke-
le blanke een flitslichtherinnering aan overgehouden. Bij de
aanslag op president Ford en her overlijden van Franco lagen de
verhoudingen omgekeerd. Curieus, op her eerste gezicht, is dat
de (mislukte) aanslag op George Wallace, een politicus van
uiterst rechtse signatuur, tot meet gevallen van flitslicht-
herinnering leidde bij zwarte Amerikanen dan bij blanke. De
verklaring is misschien dat zijn campagnes voor zwarten ernsti-
ger en bedreigender consequenties hadden dan voor blanken.

Waarom bestaat er eigenlijk zo'n mechanisme voor flitslichthe-
rinneringen? Waarom onthouden we niet, net zoals bij bijna
alles war we to horen of to zien krijgen, alleen het bericht?
Brown en Kulik zelf zochten de verlaring in de neurofysiolo-
gie: door de plotselinge emotie zouden je hersenen geactiveerd
worden en korte tijd meet details kunnen opslaan dan anders.
Zij opperden dat her print now! een evolutionaire rest is, van
voor de ontwikkeling van taal of andere meet abstracte vormen
van communicatie: als je van her ene moment op her andere in
een situatie bent waarin je informatie met ingrijpende conse-
quenties moet verwerken, is her van groot belang zoveel moge-
lijk aspecten van die situatie to onthouden, al was her maar om
daar niet een tweede keer in terecht to komen. War tegen deze
verklaring pleit, is dat als mensen in een werkelijk levensbedrei-
gende situatie terechtkomen, bijvoorbeeld als slachtoffer van
een gewapende overval, er juist vaak een soort blikvernauwing
optreedt, zodat de slachtoffers later als signalement wel een
onrustig op en neer wippende adamsappel kunnen opgeven,
maar niet de kleur van zijn jas.
Brown en Kulik konden de flitslichtherinneringen van de men-
sen die ze hadden ondervraagd niet toetsen op betrouwbaar-
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held. In her onderzoek dat na hun eerste publicatie op gang
kwam, was die betrouwbaarheid joist her belangrijkste aspect.
Zijn flitslichtherinneringen werkelijk zulke fotografisch getrou-
we kopieen als de analogie suggereert? En zijn ze inderdaad
immuun voor vergeten en vertekenen, zoals met andere
herinneringen gebeurt? De psycholoog Neisser bestreed zowel
her eerste als her tweede.6 Volgens hem berusten flitslichtherin-
neringen niet op een afwijkende manier van coderen, zoals de
hypothese van een print note.! mechanisme suggereert, maar op
de manier waarop wij met dergelijke herinneringen omgaan.
Joist bij schokkende berichten en gebeurtenissen is de kans
groot dat we er vaak aan terugdenken en er met anderen over
praten. Die herhaling zorgt ervoor dat de herinnering goed
wordt opgeslagen en later weer gemakkelijk toegankelijk is.
Geen innerlijke foto dus, maar een verhaal dat we onszelf en
anderen zo vaak vertellen dat we het met meet vergeten.
Vandaar ook, aldus Neisser, dat de herinnering gaandeweg de
structuur van een vertelling krijgt: waar gebeurde her, van wie
hoorde ik her, wie waren erbij, hoe reageerde ik, precies de
elementen van een goed verteld verhaal.

Verhalen, ook de verhalen die we onszelf vertellen, veranderen.
Hoe zit dat met her verhaal van een flitslichtherinnering? Toen
in januari 1986 de Challenger explodeerde, namen Neisser en
zijn collega Harsch binnen een etmaal na de ramp bij ruim
honderd studenten een vragenlijst of waarop ze moesten aange-
ven hoe ze her nieuws hoorden, waar ze waren, wat ze op dat
moment aan her doen waren, etcetera.7 Toen ze 32 maanden
later opnieuw werden ondervraagd, bleken er al grote verschil-
len to zijn ontstaan met hun eerste verslag, zelfs op vragen als
van wie ze her nieuws hoorden of wie er nog meet bij waren.
Een veelgemaakte fout was dat in het eerste verslag maar negen
personen hadden gemeld dat ze her nieuws op de televisie had-
den gezien en in het tweede verslag dat aantal naar negentien
was gestegen. Kennelijk waren de vele herhalingen van de
exploderende Challenger de flitslichtherinnering binnenge-
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schoven. Een kwart van de studenten had alle hoofdzaken
Tout'. Als de onderzochten met een cijfer aangaven hoe zeker ze
van een bepaald antwoord waren, vertoonde dat maar een
geringe correlatie met de correctheid ervan. `Flitslicht-
herinneringen', concludeerde Neisser, wijken niet of van andere
herinneringen aan onze persoonlijke lotgevallen; ze zijn net zo
vatbaar voor vergeten als de rest van de innerlijke autobiografie
die we ons geheugen noemen.

Een van de bekendste onderzoekers op her gebied van her auto-
biografisch geheugen, Martin Conway, kan zich niet vinden in
de conclusies van Neisser. In zijn boek Flashbulb memories geest
hij een overzicht van her onderzoek naar flitslichtherinneringen
van de laatste tien, vijftien jaar.8 War in de theorie van Neisser
onverklaard blijft, is de hardnekkigheid van herinneringen aan
onbeduidende details, de toevalligheden die Brown en Kulik
ook al hadden getroffen. Zeker de flitslichtherinneringen die
betrekking hebben op een persoonlijke gebeurtenis, zoals bij
vrouwen de herinnering aan de eerste ongesteldheid, bevatten
allerlei irrelevante, maar grafische kleinigheden die bij andere
autobiografische herinneringen ontbreken. En flitslichtherin-
neringen, schrijft Conway, staan je ook meet als een eenheid
voor de geest dan `gewone' herinneringen, die vaak voor een
deel uit reconstructie en interpretatie bestaan. Her oproepen
van autobiografische herinneringen verloopt meestal gradueel,
met herinneringen die geleidelijk scherper en vollediger wor-
den; flitslichtherinneringen staan - inderdaad als een foto -
direct ter beschikking.

Her lijkt er dus op dat onze intuities ditmaal gelijk hebben.
Terugdenkend aan her moment dat we hoorden van Diana's
dood weten we weer waar we waren en misschien zelfs wel of
we stonden, zaten, liepen of lagen. Dat staat allemaal op her
herinneringsbeeld dat ons brein aan her opslaan was terwijl wij
her bericht verwerkten. Die innerlijke foto - of liever: een kort
filmpje - is misschien niet immuun voor vergeten, maar toch
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duurzamer dan de meeste andere herinneringen. Want war
deed u op 3o augustus of i september 1997?

DE REMINISCENTIEHOBBEL

Anders dan in een echt dagboek is in her autobiografisch geheu-
gen de datering van gebeurtenissen niet zo van belang. We
ordenen onze herinneringen in associatienetwerken. Die
netwerken houden wel verband met periodes in ons leven, maar
de herinneringen staan niet in her gelid van een strikte chrono-
logie. Ook houden we ons dagboek nogal onevenwichtig bij.
We schrijven er in verschillende periodes van ons leven niet
altijd evenveel in en we houden her ook niet altijd op dezelfde
manier bij. Her dagboek komt pas op gang als we een jaar of
vier zijn. Op de eerste paar pagina's is amper tekst to vinden; als
er al lets staat, is her een (lard, een beeld, een schetsje zomaar
ergens op de paging. In cuewoordstudies van her autobio-
grafisch geheugen hoeft men in de repel pas bij de kleuterjaren
to gaan turven. Waarom dat zo is, is met zeker. Sommige
psychologen stellen dat de hersenen nog zo aan het groeien en
veranderen zijn dat ze nog niet lets blijvend kunnen vastleggen.
Anderen denken dat heel jonge kinderen de wereld zo anders
waarnemen dan ze later als volwassene doen, dat er misschien
we] herinneringen liggen opgeslagen, maar dat die niet meet
toegankelijk zijn voor de volwassene.

Maar ook verderop in her leven lijken we met altijd evenveel to
schrijven. Als men in cuewoordstudies her aantal herinneringen
per leeftijdsvak in een staafdiagram uitzet, blijken niet alle staven
even lang. Een van de wonderlijkste verschijnselen van her auto-
biografisch geheugen is her `reminiscentie-effect', de opeenho-
ping van herinneringen rond je vijftiende tot vijfentwintigste
levensjaar.9 Proefpersonen van tegen de zestig vertellen naar
verhouding veel herinneringen uit de tijd dat ze een jaar of twin-
tig waren. In her staafdiagram komt dat tot uitdrukking in een
zwelling aan de linkerzijde van de tijdas. Die zwelling wordt bij
nog iets oudere proefpersonen een duidelijk zichtbare hobbel, die
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men, beeldend, de `reminiscentiehobbel' noemt (fig. 5). Dit is
een staafdiagram van de herinneringen die zeventig proefperso-
nen van gemiddeld zeventig jaar rapporteerden als reactie op
een reeks cuewoorden. Ongeveer de helft van de herinneringen
had betrekking op her afgelopen jaar en is hier weggelaten
omdat je anders her patroon in de rest van de herinneringen
niet duidelijk zou kunnen weergeven. Kijkend van rechts naar
links zie je in feite de gewone vergeetcurve: snel en steil aflo-
pend hoe langer her geleden is. Maar waar een gewone vergeet-
curve daarna gelijkmatig afvlakt vertoont deze juist een hobbel
tussen de vijftien en vijfentwintig jaar: de reminiscentiepiek.
Die verheffing gaat, dat kan niet anders, gepaard met een dal
elders: de middelbare Ieeftijd.
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FIG. 5. Uit: Conway, M.A. en D.C. Rubin (1993). The structure of autobio-

graphical memory (p. 103-137). In: A.F. Collins, S.E. Gathercole, M.A.
Conway en P.E. Morris (eds.), Theories of memory, Hove (UK): Lawrence

Erlbaum Associates. (p. 116)
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Als je mensen niet laat reageren op een cueschema, maar uitno-
digt om drie of vier van hun levendigste herinneringen to beschrij-
ven, krijg je een nog duidelijker reminiscentie-effect (fig. 6).
Bij de `gewone' autobiografische herinneringen staat een grote
staaf bij de meest recente periode en is de rest betrekkelijk gelijk-
matig verdeeld. Bij de `levendige' herinneringen is de staaf bij
her meest recente verleden juist het kortst en staat er een stevige
piek bij her vijftiende jaar.

Hoe zit dat bij Alzheimerpatienten? Een van de eerste sympto-
men van de ziekte van Alzheimer is een haperend geheugen. Dat
kan beginnen met vergeten waar je je autosleutels hebt neerge-
legd en eindigen met niet meet weten of je een auto hebt. Her
geheugenverlies van Alzheimerpatienten gehoorzaamt in de regel
aan war bekend staat als de wet van Ribot her meest recente verle-
den verdwijnt her eerst en daarna gaat her steeds verder terug.
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FIG. 6. Uit: Conway, M.A. en D.C. Rubin (1993). The structure of autobio-

graphical memory (p. 103-137). In: A.F. Collins, S.E. Gathercole, M.A.
Conway en P.E. Morris (eds.), Theories of memory, Hove (UK): Lawrence
Erlbaum Associates. (p. 119)

52

1

1

1

10 1



Maar is er bij Alzheimers ook een reminiscentie-effect? In een
experiment vroeg men dertig gezonde ouderen en dertig Alzhei-
merpatienten gedurende een kwartier herinneringen to vertellen
aan gebeurtenissen die veel voor hen hadden betekend (fig. 7).
De Alzheimerpatienten vertelden minder (acht) herinneringen
dan de gezonde groep (achttien) en dat is naar verwachting,
maar verrassend was dat de verdeling over her leven niet afweek
van de gezonde proefpersonen: ook de Alzheimerpatienten wis-
ten her meest over hun adolescentiejaren to vertellen.

Her bestaan van een reminiscentiepiek is ook gebleken nit een
onderzoek uit een heel andere hoek.10 Sociologen die een stu-
die maakten van verschillen tussen generaties vroegen tijdens
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FIG. 7. Uit: Conway, M.A. en D.C. Rubin (1993). The structure of autobio-

graphical memory (p. 103-137). In: A.F. Collins, S.E. Gathercole, M.A.
Conway en P.E. Morris (eds.), Theories of memory, Hove (UK): Lawrence

Erlbaum Associates. (p. 118)
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een steekproef aan ruim 1400 Amerikanen van achttien jaar en
ouder om een of twee `gebeurtenissen van nationale of mon-
diale betekenis' aan to geven, publieke, geen persoonlijke
gebeurtenissen. De antwoorden varieerden uiteraard sterk.
Maar als je de vijf meest genoemde gebeurtenissen nam dat
waren achtereenvolgens de crisis in de jaren twintig, de rweede
wereldoorlog, de dood van Kennedy, de Vietnamoorlog en her
terrorisme van de jaren zeventig, met kapingen en gijzelingen
en als je vervolgens onder die gebeurtenissen de leeftijd projec-
teerde van de mensen die juist die gebeurtenis noemden, viel
een regelmaat op met een wonderlijk precies karakter (fig. 8).

War mensen als een `gebeurtenis van nationale of mondiale
betekenis' zagen, vertoonde een piek bij war ze rond hun twin-
tigste hadden meegemaakt. Als je in 198o zestig jaar was, was
dat de Tweede Wereldoorlog, want toen was je twintig; was je
in 1980 veertig jaar dan was her de dood van Kennedy. Wat is
wereldschokkend? War er gebeurde toen ik twintig was.

Hoe valt dit alley to verklaren? Waar komt die remininiscen-
tiehobbel vandaan? Schrijven we in onze jonge jaren simpelweg
meet in ons dagboek? Of zijn die passages beret leesbaar? Als ik
die vraag stel aan een homogene groep van jonge studenten, in
doorsnee zo'n jaar of twintig, zoals ik bij hoorcolleges soms kan
doen, krijg ik de meest schilderachtige antwoorden. Dat het
effect bestaat, hebben ze natuurlijk zelf nog niet ervaren, maar
dat willen ze van een docent van middelbare leeftijd dan wel
aannemen. En met de verklaring hebben ze ook geen moeite.
Een student formuleerde her als volgt: `Kijk, rond je twintigste
maak je nog allemaal belangrijke dingen mee. Maar daarna
neem je een baan, gaat trouwen, je krijgt kinderen, dus dan
gebeurt er helemaal niets meet.' Om hem heen: instemmend
geknik. Eigenlijk heel simpel. En helemaal onzinnig is die ver-
klaring ook niet, her is althans een van de hypothesen die cir-
culeert in de literatuur over her autobiografisch geheugen.
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Die hypothesen varieren van neurofysiologische tot zuiver socia-
le verklaringen. Denkbaar is, allereerst, dat je geheugen joist in
die periode de grootste kleefkracht heeft. Je opnemingsvermogen
is nog bijna onbeperkt. War je meemaakt, blijft zonder moeite
hangen. Deze verklaring is verleidelijk, maar waarschijnlijk
onjuist. Als de kwaliteit van her geheugen de belangrijkste factor
was, zou de reminiscentiehobbel den jaar eerder moeten vallen,
want dan is je geheugen, wijzen proeven nit, in de beste conditie.

Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat je tussen je vijftiende
en vijfentwintigste simpelweg meet memorabele gebeurtenissen
beleeft. Her zijn voor de meeste mensen de jaren dat ze her ouder-
lijk huis verlaten, aan hun eerste baan beginnen, kinderen krijgen.
Maar ook bij deze verklaring passen reserves. Proefpersonen
rapporteren bijna nooit herinneringen die to maken hebben met
war op her oog de meest memorabele gebeurtenissen zijn.

Wie onderzoekt uit war voor herinneringen die reminiscentie-
hobbel dan wel is opgetrokken, kan steun vinden voor nog een
derde verklaring. Rond je twintigste doen zich de gebeurtenis-
sen voor die je persoonlijkheid vormen, je identiteit bepalen, de
koers van je leven sturen. Toevallige ontmoetingen, een boek
dat veel indruk maakte, een indringend gesprek waarna je plot-
seling helder voor je zag war je wilde worden - voor dit soort
gebeurtenissen ben je in je adolescentiejaren her ontvankelijkst.
Dit effect bewerkt dat je je, eenmaal op leeftijd, de gebeurte-
nissen herinnert die je hebben gemaakt tot wie je bent gewor-
den. De overeenstemming tussen war je in die tijd werd en nu
nog steeds bent, leidt de associaties als vanzelf naar de ope-
ningshoofdstukken van je autobiografie. Diezelfde relatieve
opeenhoping van herinneringen rond je twintigste zou ook een
deel van de verklaring kunnen zijn voor de ervaring dat tijd,
naarmate je ouder wordt, sneller lijkt to gaan.

TIJD EN GEHEUGEN

In 1998 overleed, op de gezegende leeftijd van 102, de schn)'ver
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Ernst Jiinger. Toen Jiinger tegen de zestig liep, besloot hij een
boek over tijd en tijdmeting to schrijven, dat in 1954 verscheen
als Das Sanduhrbuch, bet Zandloperboek.IT Jiinger opende met
een serene metering.

De schrijver zit in zijn studeervertrek. Her is laat in de avond,
al bijna nacht. Voor hem op tafel staat een antieke zandloper,
een geschenk van een goede vriend die in de Tweede
Wereldoorlog verzwolgen was door Rusland. De zandloper is
een uurglas, gevat in een eenvoudig ijzeren vlechtwerk. Hij
moet al veel gebruikt zijn: bij de insnoering is her glas opaal
gepolijst. Jiinger kijkt toe hoe in de bovenste bol een trech-
tervormige holte ontstaat en op de bodem van her glas, onder
de sluierstraal van her geluidloos vallende zand, een kegel van
verloren ogenblikken groeit. Is bet Been troostrijke gedachte,
overweegt hij, dat de tijd wel verglijdt, maar met ophoudt?
Want war bovenin verdwijnt hoopt zich onderin op tot een
nieuwe voorraad. Iedere omkering herstelt bet reservoir van
beschikbare tijd je hoeft de hand maar uit to strekken.

Maar hoe vaak men die nieuwe voorraad ook aan kan spreken,
de tijd verglijdt steeds speller. In zandlopers schuren de korrels
elkaar steeds gladder, tot ze ten slotte bijna wrijvingsloos van
her ene in her andere glas vloeien, de opening steeds verder uit-
slijpend. Hoe ouder een zandloper, hoe sneller hi) loopt.
Ongemerkt past her uurglas almaar kortere uteri af. In deze
chronometrische onvolkomenheid zit een metafoor verborgen
die Jiinger niet liet ontsnappen: `Ook bij de mens vliegen de
jaren in de herhaling steeds sneller voorbij, ook hij wordt voor
indrukken steeds doorgankelijker.'

De ervaring dat bet leven naarmate je ouder wordt, lijkt to ver-
snellen moet Jiinger, als zestiger, nit persoonlijke ondervinding
bekend zijn geweest. Het is een versnelling die tot de absurdi-
teit leidt dat de afgelopen vijf jaar van je leven even Lang heb-
ben geduurd als de vijf jaar tussen je vijftiende en twintigste. En
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binnen deze absurditeit zit nog een tweede verstopt, waar
William James in i89o in de Principles of Psychology op wees:
hoe kunnen de jaren versnellen als de uteri en dagen niet merk-
baar sneller gaan en nog steeds die van vroeger zijn?12

Voor de zich versnellende tijd dienen de metaforen zich war
gemakkelijker aan dan verklaringen. `Tijd is een kettinkje dat je
om je vinger slingert', schrijft Gerrit Krol. Maar waarom slin-
gert dat kettinkje steeds sneller? Zuiver cijfermatige antwoor-
den bevredigen evenmin. De filosoof Paul Janet suggereerde in
1877 dat de schijnbare lengte van een periode in iemands leven
in verhouding staat tot de gehele lengte van her leven. Een kind
van tien zou een jaar als een tiende van zijn leven ervaren, een
man van vijftig als een vijftigste.13 William James zag in deze
`wet' eerder een beschrijving van de subjectieve versnelling dan
een verklaring en daarin heeft hij gelijk. Hoe komt her dat
recentere jaren in de herinnering zoveel sneller voorbijglijden
dan klok of kalender ze hebben afgepast?

Nu is dit een vraag waar je met experimenten moeilijk vat op
krijgt. Je kunt die subjectieve beleving van versnellende of ver-
tragende tijd niet in maat en getal vangen. Op een schaal van
jaren kun je nauwelijks variabelen manipuleren. Over de bele-
ving van tijd kun je alleen zijdelings iets to weten komen, door
her to vergelijken met kortere tijdsperiodes die je wel experi-
menteel kunt manipuleren. Dit soort proeven valt in de
psychologie onder her hoofdje `tijdperceptie'. Dat is een vreem-
de naam. Her suggereert dat we voor tijd een zintuig hebben,
zoals we ogen hebben om to zien. Maar `tijd' op zichzelf is met
waarneembaar. War we kunnen ervaren zijn gebeurtenissen,
prikkels, gewaarwordingen. Strikt genomen is zelfs de aanbie-
ding van war wel `lege tijd' heet, een interval zonder stimuli,
onmogelijk: ook als er geen prikkels worden aangeboden ver-
werken we toch prikkels als geur, temperatuur, etcetera.
Niemand kan zichzelf helemaal blanco maken en een volkomen
maagdelijk stukje tijd ervaren.
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Een voorbeeld van dit soort tijdperceptie-experimenten is dat
proefpersonen een interval krijgen aangeboden, begrensd door bij-
voorbeeld een zoemer aan het begin en bet eind; vervolgens moe-
ten ze zelf met een zoemer een even Lang interval aangeven. Je kunt
dat eerste interval vullen met de meest uiteenlopende prikkels:
harde of juist zachte geluiden, trage of snelle muziek, etcetera.
Naderhand kun je die intervallen vergelijken met de intervallen die
mensen zelf construeren en kijken of ze de lengte van intervallen
met bepaalde prikkels over- of onderschatten. Op die manier zijn
allerlei schattingsfouten ontdekt, die je, naar analogie met visuele
illusies, temporele illusies zou kunnen noemen. Een voorbeeld is
dat als je een tijdvak vult met tikken in een precies gelijkmatig
tempo, maar die tikken steeds harder laat klinken, de tikken lijken
to versnellen. Deze illusie is al onderzocht door Wundt, die er een
speciaal Taktier Apparat voor had ontworpen (fig. 9).
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FIG. 9. Uit: Catalogue instrumentmakerij Zimmermann to Leipzig.

Op veel grotere schaal beleef je dezelfde illusie als je naar de Bolero
van Ravel luistert: die lijkt door het opgevoerde volume aan het eind
veel sneller gespeeld to worden dan aan het begin. Van Ravel is
bekend dat hij in grote woede kon ontsteken als hi) bij een uitvoer-
ing merkte dat de dirigent onbewust een acceleratio had ingezet.

Als er proeven gedaan worden met wat langere intervallen komt
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char de werking van her geheugen bij. We beleven dan niet
alleen de prikkels terwijl ze aangeboden worden, we kijken er
ook op terug. En dan komt er iets merkwaardigs aan her licht:
een interval waarin de tijd snel voorbij lijkt to gaan, kan in de
terugblik juist langer lijken. Dit is een effect dat u, op grotere
schaal, misschien uit eigen beleving kent. U bent op vakantie,
de dagen vliegen voorbij, zitten we bier nu al weer een week, en
bij thuiskomst lijkt her toch alsof die ene week veel langer heeft
geduurd dan wanneer u thuisgebleven zou zijn. Dat is toch we]
bijna een paradox: zeven dagen die korter lijken, leveren opge-
teld een week op die langer is.

Sommige fysiologische factoren die invloed hebben op onze bele-
ving van tijd zijn bekend. Voor een deel wordt die tijd afge-
meten door een organisch raderwerk diep in ons zenuwstelsel.
Deze eigenzinnige inwendige klok staat soms bijna stil, versnelt
dan weer, loopt voor of achter, maar bijna nooit precies gelijk.
Ook de meeste psychologische factoren zijn al vrij lang geleden
geformuleerd. Dat is in de tweede helft van de vorige eeuw
gebeurd door de Franse filosoof en psycholoog Jean-Marie
Guyau (1854-1888). Psychologische tijd hangt onder meet of van
de intensiteit van onze gewaarwordingen en voorstellingen, hun
afwisseling, hun aantal, her tempo waarin ze op elkaar volgen,
de aandacht waarmee ze worden beschouwd, de moeite die her
kost om ze in ons geheugen op to slaan en de emoties of asso-
ciaties die ze bij ons opwekken.14 Opnieuw: in bet dagelijks
leven vind je dit soort factoren bevestigd. Op de heenweg, in
onbekend gebied, zie je dingen voor her eerst, op de terugweg
herhalen ze zich, dus lijkt de terugweg, in de regel, korter.

In her middelpunt van al deze processen staat her geheugen. We
schatten duur en tempo op geleide van onze herinneringen, of
dat nu op de schaal van minuten of van jaren is. In die richting
gingen, in 189o al de gedachten van William James toen hij
schreef over de ogenschijnlijke verkorting van de jaren als we
ouder worden. Die illusie, meende hij, moest wel voortkomen uit
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`de eenvormigheid van de geheugeninhoud en de daaruit resulte-
rende vereenvoudiging van de terugblik. Tijdens onze jeugdjaren
hebben we ieder uur van de dag wel een volstrekt nieuwe erva-
ring, subjectief of objectief, her bevattingsvermogen is levendig,
her inprentingsvermogen krachtig, en onze herinneringen uit die
tijd zijn, net als de indrukken die we opdoen tijdens een snelle en
enerverende reis veel vertakt, veelvormig en gedetailleerd. Maar
met elk jaar dat verstrijkt, wordt lets van deze ervaring omgezet
in een automatische sleur waar we ons nauwelijks meet bewust
van zijn. De dagen en weken vervloeien in onze herinnering tot
inhoudsloze eenheden. Jaren worden uitgehold en storten ineen.'
Valt daar war tegen uit to richten?

Als er iemand was die dat versnellen van de jaren tot staan wilde
brengen, dan was her de net genoemde Jean-Marie Guyau.
Guyau had een schitterend intellect, werd op zijn twintigste
benoemd tot docent filosofie aan her Parijse Lycee Condorcet,
waar hij Henri Bergson onder zijn leerlingen had. In hetzelfde
jaar van zijn benoeming komen de eerste tekenen van
tuberculose aan her licht. Hij treedt af, vestigt zich op her
platteland en -dan begint een van die merkwaardige negen-
tiende-eeuwse levens die door her vooruitzicht van een voor-
tijdig erode gecomprimeerd geleefd moeten worden: de plan-
nen die uitgezet waren op de schaal van een gew. on leven moe-
ten nu geconcentreerd en versneld worden uitgevoerd. Bij zijn
dood, veertien jaar later, staat er een oeuvre van tiers boeken,
waaronder een dichtbundel, en een lange reeks artikelen over de
meest uiteenlopende onderwerpen. In La genese de l'idee de
temps, zijn in 189o postuum verschenen verhandeling over de
psychologie van de tijd, vindt men een advies aan wie de acce-
leratie van de jaren tot staan wil brengen. Her luidt:

As u her perspectief van de tijd wilt verlengen, vul her
dan, met duizenden nieuwe dingen. Onderneem een
enerverende reis, verjong uzelf, als u de kans hebt, door
de wereld om u heen to vernieuwen.'
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Guyau's eigen ontijdige dood, op vierendertigjarige leeftijd, laat
in dat `als u de kans hebt' een toon van spijt resoneren.
Enerverende reizen waren voor hem, in zijn laatste jaren niet
meet weggelegd, tenminste niet in geografische zin. Misschien
kun je zeggen dat hij zichzelf een langer leven heeft verschaft
door zijn innerlijke wereld telkens to vernieuwen. Die snelle,
bijna bezeten tocht door de meest uiteenlopende gebieden van
filosofie en psychologie moet hetzelfde effect hebben gehad als
een echte refs.

Maar hoe u her ook wilt aanpakken, met echte reizen of met
innerlijke, of u nu de wereld om u been of in uzelf vernieuwt,
de urgentie van Guyau's aansporing verdient her om serieus
genomen to worden. Ik wens u een goede refs.
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HISTORICI EN DE TIJD:
EEN HAAT-LIEFDEVERHOU DING

E. Jonker

Her thema `tijd in de geschiedenis' kan op twee manieren bena-
derd worden. Men kan opvattingen over tijd in her verleden
bestuderen, de geschiedenis van de tijd schrijven, de ontwik-
keling van her tijdsbegrip in uiteenlopende historische situaties
volgen. Dat is cultuurgeschiedenis van de tijd.

De andere invalshoek, meet die van deze bundel, is de vraag
naar de rol die `tijd' speelt in de geschiedbeoefening. Her gaat
dan om de vraag hoe historici her begrip tijd in hun analyse of
rapportage hanteren. Dat is een wetenschapstheoretische bena-
dering, gericht op de procedure van geschiedschrijving.

Deze twee benaderingen kennen elk een eigen genre van beschrij-
ving. Het eerste is, zoals gezegd, cultuurhistorisch en wordt door
historici veel en graag beoefend. Bij her tweede genre, dat van de
wetenschapsfilosofie, voelen historic] zich vaak war ongemakkelijk.

GESCHIEDENISSEN VAN DE TIJD

Er bestaan nogal wat verhandelingen over de geschiedenis van
de tijd, waarbij een cultuurhistorische beschrijving wordt gege-
ven van de opvattingen over tijd en van de tijdsbeleving in vroe-
gere perioden en vreemde culturen.

Veel van die geschiedenissen van de tijd zijn georganiseerd rond
de behandeling van opvattingen over de tijd, zoals die leefden
bij filosofen, theologen en astronomen in her verleden.
Eigenlijk is dit ideeengeschiedenis of intellectuele geschiedenis.
Deze kent een vast stramien. Na een aanloop via Egypte en
Babylonie concentreert her verhaal zich op antieke, vooral
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Griekse voorstellingen van de tijd. Vervolgens worden die
geconfronteerd met foods-christelijke opvattingen. Bijna altijd
wordt in dat verband Augustinus aangehaald met diens uit-
spraak dat hij eigenlijk niet weet war tijd precies is. Voor latere
periodes, vooral vanaf de wetenschappelijke revoluties van de
zeventiende eeuw wordt dit filosofendiscours aangevuld met de
beschrijving van de ontwikkeling van tijdmeting en tijdmeet-
apparatuur. Hier figureren altijd de theorie van Newton en her
slingeruurwerk van Huygens. In termen van historische genres
of specialisaties: naast de ideeengeschiedenis blaast ook de
wetenschapsgeschiedenis een partijtje mee.

Er is in de geschiedschrijving over tijd ook een meet mentali-
teitshistorische of cultureel-antropologische invalshoek, die vra-
gen stelt naar de tijdsbeleving bij `gewone mensen', of op zn
minst bij grotere groepen dan de geleerde elite. Her is met zo
eenvoudig om een dergelijke geschiedenis van de modale tijds-
beleving to schrijven, omdat zeker ten aanzien van de Oudheid
en de Middeleeuwen, maar ook voor de zeventiende en de acht-
tiende eeuw, informatie over de denkwereld van die groepen
schaars is. Anders dan de elite van filosofen, theologen en
natuurkundigen, heeft de bevolking zich zelden of nooit gear-
ticuleerd uitgelaten over tijdsbesef en tijdsbeleving. Voor
ideeengeschiedenis ontbreekt dus op dit niveau ! et materiaal en
voor mental iteitsgeschiedenis is her moeilijk vindbaar.

Niettemin menen veel historic[ in her verleden een kloof to
kunnen bespeuren tussen conceptuele tijd en praktische tijd,
tussen enerzijds de gedachtespinsels van filosofen en anderzijds
de nuchtere denkwereld van gewone mensen. Die tegenstelling
tussen filosofie en her werkelijke leven wordt in hoge mate
gepostuleerd; er is immers weinig empirisch materiaal voorhan-
den om die these to ondersteunen. Historici proberen de stel-
ling `dat al dat gefilosofeer over de rijd weinig relatie met en
weinig invloed op her werkelijke leven had, vaak to bewijzen
met een beroep op de common sense, op her gezonde verstand.
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De redenering is dat je in her leven van alledag niet ver komt
met esoterisch gedoe over cyclische of lineaire, statische of
dynamische, niet-historische of historische tijdsconcepties. De
suggestie die historici doen, is dat mensen van nature werken
met een praktisch tijdsbesef dat verdacht veel lijkt op `onze'
opvatting van tijd.

Als plaatsvervangende getuigen voor de mentaliteit van de zwij-
gende meerderheid uit her verleden voeren historici vaak hun
voorgangers op. Vakbroeders, historici nit vroegere culturen
worden daartoe gecontrasteerd met filosofen uit hun eigen tijd.
Her uitgangspunt is dat historici, wellicht door de aard van hun
vak, eigenlijk altijd aan de kant van her gezond verstand heb-
ben gestaan. De implicatie is natuurlijk, dat historici daarmee
ook altijd gelijk hebben (gehad).

Een voorbeeld van deze denkwijze valt to vinden bij de
beroemde classicus en oud-historicus Arnoldo Momigliano.
Momigliano, niet de eerste de beste, geen geborneerd histori-
cus, heeft - al weer enige decennia geleden - gehakt gemaakt
van de twintigste-eeuwse theologische geleerden die een
onderscheid maken tussen Joodse en Griekse opvattingen over
tijd.

Her theologische theorema hield in dat de Hebreeuwen geen
notie hadden van tijd ten gevolge van religieuze opvattingen
en raciale kenmerken. Semieten hadden in dat opzicht nu
eenmaal een ander denkraam dan Indo-europeanen. Dat is,
ook na de Tweede Wereldoorlog nog, door vooraanstaande
theologen beweerd. Ze zeggen er dan wel netjes bij dat dit
Been depreciatie inhoudt. De Semitische opvatting was niet
`minder', maar `anders' dan die van de Europeanen. Maar, zo
is de redenering van deze theologen, voor her besef van
tijdsverloop en ontwikkeling in de tijd waren eschatologische
voorstellingen nodig, die pas echt bij de christenen gevonden
kunnen worden.
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Momigliano is bepaald met onder de indruk van dit type argu-
mentatie. Hij acht deze to abstract, to filosofisch. Vage catego-
rieen als Grieks en joods-christelijk, Indo-europees en Semitisch
worden tegenover elkaar gezet als blokken, die noch intern noch
door de tijd heen - en we spreken over millennia - enige diffe-
rentiatie zouden kennen. Dat leidt tot sjablonen van her type dat
Grieken goed kunnen kijken en joden goed kunnen luisteren.
Dat `Griekse kennis' zou berusten op visuele perceptie, ruimte-
lijk ingesteld zou zijn en dat joodse kennis' zou berusten op
akoestische perceptie, ritmisch van aard zou zijn.

Dit snort argumentatie wekt bij Momigliano ergernis. Her is
allemaal veel ingewikkelder en genuanceerder. Ook linguisti-
sche argumenten van her slag dat de Hebreeuwse taal geen toe-
komstige tijd zou kennen en geen apart woord voor `tijd' zou
hebben, dit in tegenstelling tot her Grieks, worden door hem
afgewezen. De grammatica's die dat zouden moeten `bewijzen°,
zijn achteraf door Hellenistische en nog weer later door negen-
tiende-eeuwse Europese geleerden bedachte constructies.

Tot zover levert Momigliano typisch historische kritiek. Door
op bijzonderheden en uitzonderingen to wijzen, door to concre-
tiseren worden algemene, generaliserende sweeping statements
ondergraven. Door historisch to specificeren, worden abstracte
systematische indelingen gerelativeerd. Dat lijkt me goed en her
gebeurt ook overtuigend.

Maar dan gaat Momigliano een stap verder. Hij stelt dat in her
gewone leven een ander ritme gegolden moet hebben dan waar
de theologen en filosofen over theoretiseerden. Her
maatschappelijk verkeer vereist nu eenmaal een praktische tijds-
beleving die een menging bevat zal hebben van cyclische ele-
menten (terugkeer der seizoenen) en van temporele voortgang,
zowel bij `Grieken', als bij `joden' en. `christenen'. Langs deze lij-
nen werken nu eenmaal her individuele geheugen en de col-
lectieve herinnering.
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Behalve in her gezonde verstand vindt Momigliano her bewijs
voor dit praktische tijdsbegrip in her bestaan van geschied-
schrijving zelf Die is immers chronologisch geordend en geeft
een temporele opeenvolging, bevat volgtijdelijkheid. Dat geldt
net zo goed voor de Bijbel als voor bet werk van Herodotus en
Thucydides. Uit alle historische geschriften vallen dateringen,
vallen chronologische referenties to halen.

Waar filosofen als Plato, Augustinus e tutti quanti her over heb-
ben, is een ding, zegt Momigliano. Waar her echte mensen om
ging, dat is iets heel anders. Filosofie en werkelijkheid hebben
niet veel met elkaar to maken. De geschiedschrijving wordt op
deze manier rigoureus in her kamp van de `echte mensen', van
her gezond verstand geplaatst.

Momigliano staat hierin niet alleen. Her is niet ongebruikelijk
voor historici om zich vrolijk to maken over de wijsheid van uit-
eenlopende filosofen als Nietzsche, Spengler en Collingwood
die beweren dat de Grieken een niet-historische, want cyclische
tijdsopvatting hadden. Onzin, wordt er dan gezegd, want de
Grieken schreven geschiedenis en die geschiedverhalen waren
helemaal niet cyclisch georganiseerd, maar langs de lijn van
elkaar in de tijd opvolgende gebeurtenissen.

Nu is dit type van cultuurgeschiedenis van de tijd niet her
onderwerp waar her bier over zou moeten gaan, namelijk de rol
van tijd in de theorie en methode van de geschiedwetenschap.
Toch is her in dit verband van belang to beseffen dat het wel de
man let is waarop historici her liefst over tijd spreken. Dit is war
ze kunnen, waarvoor ze opgeleid zijn. Daarom wordt ook in her
genre van de wetenschapsfilosofische bespiegelingen over de
vraag hoe de discipline geschiedenis met de categorie `tijd'
omgaat, vrijwel altijd plaats ingeruimd voor historische verge-
lijkingen.

Voor een goed begrip van die geschiedtheoretische verhandelin-
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gen over tijd zijn dan ook twee kenmerken van her cultuurhis-
torische genre van belang. Ten eerste her onderscheid tussen
filosofische tijd (`abstracte onzin') en historische tijd (`concreet
en begrijpelijk'). Deze normatieve tweedeling illustreert de vij-
andigheid van veel historici tegenover war zij beschouwen als
filosofische poppenkast. Tekenend is in dit verband her stand-
punt van de illustere Utrechtse historicus Pieter Geyl die liever
niet zag dat zijn studenten at to veel aan filosofie deden; dat
leidde maar, zoals hij dat uitdrukte, tot `poespas in de hoofden'.
Her tweede punt dat aandacht verdient, is her sterke besef bij
historici dat tijdmeting en tijdsbeleving historisch gebonden
zijn. Her zijn in de historische zienswijze cultuurproducten,
constructies. Een opvatting die samengevat kan worden in de
zinsnede: andere tijden, andere zeden, andere tijdsopvattingen.

DE DIMENSIE TIJD IN DE WETENSCHAP
Hoewel er dus over de rol van de categorie tijd in de ge-
schiedbeoefening veel minder gereflecteerd wordt dan over de
culturele betekenis van tijd in allerlei historische situaties, is er
natuurlijk door geschiedfilosofen wet eens over nagedacht.

De betrekkelijke luchthartigheid waarmee historici her thema
benaderen, komt gedeeltelijk voort nit de vanzelfsprekendheid
van de tijdsdimensie voor historici. Natuurlijk zien zij in dat de
rot van tijd in de geschiedbeoefening groot is. Ze is zelfs con-
stitutief voor her vak en ze legitimeert de aanspraken op auto-
nomie van de discipline. De temporele dimensie is structure-
rend voor de geschiedbeoefening. Her object is tijdgebonden en
ligt in her verleden, is in zekere zin her verleden. Om de
geschiedenis to leren kennen, moet afstand in tijd overbrugd
worden. En de rapportage van historische bevindingen wordt
meestal georganiseerd Tangs chronologische lijnen.

Natuurlijk hebben historici geen monopolie op de tijdsdimen-
sie of op her verleden. Ook andere wetenschappelijke discipli-
nes gebruiken de dimensie tijd en hanteren in hun rapportage
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een tijdsvolgorde. De oude term `natuurlijke historie' geeft
mooi aan dat ook fysische verschijnselen een geschiedenis heb-
ben. Nog principieler maakt de geschiedenis, de ontwikkeling
in de tijd, deel uit van de sterrenkunde (vanaf de Big Bang), van
de geologie en van de geografie. De biologie kent de evolutie-
leer. Ook sociale wetenschappers schetsen hedendaagse situaties
vanuit hun voorgeschiedenis. Economen, sociologen en
psychologen werken met her concept van her ontwikkelingsper-
spectief. Ook de vergelijking tussen geschiedvorsing en de
psychoanalytische visie op de ontwikkeling van de persoonlijk-
heid words vaak getrokken. Voor deze wetenschappen is de
tijdsdimensie in de vorm van de bestudering van verschijnselen
in her verleden een hulpmiddel, gericht op verklaring van her
heden, van huidige verschijnselen. De historische zienswijze is
in deze disciplines ondergeschikt aan systematische modellen
en theorieen.

Dat is in de geschiedbeoefening anders. Daar wordt her verle-
den, of beret, daar worden gebeurtenissen, gedragingen, hande-
lingen, gedachten en gevoelens van voorgaande generaties
bestudeerd omdat ze er geweest zijn. Her verleden wordt in-
trinsiek van belang geacht.

Dit verschil met de andere wetenschappen is met totaal of zelfs
maar principieel, omdat ook historici verbindingen met her
heden leggen. Hun vraagstellingen worden door henzelf
bedacht en komen dus uit her heden en ook de gevolgtrekkin-
gen uit historisch onderzoek worden nogal eens terugvertaald
naar her heden. Bovendien maken historici bij de analyse van
verschijnselen uit her verleden veelvuldig gebruik van concep-
ten, begrippen en theorieen die afkomstig zijn uit de sociale
wetenschappen en die zijn in de eerste plaats systematiserend en
niet of nauwelijks historiserend.

Toch is her gewicht van de tijdsdimensie in de geschiedbeoefe-
ning veel groter dan in de andere vakken. Modellen en theorieen
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zijn voor historici slechts hulpmiddelen om her verleden to
begrijpen. De verhouding tussen systematiek en historisering ligt
dus anders dan bij de beta- en gammawetenschappen.

Daarom maakt de geschiedwetenschap ook aanspraak op een
eigen domein. Her object van de geschiedbeoefening Iijkt op
dat van de andere menswetenschappen: de geografie, de econo-
mie en de sociologie. Allemaal hebben zij her over menselijke
handelingen en gedragingen, maar her specifieke van de
geschiedwetenschap ligt in de belangstelling voor handelingen
in her verleden. Her gaat historici niet in eerste instantie om de
geschiedenis van onze eigen handelingen. Primair staat de
geschiedenis van handelingen van anderen in her verleden.

Verbonden met temporaliteit zijn andere leerstukken van de
historische zienswijze. De tijdgebondenheid van historische
verschijnselen maakt deze uniek, eenmalig. Ze doen zich in de
tijd maar eenmaal voor, zijn dus bijzonder en contextgebonden.
Daar worden allerlei methodische, vooral hermeneutische voor-
schriften aan verbonden, die weer als argumenten gebruikt wor-
den voor de eigenaardigheid van de geschiedbeoefening zelf.

De contextgebondenheid wijst op de betrekkelijkheid van
culturele sociale arrangementen: deze zijn niet universeel en
stabiel. Integendeel, ze zijn vergankelijk, afhankelijk van
omstandigheden. Dat leidt tot cultured relativisme. Verweven
hiermee is her centrale begrip van contingentie. War gebeurd is
en bestaan heeft, is een min of meet toevallige realisatie uit een
reeks van denkbare mogelijkheden. Dat de ene gang van zaken
wel geactualiseerd is en andere mogelijkheden Been werkelijk-
heid zijn geworden - en ook nooit meer tot werkelijkheid kun-
nen worden - heeft veel to maken met her tijdstip waarop, en
de tijdsvolgorde waarin actoren optreden en omstandigheden
zich voordoen.

Zoals eerder gezegd, is ook voor de compositie van de rappor-
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tage die historici plegen, her tijdsverloop constitutief histori-
sche bevindingen worden veelal georganiseerd in een chronolo-
gisch geordend verhaal. Sommigen menen dat dat moet omdat
de vorm van de rapportage dan spoort met de beschreven wer-
kelijkheid: beide ontwikkelen zich in de tijd. Anderen menen
dat we van de werkelijkheid niet vast kunnen stellen of die een
verhaal- of ontwikkelingsstructuur heeft. De voorkeur voor een
narratieve presentatie van her historisch betoog is niettemin
onder beide groepen van historici vrij algemeen.

DE TIJDEN VAN DE GESCHIEDKUNDIGEN

TO staat dus centraal in de identiteitsvorming van historici,
vormt de kern van hun werkwijze, is verknoopt met concep-
tuele uitgangspunten en methodische voorschriften. Maar war
voor tijdsbegrip hanteren historici nu eigenlijk? `Nou gewoon',
zullen de meeste op die vraag antwoorden, `de regelmatig voort-
schrijdende tijd, die onafhankelijk van natuurlijke of sociale
factoren bestaat en die extern meetbaar is.'

Hier ligt de verbinding met de eerder genoemde voorliefde van
historici om zich to verschuilen achter her gezonde verstand.
Hoezo, welke tijd? Gewoon, normale tijd, zoals iedereen die
gebruikt! Dat de eenheden waarin gemeten wordt en dat de
benoeming daarvan cultureel bepaald zijn, weten historici als
geen ander. Dat her bij ons in seconden, minuten, uteri, dagen,
weken en jaren ingedeeld is, dat wil zeggen in een mixage van
6o-, 12- en 7-tallige eenheden, is natuurlijk contingent, net als
dat her geval is met de overheersende telling vanaf Christus, her
Jaar Onzes Heren, A.D. of Onze Jaartelling.

Maar onder die subjectieve tijd, onder die uiteenlopende cultu-
rele schrijfwijzen, wordt her bestaan van een absolute, prakti-
sche tijd aangenomen. Er wordt vanuit gegaan dat er iets to
meten valt en dat dit iets - hoe ook de culturele benaming van
de meeteenheden is - onafhankelijk van die zienswijzen bestaat.
TO wordt stilzwijgend opgevat als homogeen, regelmatig, met
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een richting van vroeger naar later. In wezen wordt dus de abso-
lute mathematische tijd van Newton gehanteerd en dat gegeven
wordt niet ter discussie gesteld.

Op zich is dat een grote culturele verworvenheid, want daar-
door kunnen allerlei subjectieve tijden, allerlei historisch-cul-
tureel bepaalde noteringswijzen met elkaar in verband
gebracht worden. joodse, klassieke, islamitische, Chinese en
christelijke chronologieen kunnen op elkaar geijkt worden.
Een voorbeeld is de vertaling van de Romeinse mythische
stichtingsdatum Ab urbe condita met 753/4 voor Christus. Voor
de oude Romeinen zou dit een zinloze aanduiding geweest
zijn. Voor ons biedt deze notering de mogelijkheid om de
stichtingsdatum van Rome in verband to brengen met her
begin van de Olympische Spelen, in war wij aanduiden als 776
v. Chr. en met gebeurtenissen uit de bijbelse geschiedenis. Een
ander voorbeeld is her concept van de zogenaamde Achsenzeit,
bedacht door de Duitse filosoof Karl Jaspers. Hij beschouwde
de periode van Boo tot Zoo v. Chr. als de kraamkamer van onze
wereldbeschaving omdat daarin Lao Tse, Zarathustra,
Boeddha, de bijbelse profeten, Homerus en de voorsocratische
filosofen `gezamenlijk' een nieuwe denkwereld schiepen.
Jaspers levert een wel heel algemeen filosofisch betoog, waar
Momigliano ongetwijfeld de wenkbrauwen over zou hebben
gefronst. Voor ons is van belang to constateren dat voor een
dergelijk vergelijkend raamwerk een centrale chronologische
maatstaf onontbeerlijk is. Dat levert overigens een paradox op:
interculturele vergelijking lijkt alleen mogelijk met behulp van
de culturele dominantie van een meetsysteem.

Nog een ander voorbeeld. De wereldwijde millenniumhype
rond her jaar zooo is voor her jaar woo onvoorstelbaar. Niet
alleen was toen de christelijke jaartelling niet in de software van
andere cultuurkringen gepenetreerd, maar ook binnen de chris-
tenheid was Been eenheid van tijdmeting. Regionale tijdreke-
ningen liepen maanden, jaren, soms zelfs decennia, uiteen.
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Kortom, her lijkt erop dat historici met de newtoniaanse defini-
tie van tijd in combinatie met de westerse christelijke tijdreke-
ning goed uit de voeten kunnen. Maar in de praktijk van het
historisch handwerk, met name in de fase van geschied-
schrijving en conceptualisering, blijkt her historische tijds-
begrip toch niet onproblematisch of eenduidig to zijn.

De groepering van tijdseenheden is Lang met altijd homogeen
of regelmatig. In plaats van met betekenisloze, rekenkundige
eenheden als decennia of eeuwen to werken, maken historic]
gebruik van periodisering. De Middeleeuwen, de Renaissance,
de Nieuwe Tijd, her tijdperk van de Barok: ze hebben allemaal
een andere omvang en er wordt een niet-newtoniaanse samen-
hang binnen die tijdvakken gesuggereerd. Dat leidt nogal eens
tot reificatie: de beroemde tijdgeest, die periodes zou beheersen
en een eigen karakter zou geven.

Ook als historici met op het oog neutrale tijdseenheden werken,
brengen ze een afwijkende ordening aan. De negentiende eeuw
loopt niet van Moo tot 19oo, maar van 1789 tot 1914 (de zoge-
naamde `lange negentiende eeuw') of van 1815 tot 1870 (de zoge-
naamde `korte negentiende eeuw'). De wen '6o waren niet in her
decennium 1960-1970, maar vonden vooral plaats in de jaren `70.

Het uitgangspunt van de gelijkmatigheid van de tijd wordt
ook ondergraven doordat historici vaak werken met breuken of
cesuren tussen periodes. Ze gebruiken dan bijvoorbeeld een
begrip als revolutie, waarin de dingen sneller lijken to gaan dan
in periodes van stagnatie. Er is dus kennelijk snelle tijd en
langzame tijd, vaak verbonden met her idee van warme (snel
veranderende) en koude (stabiele) samenlevingen. Er is zelfs
accelererende tijd, waar historici spreken van versnellende ver-
andering. Soms aarzelt de tijd, zodat we op de `drempel van
een Nieuwe Tijd' staan. De tijden kunnen hard zijn of
goedgunstig. De tijd kan ook rijp zijn en in dat geval is er spra-
ke van een `historisch kneedbaar moment'.
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Klassiek is in de geschiedschrijving her probleem van duur en
verandering: hoe beide krachten to beschrijven en op elkaar to
betrekken? `Duurzaamheid' impliceert een andere tijdsopvat-
ting dan `verandering'. Een poging tot verzoening van conti-
nuiteit en discontinuteit is de notie van de `gelijktijdigheid van
her ongelijktijdige'. Zaken die eigenlijk cultureel tot ver-
schillende periodes horen, blijken in een temporele ruimte
naast elkaar voor to komen, zoals de 24-uurs economie in de
Randstad en de zondagsheiliging op de Veluwe. Dit soort in-
vloedrijke concepten en metaforen geeft aan, dat her instru-
ment van homogene regelmatige tijd met in alle gcschiedkundi-
ge behoeften voorziet.

Historici die liever niet met concepten als crisis en breuk wet-
ken, kunnen op her eerste gezicht gemakkelijker uit de voeten
met her concept van gelijkmatig voortstromende tijd. Als men
maatschappelijke evolutie opvat als een geleidelijke ontwikke-
ling, wordt alle tijd tot overgangstijd. Hier is toch het probleem,
dat als apes tot een fluide proces gemaakt words, de datering van
ontwikkelingen en gebeurtenissen erg moeilijk words De vloei-
baarheid van de ontwikkelingsgang der samenleving maakt
definitie, vergelijking en verklaring van maatschappelijke ver-
schijnselen erg lastig. Vandaar dat ook evolutie vaak gepresen-
teerd wordt als een proces dat van de ene toestand of Ease naar
de volgende toewerkt. Van her stadium van jagers en verzame-
laars naar dat van landbouwers. Of van de fase van de traditio-
nele Gemeinschaft naar de fase van de moderne Gesellschaft. En
dat willen historici toch graag op een tijdbalk afgezet zien.

HET GEVECHT TEGEN DE TIJD

`Tijd' blijkt dus in de geschiedbeoefening wet degelijk een proble-
matische categorie to zijn. Sterker nog, tijd is de erfvijand van his-
torici. Want natuurlijk is her concept `tijd' een waardevolle bond-
genoot bij de legitimering van de geschiedbeoefening ten opzich-
te van rivaliserende wetenschappen, maar bij de geschiedschrijving
zelf zit ze in de weg. Tijd is war er staat tussen de historicus en
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diens object, tijd is hinderlijk, moet overbrugd worden. Historici
proberen bet gewicht van de factor tijd terug to dringen, ze willen
of van de overheersende dwang van de chronologie.

Dat lijkt op her eerste gezicht merkwaardig, maar als men beseft
dat historici zinvolle interpretaties willen geven, dat ze tot bete-
kenisgeving willen komen, wordt het begrijpelijker. Geschied-
schrijvers die een eigen zin en ordening in hun materiaal willen
aanbrengen, moeten zich emanciperen van het keurslijf van de
tijdsvolgorde. Die dwingt namelijk een ordening of die
inhoudsloos, zinloos is. Om zelfstandig themas to kunnen stel-
len, duiding en verklaring to geven, moeten historici hun zelf-
standigheid bevechten op de chronologie.

Her organisatieprincipe van de kroniekmatige beschrijving of
van de annalistiek staat weinig zelfstandige betekenisgeving toe.
Her model is dat van de bekende invuloefening: `En toen ..., en
toen ..., en toen De Groningse geschiedfilosoof Frank
Ankersmit heeft er in dit verband op gewezen dat moderne his-
torici zoveel mogelijk proberen de tijd teniet to doen om zelf de
baas to worden over hun eigen weergave van. her verleden. 'De
algemeen erkende meesterwerken van de twintigste-eeuwse his-
toriografie', zegt hij, `bevatten zeer weinig jaartallen.'

Het is verleidelijk om Ankersmits war pesterige uitspraak of to
doen als een postmodernistische boutade. Vanuit die postmo-
dernistische hoek worden pogingen ondernomen om to
experimenteren met nieuwe vormen van geschiedschrijving:
episodisch, fragmentarisch, bewust anachronistisch, aanleu-
nend tegen literaire fictie. Deze experimenten zijn binnen de
geschiedwetenschap zeer omstreden en ze worden door her
gilde van de professionals nauwelijks aanvaard.

Maar zo eenvoudig kunnen we Ankersmits observatie niet
terzijde schuiven. Want er zijn ook oudere, eerbiedwaardige
voorbeelden van de worsteling van historici met her dictaat van
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de tijdsvolgorde. Her bekendste geval is wel dat van de beroem-
de school van Franse historici, de Annales geschiedschrijving.
Hun voorman Francois Simiand keerde zich in her interbellum
al tegen was hij noemde 'her idool van de chronologie'.
Historici moesten volgens hem of van her volgtijdelijk beschrij-
ven van gebeurtenissen. Her object van geschiedenis was de
structuur. War structuur nu precies is, is altijd wat onduidelijk
gebleven, maar in ieder geval staat vast, dat ze niet erg beweeg-
lijk is. De omarming van bet structuurbegrip is een rigoureuze
keuze voor duur, voor her stilzetten, bet negeren van de tijd.

Fernand Braudel heeft dat concept van de longue duree opgeno-
men in zijn beroemde driedeling van de tijd: de geografische
tijd (onbeweeglijk, meetbaar in millennia en eeuwen), de socia-
le tijd (langzaam stromend, meetbaar in eeuwen en decennia)
en de politieke tijd (heftig bewegend, meetbaar in jaren, seizoe-
nen, campagnes). Langs deze weg words tijd als was in de han-
den van de historici, zij geven vorm aan de tijd, zij kiezen
ervoor hoe deze vormen to gebruiken.

Daarbij maken ze ook handig gebruik van bet cultuurhistori-
sche inzicht dat tijdsconcepties veranderlijk zijn. En bier is her
verband met her eerder beschreven genre van de cultuurgeschie-
denis van de tijd. Zo heeft Jacques le Goff, min of meet
Braudels opvolger, geschreven over de strijd die in de Middel-
eeuwen gevoerd is tussen de `tijd van de markt' en de `tijd van
de kerk. Dat geeft hemzelf ook de gelegenheid om in zijn ana-
lyse met her tijdsbegrip to spelen.

Er zijn andere voorbeelden. De beroemde Britse historicus
Herbert Butterfield, de bedenker van de term Whig-interpreta-
tion of history, was behalve historicus ook christen. Dat bracht
hem tot een andere driedeling dan die van Braudel. Butterfield
onderscheidde individuele tijd, collectieve tijd en de tijd van
God, waarbij elk niveau zijn eigen wijze van beschouwing en
beschrijving vereiste.
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Norman Cohn heeft in diens beroemde boek The Pursuit of the
Millennium een beschrijving gegeven van eschatologische bewe-
gingen over een periode die zich uitstrekt van de Middeleeuwen
tot en met de Nieuwe Tijd, maar die eigenlijk de heilsverwach-
ting en her fundamentalisme van de negentiende en de twintig-
ste eeuw insluit. Hij maakt op die manier van her millennaris-
me een tijdloze categorie.

Er worden ook pogingen gedaan om de tijdsbarriere tussen de
historicus en her verleden to slechten. Zo heeft Robert Darn-
ton, de bekende geschiedschrijver van de Franse Verlichting, in
zijn Berlijns Dagboek zijn ervaringen met de Berlijnse revolutie
van 1989 gebruikt om de revolutie in her Parijs van 1789 beret
to doorgronden.

Dat verlangen om door de tijd been to breken, om in direct con-
tact to komen met her verleden, valt ook bij iemand als Johan
Huizinga to vinden. Hij bedacht de term `historische sensatie' ter
aanduiding van een direct zintuiglijk gevoel van verbondenheid
met personen of situaties in her verleden. Als zo'n historische sen-
satie zich voordeed, werd de afstand in de tijd voor een kort
moment opgeheven, teniet gedaan. Her is eigenlijk de geschied-
kundige variant van war cultureel antropologen en zendelingen
bestempelen als going native: de toeschouwer wordt deelnemer.
De historicus bestudeert de vreemde stam niet meet van een
afstand, maar hij gnat erin op.

Huizinga besefte dat dit rolvermenging was. Voor de weten-
schappelijke historische analyse en beschrijving achtte hij de
historische sensatie onbruikbaar. Her was geen intellectuele
categorie, maar een oncontroleerbaar gevoel. Als professioneel
historicus was Huizinga zich als Been ander bewust van de
vreemdheid van her verleden, van de afstand in tijd en culturele
ruimte die historici scheidt van hun object.

Zo illustreert Huizinga de paradox van de historische herme-
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neutiek: onder erkenning van her anderszijn, van de onbegrij-
pelijkheid van her verleden, proberen we toch tot begrip ervan
to komen. Een manifestatie van die tweeslachtigheid is de ambi-
valente houding tegenover de tijd: historici koesteren de tijds-
dimensie, ze respecteren de tijd, maar ze zouden haar niettemin
graag uit de weg willen ruimen. Deze haat-liefdeverhouding
met de tijd is een soort familiegeheim, waaraan door historici
liever niet al teveel ruchtbaarheid wordt gegeven. Daarom zal ik
er met verder over uitweiden.
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ASTRONOMISCHE CYCLI
EN GEOLOGISCHE TIJD

EJ. Hilgen

Her spreekt voor zich dat de factor tijd onlosmakelijk met de
geologie verbonden is. Iedereen weet tegenwoordig dat er zo'n 65
miljoen jaar geleden een meteoriet op aarde ingeslagen is, die
een einde maakte aan her tijdperk van de dinosauriers. Men
moet zich wel realiseren dat deze kennis pas sinds korte tijd
voorhanden is. Pas vanaf her begin van deze eeuw slaagt men
erin de absolute ouderdom, in dit geval dus 65 miljoen jaar, van
gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde to bepalen met
behulp van radiometrische dateringen. Her ontstaan van de geo-
logie als serieuze wetenschap gaat veel verder terug en in die tijd,
tussen 175o en 19oo, hadden geologen weinig of geen greep op
de tijd, of beret gezegd op de absolute tijd. Want hier moeten we
wel duidelijk onderscheid maken tussen relatieve en absolute
tijd, en tussen relatieve en absolute ouderdomsbepalingen.

Relatief dateren is her bepalen van de chronologische opeen-
volging van gebeurtenissen zonder daar een absolute ouderdom
aan toe to kennen. Bij absoluut dateren speelt juist de toe-
kenning van een absolute ouderdom aan de opeenvolging van
gebeurtenissen een belangrijke rot. Bij de relatieve ouder-
domsbepaling binnen de geologie werd vooral gebruik gemaakt
van twee principes:

i. her principe van de horizontaliteit en de superpositie ofte-
wel de wetten van Steno - sedimentlagen zijn oorspronke-
lijk vrijwel horizontaal afgezet waarbij de bovenliggende laag
jonger is dan de onderliggende;

2. de evolutie, met zijn onomkeerbare ontwikkeling van her
leven, waarbij bepaalde levensvormen, zoals de dinosauriers,
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kenmerkend zijn voor een bepaalde - ook relatieve - tijds-
periode in de geschiedenis van de aarde.

Geologen uit de vorige eeuw waren met behulp van deze princi-
pes heel goed in staat om een relatieve (geologische) tijdschaal
op to stellen voor de geschiedenis van de aarde. Desondanks
bleef her natuurlijk frustrerend dat men maar geen greep kreeg
op de absolute ouderdom, en in her bijzonder de absolute
ouderdom van de aarde. Wel realiseerde men zich dat de aarde
heel oud moest zijn. Tenslotte heb je veel tijd nodig voor de -
langzame - ontwikkeling van her leven en van de aarde zelf.
Voor war betreft her laatste moeten we vooral verwijzen naar
her werk van de Schotse geoloog James Hutton die aan her eind
van de achttiende eeuw tot her inzicht kwam dat grootschalige
hoekdiscordanties - dat wil zeggen gesteentelagen die een hoek
maken met daaronder liggende gekantelde en/ of geplooide
oudere lagen - verklaard moesten worden door een periode van
afzetting (van de oudere lagen), gevolgd door een periode van
gebergtevorming en erosie en tenslotte hernieuwde afzetting
van sedimentlagen. En gezien de snelheid waarmee bepaalde
processen verlopen, is daar veel tijd voor nodig. Dit besef van
een hoge ouderdom van de aarde komt goed naar voren in her
volgende beroemde citaat van Hutton:

The result, therefore, of our present inquiry is, that we find
no vestige of a beginning - no prospect of an end.' (Hutton,
1788)

Haaks op deze ideeen over een zeer hoge ouderdom van de
aarde staat bet werk van Lord Kelvin. Op basis van een afkoe-
lingsmodel van de aarde berekende Kelvin in de tweede helft
van de vorige eeuw dat de aarde `slechts' honderdmiljoen jaar
oud moest zijn. Deze ouderdom werd aan her eind van de vori-
ge eeuw nog terug gebracht naar veertig en tenslotte naar twin-
tigmiljoen jaar. Daarnaast was er nog een aantal andere vroege
pogingen om de absolute ouderdom van de aarde to bepalen.
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Deze onnauwkeurige pogingen waren gebaseerd op een
inschatting van de snelheid van evolutie, van de snelheid van
sedimentatie en van de hoeveelheid tijd die her kost om het
huidige zoutgehalte van de oceanen to bereiken.

Door de ontdekking van radioactiviteit en de ontwikkeling van
de radiometrische dateringsmethode kwam aan de felle discus-
sic over de ouderdom van de aarde aan her begin van deze eeuw
een abrupt einde. Samengevat wordt bij de radiometrische
dateringsmethode gebruik gemaakt van het uiteenvallen van
radioactieve isotopen in dochterproducten waarbij de verhou-
ding tussen deze twee, aangevuld met de vervalsnelheid, ant-
woord geeft op de vraag hoe oud een gesteente en dus hoe oud
de aarde is. De radiometrische dateringsmethode leverde voor
her eerst een algemeen geaccepteerde, nauwkeurige bepaling op
voor de ouderdom van de aarde.

Toch heeft bijvoorbeeld de Amerikaanse geoloog Gilbert al in
1895 een verhaal gepubliceerd waarin de absolute duur voor een
deel van de geologische tijdschaal vrij nauwkeurig werd bepaald.
Gilbert nam terecht aan dat regelmatige of visselingen van kalk-
rijke en minder kalkrijke sedimenten veroorzaakt worden door
veranderingen in het klimaat die op hun beurt weer samenhan-
gen met cyclische veranderingen in de baan van de aarde. Hij
gebruikte hiervoor de astronomische cyclus van precessie met
een periode van 21.000 jaar om een duur van 21 miljoen jaar
voor een deel van de Krijtperiode uit to rekenen. Deze duur
komt goed overeen met de meest recente geologische tijdschalen
die gebaseerd zijn op de radiometrische dateringsmethode!

Zoals gezegd ging Gilbert er dus vanuit dat periodieke afwis-
selingen in sedimentopeenvolgingen, de zogenaamde sedimen-
taire cycli, samenhangen met cyclische schommelingen in her
klimaat die her gevolg zijn van cyclische veranderingen in de
aardbaan. Het betreft hier de veranderingen in de precessie,
obliquiteit en excentriciteit van de aardbaan. Excentriciteit
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beschrijft de veranderingen in de vorm van de aardbaan van
vrijwel cirkelvormig tot ellipsvormig en heeft dominante perio-
des van 100.000 en 400.000 jaar. Obliquiteit beschrijft de hoek
die de aardas maakt ten opzichte van her baanvlak en heeft een
dominante periode van 41.000 jaar. Precessie tenslotte beschrijft
de tolbeweging van de aardas met een dominante periode van
gemiddeld zr.ooo jaar.

Her idee dat dergelijke veranderingen in de aardbaan klimaats-
veranderingen kunnen veroorzaken werd daarvoor at door
Adhemar en Croll gebruikt om bet ontstaan van de ijstijden to
verklaren. Deze astronomische theorie van de ijstijden werd tij-
dens de eerste heeft van deze eeuw door Milankovitch in aange-
paste vorm verder uitgewerkt. Milankovitch koppelde de
bekende opeenvolging van de Giinz, Mindel, Riss en Warm ijs-
tijden aan zomerinstralingscurves voor hoge breedtegraad op
bet noordelijk halfrond en ging er daarbij vanuit dat koele
zomers uiteindelijk tot her ontstaan van een ijstijd leiden. Door
deze koppeling aan een instralingcurve wordt de geologische
record van de ijstijden onafhankelijk van radiometrische date-
ringen gedateerd. De astronomische theorie van de ijstijden is
nu algemeen geaccepteerd en heeft gedurende de laatste tiental-
len jaren een grote vlucht genomen.

Deze ijstijden kunnen her best gereconstrueerd worden aan de
hand van veranderingen in de verhouding van de stabiele zuur-
stofisotopen 160 en 180 in fossiele kalkskeletjes die gevonden
worden in diepzeekernen die uit de oceaanbodem zijn gehaald.
Omdat de lichtere isotoop preferentieel wordt aangereikt in ijs
staat de verhouding van de stabiele zuurstofisotopen in her zee-
water en dus ook in de kalk van de kalkskeletjes in direct ver-
band met de hoeveelheid ijs op aarde. De gedetailleerde
geschiedenis van de ijstijden is nu zeer goed gedocumenteerd.
De stabiele zuurstofisotopen-opnames laten zeer overtuigend
de hoogfrequente veranderingen in her ijsvolume zien, die her
gevolg zijn van de invloed van de astronomische cycli in de
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aardbaan op het klimaat. Al deze veranderingen zijn ondertus-
sen gekoppeld aan astronomische curven en zijn dus onafhan-
kelijk gedateerd van radiometrische dateringen.

De cyclische veranderingen in de aardbaan zijn echter niet alleen
verantwoordelijk voor her optreden van de ijstijden, maar leiden
voortdurend tot klimaatschommelingen, die geregistreerd wor-
den in her sedimentaire archief van de geschiedenis van her kli-
maat. De Middellandse Zee is een zeer geschikt gebied om
onderzoek to doen naar deze astronomische storing van her kli-
maat. Omdat Afrika tegen Europa opbotst, is her gebied
geodynamisch zeer actief waardoor grote delen van de zeebodem
opgeheven zijn en nu boven de zeespiegel liggen. In deze sedi-
mentpakketten zijn op zeer regelmatige afstand donkere lagen
ingeschakeld die sapropelen worden genoemd en die afgezet zijn
tijdens zuurstofloze omstandigheden op de toenmalige zeebo-
dem. Met behulp van de stabiele zuurstofisotopen-opname kan
de ouderdom van de sapropelen over de laatste o,5 miljoen jaar
uitstekend bepaald worden.

Een vergelijking met de astronomische curven voor de verande-
ringen in de aardbaan (in her geologisch verleden) laat zien dat
individuele sapropelen samenhangen met de precessie-cyclus (of
nauwkeuriger met minima in de precessie-index) en dat sapro-
pel groepen samenhangen met maxima in de excentriciteit van
de aardbaan van towel de Ioo.ooo (kleine groepen) als de
400.000 (grote groepen) jaar cyclus. Alternerende afwisselingen
in de dikte van opeenvolgende sapropelen (dik-dun-dik-dun)
wijzen ten slotte op de extra invloed van de cyclus van de obli-
quiteit via interferentie met de precessie-cyclus. Deze (fase-) rela-
ties tussen de sapropel-cycli en de astronomische cycli zijn ver-
volgens gebruikt om oudere sapropelen to koppelen aan de
astronomische curven. Deze correlaties - ook wet orbital tuning
genoemd - leveren niet alleen een betrouwbare astronomische
ouderdom voor de sapropelen op, maar ook voor alle verande-
ringen in de fauna en flora, en voor de omkeringen van her aard-
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magneetveld zoals die in her sediment vastgelegd zijn. Op deze
manier is een astronomische tijdschaal opgesteld voor de laatste
12 miljoen jaar in her mediterrane gebied.

Met behulp van gedetailleerd onderzoek naar de cyclische
sapropelpatronen kan zelfs uitgemaakt worden welke astrono-
mische oplossing - er zijn er verschillende -, die gebruikt wordt
voor her uitrekenen van de astronomische curven, de meest
nauwkeurige is vanuit een geologisch perspectief.

Vergelijkbaar onderzoek is in her bijzonder door N.J. Shackleton
gedaan naar diepzeekernen uit de open oceaan. Een dergelijke
astronomische tijdschaal is in Principe met alleen nauwkeuriger
dan de conventionele radiometrische tijdschaal maar heeft
bovendien een vele malen hoger oplossend vermogen - in de
orde van io.ooo jaar. Dat laatste is natuurlijk van groot belang
voor aardwetenschappelijk onderzoek waarbij tijdsrelaties en
causale verbanden tussen geologische gebeurtenissen centraal
staan. De astronomische tijdschaal wordt dan ook binnen vele
disciplines van de aardwetenschappen toegepast. Een van de
belangrijkste toepassingen ligt op bet gebied van onderzoek naar
de astronomische sturing van her klimaat zelf, waarbij nu paleo-
klimatologische informatie afkomstig tilt sedirnentaire cycli van
exact dezelfde ouderdom in mariene en continentale afzettingen
met elkaar in verband kan worden gebracht.

De astronomische tijdschaal week in eerste instantie sterk of van
de bestaande conventionele radiometrische tijdschalen (astrono-
mische ouderdommen 5-1o% ouder). Deze nieuwe tijdschaal
ligt ondertussen aan de basis van de standaard geologische tijd-
schaal voor de laatste 5.3 miljoen jaar, dat wil zeggen her gehele
Plio-Pleistocene. Een meow probleem dat zich hierbij voordoet,
is dat de standaard geologische tijdschaal nu gebaseerd is op twee
onafhankelijke dateringsmethoden, de astronomische methode
voor her interval jonger dan 5.3 miljoen jaar en de radiometri-
sche methode voor oudere tijdsintervallen. In dit opzicht is her
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van groot belang dat beide methodes aan elkaar gekoppeld wor-
den, dat wit zeggen op elkaar afgestemd worden. Dit kan bi.j-
voorbeeld gebeuren door de astronomische ouderdom van asla-
gen, die ingeschakeld zijn in astronomische gedateerde
sedimentopeenvolgingen, to vergelijken met de radiometrische
ouderdom voor dezelfde aslagen. Hierbij kan er op her ogenblik
van uitgegaan worden dat de onzekerheid in de radiometrische
dateringen groter is dan die van de astronomische dateringen.

De belangrijkste uitkomst van de discussie die recentelijk gevoerd
werd tijdens een symposium in Londen, gewijd aan de astrono-
mische calibratie van de geologische tijdschaal, is dat de tijd nu
rijp is om in elk geval her hele Cenozoikum en MesozoTkum (dat
wit zeggen de laatste 245 miljoen jaar), maar mogelijk zelfs bet
gehele Phanerozoikum (dat wit zeggen de laatste 550 miljoen jaar)
astronomisch to gaan dateren. Een nadeel hierbij is her chaotisch
aspect van bet zonnestelsel waardoor de astronomische cycli niet
nauwkeurig teruggerekend kunnen worden dan tot zo'n 20 tot 30
miljoen jaar geleden. Dit nadeel is echter overkomelijk omdat in
her bijzonder de 400.000 jaar excentriciteit-cyclus waarschijnlijk
zeer stable] is over deze gehele tijdsinterval.

Behalve de invloed van de cyclische veranderingen in de baan
van de aarde - ook wel Milan kovitch-cycli genoemd - is ook de
invloed van andere astronomische cycli, zoals de dag en her jaar,
terug to vinden in de aardse archieven. De jaarcyclus speelt een
zeer belangrijke rol vooral ook war betreft bet opstellen van een
ultrahoge resolutie astronomische tijdschaal voor de laatste 50
tot 100.000 jaar. Denk bijvoorbeeld aan bet boomringenonder-
zoek (de zogenaamde dendrochronologie), en bet paleoklima-
tologisch zeer belangrijke onderzoek aan de ijskernen van
Groenland en Antarctica. Daarnaast wordt er tegenwoordig
veel onderzoek gedaan naar fijngelaagde (jaarlaminae) mariene
en lacustriene afzettingen van zeeen en meren.

Naast de jaarcyclus is ook de invloed van de zonnevlek-cyclus
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herkend in ijskernen en meerafzettingen. Ook de invloed van
de getijden-cycli is terug to vinden, zelfs in sedimenten met een
zeer hoge ouderdom van 8oo tot zelfs 2,500 miljoen jaar. Deze
fossiele getijden-cycli geven informatie over her aantal dagen in
een maand waardoor de afstand tussen de aarde en de maan
berekend kan worden.

De dagcyclus vinden we tenslotte terug in groeiringen van som-
mige soorten fossiele koralen en schelpen. Door deze zeer gede-
tailleerd to onderzoeken is men in staat geweest om her aantal
dagen in een jaar to bepalen - her aantal dagen per jaar neemt
toe in her geologische verleden omdat de maan vroeger dichter
bij de aarde stond waardoor deze sneller ronddraaide. Op basis
van deze gegevens kan opnieuw de afstand van de aarde tot de
maan berekend worden.

Her mag duidelijk zijn dat de invloed van verschillende astro-
nomische cycli terug to vinden is in de archieven van (de
geschiedenis van) onze aarde. Her herkennen van deze cycli
speelt vooral bij paleoklimatologisch onderzoek een zeer belang-
rijke rol. De nadruk in dit verhaal ligt echter op her belang van
deze cycli om (nog) beret greep to krijgen op de factor tijd, de
factor die zo'n fundamentele rol speelt binnen de geologie.
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VAN NANOSECONDEN TOT MILJARDEN JAREN

Her dilemma van de geofysiologie

P. Westbroek

We betreden her terrein van een enorme chemische fabriek.
Rondom staan reservoirs, grote en kleine, die met verschillende
substanties zijn gevuld. De reservoirs zijn met elkaar verbonden
door een stelsel van buizen en slangen waardoor de substanties van
het ene naar her andere reservoir kunnen stromen. Als we ons afvra-
gen: 'War produceert deze fabriek?', dan is her antwoord: `niets'.
Behalve energie komt er mets in en er gaat ook niets naar buiten.
Er is ook Been directie die de procesgang reguleert. De fabriek is een
volledig autonoom geheel dat spontaan uit sterrenstof is ontstaan
en al vierenhalfmiljard jaar onafgebroken functioneert.

Dit is her beeld van de aarde zoals her vanaf de jaren zeventig in
de geochemie is ontwikkeld. De belangrijkste geochemische
reacties zijn erin samengevat en men kan er de natuurlijke cycli
van allerlei stoffen, zoals koolstof, zuurstof, silica, calcium, zwa-
vel en ijzer zonder moeite volgen. Het is een computermodel
van de werking van de aarde. De grootte van de samenstellen-
de reservoirs en fluxen is erin verwerkt, evenals de factoren die
de fluxen tussen de reservoirs reguleren.

Her model is een hulpmiddel waarmee we allerlei belangwek-
kende geologische vraagstukken kunnen onderzoeken zoals
daar zijn: hoe is zuurstof in de atmosfeer gekomen? Hoeveel
kooldioxide zat er vijfhonderd miljoen jaar geleden in de atmo-
sfeer en war had dat voor gevolgen voor her wereldklimaat? Hoe
is de samenstelling van de oceaan veranderd in de loop van de
aardgeschiedenis? Hoe komt her dat de condities op aarde
gedurende bijna viermiljard jaar zonder onderbreking geschikt
zijn geweest voor de voortgang van her leven?
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Als we dan de geschiedenis van de aarde met ons model willen
reconstrueren, zien we dat de reservoirs een soort ademende
beweging maken: sommigen zwellen op, terwijl anderen juist
Weiner worden en dan gaat her weer de andere kant op. Ook de
stofstromen blijven niet gelijk, maar veranderen voortdurend
van grootte.

Net als alle computermodellen heeft ook dit model zijn beper-
kingen. Ten eerste moet her tamelijk eenvoudig opgebouwd
zijn om zinvol to kunnen functioneren. Als her to ingewikkeld
zou zijn en bijvoorbeeld to veel stoffen zou beschrijven, dan zou
je meet tijd moeten steken in de interpretatie van de uitkomst
dan in de bestudering van de werkelijke natuur. Je kunt ook
geen grote en kleine dingen in een model combineren, of snel
en langzaam verlopende processes. Het is duidelijk, dat in dit
model van de aarde alleen de heel grote reservoirs en fluxen
samengevat zijn; de rest is weggelaten. Bovendien heeft dit
model alleen betrekking op geologische tijdschalen, miljoenen
tot miljarden jaren, en zegt her niets over her klimaat van de
volgende eeuw.

Dit model is ook nooit af. Her wordt steeds weer gecorrigeerd
en verrijkt met nieuwe inzichten. Zo wordt vooral de laatste tijd
duidelijk dat de biosfeer op de meeste van de fluxen een diep-
gaande invloed uitoefent en in vele opzichten de werking van
her gehele systeem stabiliseert. Het vak dat zich specifiek met de
wisselwerking tussen de geosfeer en de biosfeer bezighoudt
noem ik geofysiologie. Implementatie van de geofysiologie in
her geochemische wereldmodel zou ons inzicht in de werking en
de geschiedenis van onze planeet in belangrijke mate verdiepen.

Uiteraard heeft de oorspronkelijke ontwerpers van her model
altijd wel een biologische component voor ogen gestaan. Zo
waren ze zich goed bewust van de rol van fotosynthese bij de
productie van vrije zuurstof in de atmosfeer, van het felt dat de
reservoirs van allerlei gesteentevormende mineralen, zoals kalk,
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zwavelijzer of silica, door organismen worden gevormd, of van
de enorme betekenis van vaatplanten bij de onttrekking van
kooldioxide nit de atmosfeer, vooral ten gevolge van de verwe-
ring van silicaten. Maar in hun model konden ze onvoldoende
rekening houden met de bijzondere eigenschappen van levende
systemen, zoals her evolutieproces en her principe van zelfre-
gulatie. De modellering daarvan stelt heel bijzondere eisen aan
her onderzoek en vormt een van de hoofdproblemen van de
huidige wetenschap en van de geofysiologie in her bijzonder.

Her eerste probleem waar de geofysiologie mee to maken heeft, is
de bijna kosmische complexiteit van her leven. Hoe is her moge-
lijk dat een levende cel, met at zijn duizenden genen, eiwitten,
lipiden en andere bouwstoffen ooit kan functioneren? En war
moeten we ons voorstellen bij de modellering van `biodiversiteit',
de miljoenen soorten die de aarde bevolken? Daarnaast vormt her
felt dat biologische processen zich tegelijkertijd voltrekken op
verschillende niveaus van organisatie met geheel verschillende
tijd- en ruimteschalen een bijzondere complicatie.

MODELLERING VAN HET LEVEN

Op het eerste gezicht lijkt her probleem onoplosbaar. Zoals
gezegd kan een goed model alleen processen beschrijven die
ongeveer even snel verlopen en waarvan de ruimtelijke uitge-
breidheid min of meet gelijk is. Maar de natuur trekt zich van
deze beperking niets aan. In een bos kun je grofweg bomen, strui-
ken en kruiden onderscheiden, met in de bodem tussen de mine-
rate bestanddelen een ingewikkeld samenstel van wortels, micro-
organismen, wormen en geleedpotigen. Als we gedetailleerder
kijken, zien we weefsels en cellen en daarbinnen de razende acti-
viteit van nuclemezuren, eiwitten, en andere biologische molecu-
len. Her bos vormt een klein onderdeel van de continentale
begroeiing, die in totaal minder dan eenderde van her planetaire
oppervlak bedekt. Als we de reactiesnelheden op moleculaire
schaal mefen in milliseconden, de dynamiek van een cel in dagen
of weken, die van her bos in seizoenen of nog liever in honder-

91



den jaren, dan moeten processen op mondiale schaal opereren
over duizenden tot miljarden jaren. Bovendien voltrekken de
processen op al die organisatieniveaus zich niet onafhankelijk van
elkaar. Genetische mutaties kunnen cascades van veranderingen
teweegbrengen op de hogere niveaus en uiteindelijk de
moleculaire organisatie van de cellen. Geofysiologische modellen
zouden tijd- en ruimteschalen moeten overspannen van millise-
conden en manometers tot megajaren en de periferie van de pla-
neet. Je vraagt je of of de geofysiologie niet een doodgeboren
kindje is.

Er zijn drie redenen waarom de problemen misschien toch kun-
nen worden opgelost. De eerste heeft to maken met de metho-
de van modelleren, terwijl de andere twee volgen uit de aard
van de biologische organisatie zel£ Allereerst kunnen we in
plaats van een alomvattend model een hele serie hierarchisch
geneste `modules' of deelmodellen construeren die als Russische
poppetjes elkaar omvatten en elk de geofysiologische processen
op een eigen organisatieniveau representeren. Ze moeten
natuurlijk wel compatibel zijn en een samenhangend geheel
vormen zodat de informatie die nit de ene module komt aan de
andere kan worden doorgegeven.

Her tweede argument is gebaseerd op de waarneming dat de
natuur zichzelf herhaalt. Aan de immense diversiteit van leven-
de organismen ligt een verrassende uniformiteit ten grondslag.
Zo kon her fruitvliegje Drosophila als sleutelorganisme dienen
voor de ontrafeling van de genetica van alle dieren, terwijl de
bacterie Escherichia coli ons in staat heeft gesteld om de bioche-
mie van een olifant to bestuderen.

De derde reden waarom her diepe modelleringsprobleem in de
geofysiologie misschien kan worden opgelost, volgt nit de notie
dat her gedrag van biologische systemen op de knooppunten
die we al als organisatieniveaus hebben aangeduid , plotseling
verrassend eenvoudig kan zijn. Her best bekende organisatieni-
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veau is dat van her individuele organisme. Omdat de individu-
en zo alledaags zijn, zien we niet meet hoe mysterieus ze eigen-
lijk zijn. Her gedrag van een individueel organisme is de resul-
tante van vele duizenden biochemische reacties. Her is daarom
uiterst verrassend dat de belangrijkste fysiologische eigenschap-
pen van zo'n individu met een handvol eenvoudige regelties
precies kunnen worden beschreven. Het is alsof, op her niveau
van her individu, een hope mate van ordening uit de complexi-
teit `uitkristalliseert' als een emergente eigenschap.

DYNAMIC ENERGY BUDGET THEORY (DEB)

Professor S.A.L.M. Kooijman van de Vrije Universiteit Amster-
dam heeft hiervoor de theorie ontworpen. Met zijn Dynamic
Energy Budget Theorie (DEB) heeft hij elf regels vastgesteld
waar elk individueel organisme aan moet voldoen en die boven-
dien her fysiologische gedrag van dat individu geheel en nauw-
keurig bepalen. Her enige waarin de modellen van de orga-
nismen van elkaar verschillen, zijn de parameterwaarden. Die
zijn weer gecorreleerd met de grootte van her organisme. Als we
dus de parameterwaarden voor een organisme kennen, kunnen
we die voor alle andere ervan afleiden. Zo kan Kooijman van
een mug een olifant maken.

DEB is uitgebreid getoetst aan de realiteit en voldoet boven ver-
wachting. Uitgaande van war paleontologische gegevens over de
groeisnelheid van een dinosaurus, kun je met DEB de lichaams-
temperatuur van dat fossiel bij leven uitrekenen. Het model
lijkt een beetje op dat van de aarde als geheel, maar het is veel
beret gedefinieerd. DEB is een keiharde biologische theorie, en
her Joel van ons gezamenlijk onderzoek is om de gehele geofy-
siologische modellering hierop to baseren.

De regels waarop DEB is gebaseerd, beschrijven de assimilatie,
allocatie en her gebruik van energie en nutrienten in indivi-
duele orgahismen. Her zijn in feite uitspraken over wat zich op
moleculaire schaal in de organismen afspeelt. Verdere onder-
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bouwing van DEB vereist daarom een onderzoek naar de
moleculaire organisatie van de levende cel een overgang naar
her onderliggende organisatieniveau. Een dergelijke benadering
is van strategisch belang voor de oplossing van een van de grote
problemen waarvoor de huidige biologic zich geplaatst ziet.
Momenteel worden de basenopeenvolgingen van een groeiende
stroom van organismen, inclusief de mens, vastgesteld.

War die oceaan van informatie betekent en hoe we er gebruik
van kunnen maken, is de vraag. De voor de hand liggende
benadering is om van elk gen waarvan de opeenvolging bekend
is de functie vast to stellen en dan to onderzoeken hoe de wer-
king van de cel uit al die functies naar voren komt. DEB geeft de
mogelijkheid om deze bottom-up benadering to completeren
met een top-down strategic, die van de cellulaire organisatie naar
de diepten van de moleculaire organisatie afdaalt.

Anderzijds is de groep van Kooijman bezig om vanuit DEB `op
to stijgen' naar her ecosysteem niveau. Voorlopig gaat her om
met veel meet dan `theoretisch pad verkennen': DEB modellen
van elkaar completerende mengpopulaties worden in een
afgesloten vat met groeimedium aan her werk gezet en her
resulterende gedrag van her gehele ecosysteem wordt in kaart
gebracht. De komende jaren wil men deze eenvoudige
modelvoorstelling uitbreiden in de richting van natuurlijke sys-
temen. Hieruit hoopt men dan een universeel geldende model-
structuur voor ecosystemen of re leiden. Die kan dan worden
toegepast voor de modellering van de levende natuur op eco-
systeemniveau. Pas daarna kan men trachten geofysiologische
modellen van de gehele aarde to ontwikkelen.

Een aspect is van bijzonder belang voor her vraagstuk van tijd
in de geofysiologie. Als er in de toekomst metterdaad een men-
we generatie wereldmodellen ter beschikking zal staan waarin
de werking van her leven op adequate wijze is gefncorporeerd,
dan zullen we ook een antwoord hebben op de vraag op welke
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tijdschaal bet mondiale model zal kunnen opereren. Deze vraag
is daarom van zo groot belang, omdat her huidige onderzoek
naar `global change' de pretentie heeft zinvolle uitspraken to
doen over klimaatveranderingen gedurende de komende hon-
derd jaar. Is dat eigenlijk mogelijk?

HET GLOBAL EMILIANIA MODELING INITIATIVE (GEM)

We beschikken over een sleutelorganisme dat bij uitstek
geschikt is om de mogelijkheden van geofysiologische modelle-
ring to exploreren. Her betreft de eencellige mariene alge
Emiliania huxleyi, die bedekt is met sierlijke kalkschubjes (coc-
colieten) en in alle wereldzeeen voorkomt. Vooral in de noor-
delijke Atlantische Oceaan ten zuiden van Ijsland - maar ook
elders - vormt dit organisme gigantische bloeien die door de
lichtreflecterende coccolieten her water melkachtig maken en
vanuit satellieten direct waarneembaar zijn. Emiliania huxleyi is
misschien wel her belangrijkste kalkproducerende organisme op
aarde. Doordat her enerzijds gemakkelijk in her laboratorium
kan worden gekweekt en omdat anderzijds de coccolieten een
schitterend geologisch archief op de oceaanbodem hebben ge-
vormd kan Emiliania huxleyi op alle vier de genoemde organisa-
tieniveaus worden onderzocht.

Belangrijk is ook, dat in deze ene soort drie verschillende inter-
acties tussen de pelagische biota en her klimaatsysteem worden
verenigd. Zoals bekend, leidt de kalkproductie tot verhoging van
her CO. gehalte in bet oppervlaktewater van de oceaan en daar-
door in de atmosfeer; de vorming en sedimentatie van de organi-
sche component heeft daarentegen een verlaging van her C02
gehalte tot gevolg. Tenslotte is Emiliania een belangrijke produ-
cent van dimethylsulfide (DMS), een gas dat her albedo (terug-
kaatsing van zonlicht) van de aarde in belangrijke mate verhoogt
doordat her de vorming van witte wolken stimuleert en dus een
verkoelend effect heeft. De koppeling van deze drie
klimaatinvloeden en de oorzaak van de bloeien vormen een
belangrijk geofysiologisch probleem.
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Dit onderzoek naar de biosynthese van de coccolieten loopt al
vanaf eind jaren zestig en bet is nu ongeveer tien jaar geleden
dat dit werk uitgebreid werd tot een volwaardig geofysiologisch
onderzoek, waarbij vele tientallen onderzoekers vanuit de hele
wereld betrokken zijn (geweest). Her `Global Emiliania
Modeling Initiative' (GEM) gebruikt Emiliania als sleutelorga-
nisme om de invloed van alle pelagische, verkalkende organis-
men op de dynamiek van de aarde en her klimaat to bestuderen.
Met een gekoppelde experimentele en modelleringsbenadering
wordt op elk van de vier organisatieniveaus gestreefd naar de
totstandkoming van een DEB-compatibel model.

Op moleculair niveau spitst her onderzoek zich toe op her
mechanisme van de verkalking en de koppeling van dit proces
met fotosynthese. Op organisch niveau wordt her een algemeen
DEB-model van fototrofen, momenteel gevalideerd met gegevens
over Emiliania die door laboratorium experimenten worden
aangeleverd. Een vraag is nog hoe de verkalking moet worden
ingebouwd. Ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd op de
schaal van cultures, met mesokosmoscultures in de open oceaan.

Her mondiaal-geofysiologische onderzoek tenslotte is gericht
op een wereldwijd netwerk van sedimentvallen en boorkernen.
Hiermee is her mogelijk de kalkfluxen to kwantificeren, die over
een of een aantal jaren, per maand en per coccolietensoort wor-
den gegenereerd. Deze benadering geeft tevens informatie over
de transformatie (oplossing) van bet coccolieten-signaal in de
diepere oceaan en her sediment. De modellering van deze pro-
cessen is in volle gang en zal her mogelijk maken om uitgaande
van her diepzeearchief de evolutie van her systeem to reconstru-
eren. Wij menen dat de GEM-benadering exemplarisch kan zijn
voor her onderzoek naar vele geofysiologische interacties.
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TIJD IN DE NATUURKUNDE

J. Hilgevoord

Ij

INLEIDING

Over tijd in de natuurkunde is zeer veel to vertellen. Her meest
opvallende is misschien wel dat er van onze dagelijkse beleving
van tijd, in de natuurkunde weinig of niets is terug to vinden.

Vier weken voor zijn dood schreef Albert Einstein aan een
vriend: `Voor ons gelovige natuurkundigen heeft de scheiding
tussen Verleden, Heden en Toekomst slechts de betekenis van
een - zij her hardnekkige - illusie.'

Al door de oude natuurfilosofen werd zeer verschillend over tijd
gedacht. Volgens Heraclitus (ongeveer 500 v. Chr.) is verande-
ringhet kenmerk van de werkelijkheid: panta rhei, ouden menei
(alles stroomt, niets beklijft). Volgens zijn tijdgenoot
Parmenides is verandering een illusie: her Zijnde is. De filosoof
Karl Popper noemde Einstein `Parmenides'.

In de moderne natuurkunde spelen beide aspecten een to]:
bewegingsvergelijkingen en behoudswetten. Net als de meeste
andere mensen neigen natuurkundigen ertoe om grote waarde
to hechten aan war nietverandert. De wet van behoud van ener-
gie is een van de fundamenten van de natuurkunde.

Voor ons mensen is bet belangrijkste gevolg van tijd ongetwij-
feld dat her proces van ons leven eindig is. Dit natuurkundige
feit is bepalend voor onze ambities, voor onze maatschappij,
voor onze economie, kortom voor ons leven en streven. Maar
deze consequenties van onze eindige levensduur worden door
de natuurkunde niet beschreven.
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GEDANE ZAKEN NEMEN GEEN KEER. OVER TIJDSASYMMETRIE

Laat ik begin nen met de beleving die voor ons wellicht her meest
verbonden is met tijd, namelijk dat deze onstuitbaar en onher-
roepelijk schijnt voort to schrijden van her verleden naar de toe-
komst. We kunnen dit voortschrijden niet stoppen of van rich-
ting veranderen. Deze richting wordt getoond in tal van ver-
schijnselen uit her dagelijkse leven. Als je in de keuken een hoop
scherven op de grond ziet liggen, onderstel je dat dit daarvoor
een kopje was en met dat her daarna een kopje zal zijn. Een
opgeruimde kamer wordt vanzelf rommelig en een eenmaal uit-
gepakt cadeautje krijg je noon meet goed terug in de verpak-
king. Rook komt wel uit, maar gaat nooit weer in de schoor-
steen, net zomin als baby's ooit terugkeren in de bulk van hun
moeder. Een teruggedraaide film is altijd een lachfilm. We wor-
den allemaal steeds ouder en gedane zaken nemen Been keer.

Deze opvallende `richting' of `pijl' van de tijd ontbreekt in de
fundamentele natuurkunde. De fundamentele natuurwetten
zijn symmetrisch ten opzichte van de omkering van de richting
van de tijd. Dat wil zeggen dat van elk proces her tijdomge-
keerde proces ook mogelijk is. Hoe valt dat to rijmen met de
duidelijke tijdsasymmetrie van zovele processen om ons heen?

Essentieel is her onderscheid tussen de beschrijving van een
proces op macroniveau en op microniveau. Beschouw een inkt-
druppel in een kopje water. Op macroniveau zien we dat de
inkt zich verspreidt en dat her water grijs wordt. En dat blijft
verder zo; nooit zal de inks zich vanzelf weer concentreren in
een druppel. We zien bier dus een tijdsasymmetrisch proces.
Op microniveau hebben we to maken met een systeem van I023
zeer snel bewegende en botsende water- en inktmoleculen.
Deze beweging is tijdsymmetrisch, dat wil zeggen dat de in de
tijd omgekeerde beweging fysisch ook mogelijk is. Om dit
omgekeerde proces echter to realiseren, zouden we de snelheid
van alle moleculen moeten omkeren en her is duidelijk dat wij
daartoe niet in staat zijn. Blijkbaar is her voor ons makkelijker
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de begintoestand, de inktdruppel, to realiseren dan de
tijdomgekeerde eindtoestand.

Je kunt dit vergelijken met her feit dat her moeilijker is om je auto
tussen twee andere to parkeren dan om weg to rijden. Dat komt
doordat van de vele manoeuvres die je kunt uitvoeren er maar
enkele tot een correct geparkeerde auto leiden terwijl, omgekeerd,
vrijwel alles wat je doet goed is om weer weg to rijden.

Niet alleen is her zo dat de verspreiding van de inkt in her water
in principe omkeerbaar is, her is zelfs zo dat de beginsituatie
waarin er een druppel inkt is na verloop van tijd weer terugkeert!
Men kan bewijzen dat elke configuratie van de moleculen zich
na verloop van tijd (in hoge benadering) herhaalt. Maar de tijd
die daarvoor nodig is, is zo gigantisch lang dat de leeftijd van her
heelal daarbij vergeleken minder is dan een oogwenk.

Om de tijdsasymmetrie die wij waarnemen to kunnen beschrij-
ven, moeten we dus niet op her microscopische niveau kijken.
In plaats van de plaatsen en snelheden van de afzonderlijke
moleculen to beschouwen, moeten we eerder denken aan zoiets
als de mate van grijsheid van her water- en inktmengsel. Die
grijsheid is evenredig met her aantal inktdeeltjes in een kleine
macroscopische volumemaat, bijvoorbeeld een kubieke milli-
meter. Het is dus een gemiddelde over een zeer groot aantal
moleculen. Vervolgens moeten we een vergelijking zien of to lei-
den voor de verandering van de grijsheid in de tijd. De hoop is
dat wellicht deze vergelijking de tijdsasymmetrie vertoont die in
de microscopische beschrijving ontbreekt.

De overgang van een beschrijving op microniveau naar een
beschrijving op macroniveau blijkt een moeilijk probleem to
zijn. Allereerst moeten we geschikte macroscopische groothe-
den vinden analoog aan de `grijsheid' van ons voorbeeld maar
dan van een meet universeel karakter. Her meest bekende
begrip dat bier een rol speelt, is her begrip `entropie' dat ook
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gezien kan worden als een mate van wanorde in een systeem.
Van deze entropie of wanorde willen we dan bewijzen dat hij
altijd toeneemt in de tijd. Aldus zouden we de pijl van de tijd
to pakken hebben: in een systeem dat aan zichzelf wordt
overgelaten, neemt de entropie of de wanorde altijd toe.

Afgezien van her feit dat een begrip als wanorde zich niet een-
voudig laat definieren, zal her duidelijk zijn dat elke bewegings-
wet die kan worden afgeleid uit de onderliggende tijdsymmetri-
sche bewegingsvergelijkingen van de moleculen, noodzakelijk
zelf ook tijdsymmetrisch is. De gewenste tijdasymmetrische uit-
komst, dat de entropie altijd toeneemt of hoogstens gelijk blijft,
kan dus alleen worden verkregen door ergens een tijdsasymme-
trische onderstelling to maken.

Deze problematiek vormt een van de grote thema's van de theo-
retische natuurkunde. War men aannemelijk kan maken is, dat
als men in een systeem met zeer veel vrijheidsgraden (bijvoor-
beeld veel deeltjes) begint met een ordelijke situatie, dat dan de
wanorde toeneemt totdat een evenwichtstoestand is bereikt waar-
in de macroscopische grootheden, gedurende tijden die klein zijn
ten opzichte van de bovengenoemde `terugkeertijd', niet meet
veranderen. Dit wordt geillustreerd door onze inktdruppel.

De pijl van de tijd uit ons dagelijkse leven wordt dan verklaard
door her feit dat de situatie waarin wij verkeren blijkbaar rela-
tief ordelijk is en dat wij zelf ook zulke ordelijke situaties kun-
nen creeren (alweer de inktdruppel!). Als bron van,deze orde
wordt de zon gezien die al her leven op aarde mogelijk maakt
door een continue stroom van (relatief) geordende straling op
ons of to sturen. De zon zelf is to vergelijken met de inktdrup-
pel: een concentratie van materie in een leeg heelal die net als
de druppel eens zal zijn verdwenen. En hoe is de zon zelf dan
ontstaan? Her is duidelijk dat bovenstaande verklaring van de
pijl van de tijd onvermijdelijk leidt naar her probleem van her
ontstaan van de kosmos. Zo krijgt in de natuurkunde een van
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de meest gewone dagelijkse verschijnselen, namelijk de gericht-
heid van de tijd, een diepe kosmologische betekenis.

De status van de wet van toename van de entropie is zeer ver-
schillend van bijvoorbeeld energiebehoud. De entropie is een
aan de mens gerelateerde grootheid, namelijk aan de schaal
waarop wij waarnemen. Maar her is wel een objectieve groot-
heid, namelijk een soort gemiddelde en niet subjectief zoals
sommigen beweren.

ZIJN TIJD EN RUIMTE ABSOLUUT?

TIJD IN DE KLASSIEKE NATUURKUNDE

In de klassieke natuurkunde is tijd een eenvoudige parameter
waar de fysische grootheden van afhangen. Men stelt tijd voor
met behulp van een tijdas waarvan de punten tijdstippen voor-
stellen volgens een of andere tijdmaat, bijvoorbeeld uteri of
seconden. Net als in de ruimte is de keus van her nulpunt niet
van belang; her gaat in de natuurkunde alleen om tijdsver-
schillen. De natuurkundige wetten zijn invariant onder ver-
schuivingen in de tijd. Her doet er in principe dus niet toe waar
en wanneer ik een natuurkundig experiment doe. Was dat niet
zo, dan was natuurwetenschap onmogelijk! Opmerkelijk is her
ontbreken op de tijdas van iets war correspondeert met onze
beleving van `nu'; ik kom daarop nog terug.

Waar her in de tijd van Newton vooral om ging, was of ruimte
en tijd een absolute of slechts een relationele betekenis hebben.
Newton stelde zich op her eerste standpunt:

Absolute space, in its own nature, without relation to any-
thing external, remains always similar and immovable.'

Absolute time, of itself, and from its own nature, flows
equably and without relation to anything external.'

Vooral her without relation to anything external is belangrijk.
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Newton onderscheidt de ware tijd en de middelen om deze to
meten. De hoeveelheid tijd die verloopt tussen twee gebeurte-
nissen heeft een absolute betekenis en is onafhankelijk van onze
eventueel gebrekkige middelen om dit to meten.

Hoewel Newtons opvatting aangaande de Absolute Ruimte van
her begin of aan hevige kritiek ondervond, bleef zijn opvatting
over de Absolute Tijd vrijwel onomstreden tot aan bet begin
van deze eeuw. Her was Einstein, die brak met bet absolute
karakter van tijd.

TIJD IS WAr DE KLOK AANWIJST.

DE SPECIALS RELATIVITEITSTHEORIE

In 1905 zette Einstein de revolutionaire stap om tijd inderdaad
to identificeren met wat de klok aanwijst. Om een enigszins
overzichtelijk wereldbeeld to krijgen, is her dan wel zaak je klok
met zorg to kiezen! Einstein stelde zich voor dat alle waarnemers
worden uitgerust met standaardklokken die ze op elk relevant
punt van hun ruimtelijk coordinatenstelsel plaatsen. Deze klok-
ken worden onderling gelijk gezet met behulp van lichtsigna-
len. Er ontstaat zo een coordinatensysteem waarin elke gebeur-
tenis vier coordinaten heeft, drie ruimtecoordinaten en een tijd-
coordinaat. Vervolgens poneerde hij:

`Ten opzichte van elkaar met constante snelheid bewegende
waarnemers (= coordinatenstelsels) vinden dezelfde natuur-
wetten; in het bijzonder vinden zij dezelfde waarde van de
lichtsnelheid.'

Dit postulaat kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Het was
een reactie op de crisis die bestond in de theorie van het elek-
tromagnetisme. Met dit postulaat slaagde Einstein erin deze cri-
sis op een elegante en overtuigende wijze op to lossen. De eis
aangaande de lichtsnelheid had echter wel ingrijpende gevolgen.
De tijd moest noodzakelijkerwijs zijn absolute karakter verlie-
zen. In bet bijzonder bleek bet begrip `gelijktijdig' een relatief,
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dat wil zeggen een van de waarnemer afhankelijk, begrip to wor-
den. Daarmee werd ook her begrip `heden', gedefinieerd als `alle
gebeurtenissen die gelijktijdig zijn met nu', een relatief begrip!

En ook her onderscheid tussen ruimte en tijd bleek minder abso-
luut to zijn dan in de klassieke natuurkunde wordt verondersteld.
Ruimte en tijd vormen een ondeelbare eenheid: ruimtetijd.

Een wellicht nog verbazingwekkender resultaat van de relativi-
teitstheorie is dat, anders dan in de klassieke fysica, de hoeveel-
heid tijd die verloopt tussen twee gebeurtenissen geen absolute
betekenis heeft, maar afhangt van de in de ruimtetijd gevolgde
weg tussen deze gebeurtenissen. Tweelingen die verschillende
`levenspaden' volgen, blijven dus niet even oud. Van onze intui-
tieve voorstelling van tijd blijft niet veel over! Maar her werd
nog erger.

INTERMEZZO: TIJD METEN

De zonnewijzer, gebaseerd op de aswenteling van de aarde, is de
oudste klok. Oud zijn ook de waterklok, de zandloper en der-
gelijke. Belangrijk was her idee van her slingeruurwerk (Galilei)
en de ontwikkeling daarvan door Christiaan Huygens (1656)
die hiermee een onnauwkeurigheid van tien seconden per dag
bereikte. Goede betrouwbare klokken waren essentieel voor de
lengtebepaling op zee en dus van onschatbaar belang voor de
economic. In 1761 construeerde John Harrison na dertigjarige
arbeid zo'n klok met een onnauwkeurigheid van slechts eender-
de seconde per dag, wat neerkomt op maximaal 150 meter leng-
te op zee per dag. Tegenwoordig gebruikt men atomaire
trillingstijden als basis voor de tijdmeting. De huidige onnauw-
keurigheid van deze zogenaamde atoomklokken is een seconde
in een miljoen jaar en ze worden nog steeds beret!

We zien dat tijdmeting is gebaseerd op natuurlijke processen.
Omgekeerd is de natuurkundige beschrijving van zulke proces-
sen gebaseerd op een gekozen tijdmaat. Om die beschrijving zo
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eenvoudig en algemeen mogelijk to maken, moet men de tijd-
maat ontlenen aan processen op her meest fundamentele
niveau. De atoomklok voldoet hieraan her best. Zou je her
tijdsverloop van processen meten met een ouderwetse wekker
dan zou je zeer ingewikkelde natuurwetten krijgen.

HET BEGIN VAN DE TIJD. DE ALGEMENE RELATIVITEITSTHEORIE

In de speciale relativiteitstheorie zijn de afzonderlijke begrippen
ruimte en tijd verenigd in ruimtetijd. Deze ruimtetijd heeft de
meetkundige eigenschappen van een vierdimensionale (pseu-
do-)euclidische ruimte. In de algemene relativiteitstheorie gaat
men nog een stap verder en beschouwt men een gekromde
ruimtetijd. De kromming wordt veroorzaakt door de aanwezi-
ge materie en speelt de rol die de zwaartekracht speelt in de
theorie van Newton. Her verband tussen kromming en materie
wordt uitgedrukt door de Einstein-vergelijkingen.

Toegepast op de kosmos als geheel blijken deze vergelijkingen
oplossingen to hebben waarin de ruimtetijd uitdijt en een ein-
dige tijd geleden vanuit een singulariteit - dat is een punt waar-
in de kromming van de ruimtetijd oneindig groot is - de zoge-
naamde Big Bang singulariteit, is ontstaan. De huidige waarne-
mingen bevestigen dit beeld. Dit levert een verrassende oplos-
sing voor de vraag naar war er was voordat de kosmos er was en
naar her begin van de tijd. De evolutie van de kosmos terug ver-
volgend blijken ruimte en tijd to verdwijnen in een singulari-
teit. De vraag naar war daarvoor was, is dus zinloos. Dit is mis-
schien wel her meest verrassende scenario dat met betrekking
tot de tijd denkbaar is!

War er precies gebeurd is tijdens de Big Bang weten we niet. De
daarvoor nodige theorie, kwantumgravitatie, is er nog niet. Er
bestaan oplossingen van de Einstein-vergelijkingen (dat wil zeg-
gen gekromde ruimtetijden!) met gesloten tijdachtige we-
reldlijnen. Dit heeft geleid tot speculatie over tijdreizen en de
mogelijkheid om naar her verleden terug to keren. Dat zou dan
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leiden tot de paradox dat je in je eigen verleden lets kunt ver-
anderen, bijvoorbeeld je grootvader doden, war tot gevolg heeft
dat je er helemaal niet zou zijn geweest. Daar is veel over gefan-
taseerd, maar her is duidelijk dat zoiets alleen al op zuiver Iogi-
sche gronden niet kan.
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Dr. EJ. Hilgen voltooide zijn proefschrift over de astronomische
tijdschaal van her Plio-Pleistoceen in her Middellandse-
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aan de hand van Emiliania; dit werk behelst, naast eigen onder-
zoek, de initiatie en coordinatie van een omvangrijk internatio-
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