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WAAR BLIJFT DE TIJD? 
De tijd zal het leren! 

   
 door Frans Holtkamp 

 
 
 
Tot voor kort rekende ik, en met mij mogelijk alle mensen op één na, met twee 
soorten tijd: gemeten tijd en beleefde tijd. De eerste is de tijd die je uit kunt drukken 
in seconden, uren, dagen, jaren, eeuwen, millennia en lichtjaren. Dat is de gelijk-
matig verlopende tijd waaraan alles onderhevig is. Misschien een beetje gekromd, 
weten we sinds Einstein. Het universum ‘doet z’n ding’ ín de tijd, geen twijfel mo-
gelijk! Tijd als jas óm het universum geslagen. Maar toch.  
Op een gegeven moment besef ik plotseling: ‘Wat er vóór de Big Bang was? On-
zinnige vraag! De oerknal heeft geen ‘voor’. Tijd ontstaat pas op het moment van 
die knal’. Universele tijd die langzaam en gelijkmatig verloopt. Verstrijkt, dat 
klinkt mooier. Een geruststellende gedachte? Nou, tijd kan ook een dwingeland 
kan zijn als we hem meten en in té kleine partjes verdelen. Dat is de tijd van over-
volle agenda’s, afspraken en andere dingen die precies op die en die tijd moeten 
gebeuren. Tijd als terreur!  
Die tijd moet maar eens stoppen, schrijft Joke Hermsen in haar Stil de tijd. Daarin 
pleit ze voor onthaasting of rustig de tijd nemen voor dingen die er écht toe doen. 
Dan hebben we het over beleefde of existentiële tijd. Dat is de tijd van een minuut 
die voor je gevoel héél lang duurt of van een dag die al verstreken is voor je het in 
de gaten hebt. Dat is de tijd die sneller lijkt te gaan naarmate je ouder wordt 
(Douwe Draaisma). Het is la durée of de échte tijd, filosofeert Henri Bergson. Die 
stuurt jou door het leven en gaat daarbij zijn eigen evolutionaire weg, zonder zich 
iets aan te trekken van de keurige ordening in eeuwen, jaren, dagen, uren en mi-
nuten.1  
De echte tijd? Was het maar waar! Er is nog een derde mogelijkheid: er ís geen 
tijd! Tenminste, niet op kwantumniveau. Hierover filosofeert Carlo Rovelli (1956) 
– hij behoort tot de ‘kerk’ van de luskwantummechanica – in zijn boek The Order 
of Time, in het Nederlands Het mysterie van de tijd.2  
 
Gefascineerd door tijd 
Als theoretisch natuurkundige, verbonden aan de universiteit van Aix-Marseille, houdt 
Rovelli zich z’n hele leven al bezig met tijd. Daarvan legt hij getuigenis af in Het mys-
terie van de tijd. Ik wil hem eerst bewieroken. Dat past bij een Italiaan van katholieke 
komaf. Hij geeft eerlijk aan dat zijn ideeën onder vakgenoten stevig bediscussieerd 
worden. Bètawetenschap is ook niet alles, straalt hij uit. Over wat de moderne natuur-
kunde begrepen heeft van de tijd, schrijft hij op pagina 8 deze schitterende zin: ‘Die 
kennis is als een sneeuwvlok op je hand: terwijl je die bestudeert smelt ze onder je ogen, 
en verdwijnt’.  
Het meest bewonder ik zijn filosofische aanpak. Zijn denken is doorspekt met filoso-
fische vragen, zoals: ‘Waarom herinneren we ons het verleden en niet de toekomst? 
Bestaan wij in de tijd, of bestaat de tijd in ons? Wat betekent het eigenlijk écht dat de 
tijd ‘verstrijkt’? Wat is het verband tussen de tijd en ons, de mens?’  
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En hij blijkt een mens van vlees en bloed: herhaaldelijk schrijft hij over persoonlijke 
vriendschappen en getuigt van zijn liefde voor muziek en poëzie. ‘Een van de diepere 
bronnen van de wetenschap is wellicht de poëzie: kunnen zien voorbij het zichtbare’, 
luidt het op pagina 21. 
Bewieroking is een vluchtig verschijnsel: uiteindelijk trekken de geurige en kringe-
lende wolkjes op. De bewierookte kan dan aan de tand worden gevoeld: als je de mi-
crokosmos én de macrokosmos tegelijkertijd en in combinatie met psychologie en her-
senwetenschap op het verschijnsel ‘tijd’ wil loslaten, ben je dan niet te ambitieus? Gaat 
je betoog dan niet teveel lijken op The Theory of Everything van Stephen Hawking? 
Nee, ook op dit punt neemt Rovelli gas terug. Hij brengt allerlei inzichten samen zónder 
de pretentie een coherente theorie te willen schrijven. Er is een ander soort samenhang 
in zijn boek, dat van een drieluik. In deel I Het afbrokkelen van de tijd kleedt hij de ons 
vertrouwde tijd helemaal uit. Er ís geen uniforme, langzaam verglijdende tijd waarin 
iedereen en alles is ondergedompeld. Alle kledingstukken – uniciteit, richting, onaf-
hankelijkheid, heden en continuïteit – moet deze door ons gekoesterde tijd afleggen. In 
deel II De tijdloze wereld overtuigt hij de lezer, dat er op het niveau van de kwantum-
mechanica helemaal geen tijd bestaat. Maar deel III De bronnen van tijd brengt de 
boodschap, dat er toch iets van fysische ‘lokale’ tijden bestaat en dat de menselijke 
hersenstructuren ‘als vanzelf’ de dingen om ons heen ordenen in ‘voor’ en ‘na’ en daar-
mee de wereld meer vertrouwd maken. 
    
In eígen woorden 
Natuurkunde is mij vreemd. Daarom moet ik het boek herlezen en sommige passages 
nóg eens doorploegen met de vraag in mijn achterhoofd ‘Begrijp ik nu wat daar staat?’ 
De tekstgedeelten die meer filosofisch van aard zijn, gaan er bij mij in als Gods woord 
in een ouderling. Desondanks laat ik mij uitdagen om het betoog, voor zover het na-
tuurkundig is, in eigen woorden kort weer te geven. Daar gaat ie: 
 
 
Op het meest elementaire niveau van de wereld, dat van de kwantummechanica, bestaat geen tijd. Er zijn 
tal van andere variabelen. Die veranderen voortdurend. Onvoorspelbaar. Er is een koortsachtig gewoel. 
Als een mens in een steen zou kunnen kruipen en zich zo klein zou kunnen maken als de kwanta zou hij 
ten gevolge van die voortdurende veranderende variabelen dat koortsachtige gewoel zien en zeker niet 
de vastheid en duidelijke contouren van de steen die wij vanuit ons macrokosmisch perspectief zien. 
Zoals bekend blijft de totale energie binnen een systeem behouden, maar als die warmte voortbrengt 
gebeurt er iets dat tijd genereert: warmte wordt altijd doorgegeven aan iets dat kouder is. Nooit andersom. 
Of: entropie neemt toe, nooit af. Dit proces is onomkeerbaar. Warmteoverdracht ‘wiebelt’ niet maar heeft 
richting en waar richting is ‘ontstaat’ tijd. Men noemt dat thermische tijd (kwantumtijd wijst in dezelfde 
richting, omdat het ‘niet commuteren’ van plaats en tijd een soort primitieve tijdsvolgorde voortbrengt). 
Thermische tijd is reëel – het is dus ‘echt’ fysische tijd – maar tegelijk ook partieel of lokaal.  
We stappen nu over van de microkosmos naar de allergrootste macroschaal, die van het universum. De 
kosmos als een geheel van ontelbare ‘deelverzamelingen’ is een netwerk van gebeurtenissen. Fysische 
tijd, voor zover die voorkomt, is er zeer verschillend. Vandaar de adagia: de kosmos kent geen universele 
tijd, geen voor alle deelverzamelingen geldend heden enzovoort. Warmteoverdracht in zo’n ‘deelverza-
meling’ betekent toename van entropie. Dat genereert fysische tijd. In één zo’n ‘deelverzameling’ leven 
wij. Dichtbij de aarde bevindt zich de zon. Als voortdurende bron van lage entropie stelt die het leven in 
staat zich verder te ontwikkelen. Dat thermische proces laat sporen na die ons het gevoel geven dat het 
verleden vastligt. Omdat gelijksoortige sporen van de toekomst afwezig zijn, hebben wij het gevoel dat 
de toekomst openligt. In de ontwikkeling van het leven is de mens geëvolueerd tot een wezen met her-
senen die zodanig ‘bedraad’ zijn, dat hij sporen uit het verleden als herinneringen vasthoudt. Vooral díe 
vormen de hoofdpijler onder zijn identiteitsbesef én onder het gevoel dat er een universele tijd bestaat 
die verglijdt van verleden naar toekomst met een langzaam maar zeker verschuivend heden. Die univer-
sele tijd is een illusie, maar voor de mens en het samenleven is het een werkbaar concept. 
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Aan deze uiterst summiere en vermoedelijk niet geheel correcte samenvatting van Ro-
velli’s ‘theorie’ voeg ik twee dingen toe waar hij niet over schrijft: de rol van de ‘kos-
mische regelmaat’ en de taal. Wat het eerste betreft: het dag-en-nachtritme en de regel-
matige wisseling der seizoenen zijn náást de toename van entropie mede debet aan het 
feit dat de mens de tijd bijna niet anders dan universeel en regelmatig verlopend waar-
neemt. Rovelli suggereert dat wij vooral door Isaac Newton de tijd als universeel zijn 
gaan zien. Newton neemt de objectieve opvatting van tijd in zijn bewegingswetten op 
en sindsdien kunnen wij niet anders dan de tijd als objectief en universeel geldend op-
vatten. ‘Isaac Newton is de kwaaie pier’, schrijft Martijn van Kalmthout in de Volks-
krant.3 Het ligt iets anders, denk ik: al lang vóór Newton wordt in Europa onder invloed 
van het christendom het antieke cyclische tijdsbesef langzaam maar zeker vervangen 
door een tijd die lineair beleefd wordt. Het Bijbelse denken met z’n grote concepten 
van schepping, zondeval, verlossing en eindtijd is zeker debet aan. Tijd wordt vóór 
Newton al eeuwen gezien als iets dat langzaam maar zeker voortschrijdt van genesis 
tot het eschaton. Héél het universum, immers een schepping van God, is daaraan on-
derworpen. Het bij de Middeleeuwers al aanwezige gevoel van een langzaam, verglij-
dende, universele tijd wordt alleen maar versterkt door de regelmaat van het dag-en-
nachtritme en de wisseling der seizoenen. Dit ritme wordt extra benadrukt door de tal-
loze feest- en gedenkdagen waar de Middeleeuwen rijk aan is. Het is deze regelmaat, 
los van Newton, die invloed op ons ‘foute tijdsbesef’ uitoefent. 
En dán de taal. Die versterkt de werking van de ‘sporen uit het verleden’ die onze her-
senen volgens Rovelli vasthouden. We hebben niet alleen wóórden om het verleden, 
het heden en de toekomst te benoemen – benoemen is tevens vastleggen – maar kennen 
ook verbuigingen van de werkwoorden die de drie tijdsdimensies nog ‘objectiever’ ma-
ken. 
 
Slot 
Rovelli benadrukt in zijn boek steeds weer, dat tijd vooral ontstaat door gebrek aan 
overzicht. Stel je voor: als we álles zouden weten, álles tegelijk zouden kennen, in- en 
overzien, van het kleinste tot het grootste, dan zou er geen sprake zijn van tijd. Maar 
we leven in de macrokosmos. Het meeste van wat gebeurt ontgaat ons, kunnen we niet 
zien, valt buiten onze beperkte perspectief. Er zit maar één ding op: we ’verzinnen’ tijd. 

De bespiegelingen van Rovelli zijn intrigerend voor wie filosofisch 
of bespiegelend is ingesteld. Maar moeten mensen dat allemaal 
weten? Daarop geeft Rovelli het volgende heerlijk relativerende 
antwoord: ‘Mensen moeten niks van natuurkunde of filosofie we-
ten, maar ik denk dat het een geweldige verrijking is om wel te 
begrijpen hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Dat is bevredi-
gend. Het is zoiets als muziek: je hoeft er niet naar te luisteren. 
Maar het kan zo mooi zijn als je het wel doet’. 
 

 
 
 

1 Zie de linkt naar mijn essay Henri Bergson: een evolutionaier filosoof avant la lettre https://fransholtkamp.files.word-
press.com/2015/01/henribergsonessayfrans.pdf  
2 Rovelli, Carlo, Het mysterie van de tijd, Prometheus Amsterdam, 20185, vertaald door Yond Boeke en Patty Krone 
3 Kalmthout, Martijn van, Bestsellerauteur Carlo Rovelli over het mysterie dat tijd heet: ‘Tijd ontstaat door een gebrek aan over-
zicht’, de Volkskrant, 23 februari 2018 

 

 
 


