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VAN DE TIJD



Tijd is orde 
Tijd is een orde die we 
aantreffen in natuurlijke 
fenomenen. Het is een orde 
waarmee we onze menselijke 
relaties vormgeven. Het is de 
orde van onze eigen geest die 
wat geweest is, onderscheidt 
van wat nog komen moet, die 
hoop van herinnering scheidt.

Tijd is de orde waarmee we 
onszelf  een plaats geven in de 
wereld.
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Sint-Pietersabdij, refter 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De tentoonstelling In de ban van de tijd ver-
trekt vanuit vijf  objecten. Er zijn twee 
objecten die heel eenvoudig lijken te 
zijn: een rechte lijn op de grond en een 
ronde kogel aan een stuk touw. En er 
zijn drie meer complexe objecten: een 
draaibare sfeer die bestaat uit een aantal 
metalen ringen en twee verschillende me-
chanische apparaten met bewegende on-
derdelen.

Wat deze objecten verbindt, is dat ze alle-
maal iets tonen over de tijd. Het verloop 
van de tijd draagt altijd een element van 
mysterie in zich. Er is niets dat meer ver-
trouwd is, en toch heeft het iets ongrijp-
baars. Deze objecten werden gemaakt 
om het ongrijpbare bevattelijk te maken 
door vorm te geven aan de tijd.

Elk van deze objecten heeft zijn 
oorsprong in een bepaalde periode in de 
geschiedenis. We beginnen de 
tentoonstelling aan het einde van de 
dertiende eeuw, toen een klooster zoals 
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de Sint-Pietersabdij in Gent een van de 
meest centrale plaatsen voor de 
circulatie en cultivering van kennis was. 
We eindigen in de negentiende eeuw 
toen de moderne 
onderzoeksuniversiteiten vorm 
begonnen te krijgen. In deze zes eeuwen 
vonden er grote veranderingen plaats in 
het Europese wereldbeeld, en deze 
objecten hebben daarin een belangrijke 
rol gespeeld.

Het zijn objecten die tussen de 
wetenschap, technologie en kunst van 
hun tijd in staan. Ze lieten aan mensen 
toe om zich het verloop van de tijd op 
verschillende manieren te verbeelden. 
Tegelijkertijd waren het ook zelf  
objecten van verbeelding. Ze duiken op 
in schilderijen, in illustraties, of  later in 
films. Door hun relatie tot de tijd werden 
ze steeds gezien als bijzonder 
betekenisvolle objecten. Het is die 
betekenis die we proberen te laten zien.
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Om dit verhaal te vertellen maken we 
gebruik van een schatkamer, een paar 
honderd meter verwijderd van de Sint-
Pietersabdij: een toren vol historische 
boeken. Op hun manier tonen deze 
boeken ook de tijd. Ze hebben elk een 
heel parcours afgelegd voor ze in de 
negentiende eeuw in de bibliotheek van 
de toen net opgerichte Rijksuniversiteit 
van Gent terechtkwamen. Ze werden 
honderden jaren geleden geschreven, 
gedrukt, en gelezen, en ze dragen vaak 
heel directe sporen van het verloop van 
de tijd. Door hun blijvende 
aanwezigheid laten ze het verleden nog 
steeds een deel van het heden zijn. 

Uiteindelijk is dat het doel van deze 
tentoonstelling. Net zoals de getoonde 
objecten als doel hadden om het verloop 
van de tijd bevattelijk te maken, wil de 
tentoonstelling helpen om het verleden 
te verbeelden, om zo vorm te geven aan 
onze eigen tijd. ■
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Object 1 - De Sfeer

Representatie 
van de tijd
1300-1700
Van de oudheid tot de 
zeventiende eeuw 
representeerde de sfeer de 
fundamentele orde van de 
wereld. Alle tijdsverloop kon 
gedefinieerd worden aan de 
hand van de verschillende 
rotaties van de hemelsfeer.
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De orde van het klooster 

Doorheen de hele middeleeuwen was 
het leven in de Sint-Pietersabdij gebon-
den aan de regel van Benedictus. Hier-
door functioneerde het hele gebouw als 
één groot uurwerk. De regel schreef  
voor hoe de tijd ingedeeld moest wor-
den, met een vaste opeenvolging van 
acht gebedsdiensten die elke dag en 
nacht hun terugkerende vorm gaven. De 
plaats waar je de monniken aantrof, in 
de kerk, tuin, of  refter, vertelde je steeds 
iets over het uur van de dag. 

In elk klooster was een “sorghvuldigen 
broeder” verantwoordelijk voor het bij-
houden van de tijd. Het was met name 
cruciaal dat iedereen tijdig opgeroepen 
werd voor de nachtdienst. Daarnaast 
moest er onder andere op toegezien wor-
den dat de eerste ochtenddienst afgelo-
pen was voor zonsopgang en dat het 
avondmaal nog genuttigd kon worden 
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bij daglicht. Het exacte tijdstip van elke 
dienst was minder cruciaal, zolang de 
vaste regelmaat niet doorbroken werd. 
De diensten zelf  konden ook variëren in 
lengte naargelang de seizoenen (in de 
winter kon de nachtdienst bijvoorbeeld 
een heel stuk langer duren).

Om zijn taak te vervullen moest de ver-
antwoordelijke monnik in staat zijn om 
te bepalen wanneer het middernacht 
was, of  hoe lang het nog zou duren voor 
de zon opkwam of  onderging. Ook hier 
kon het kloostergebouw dienst doen als 
uurwerk. Door vanop een vaste plaats te 
observeren welke sterren zich waar be-
vonden ten opzichte van verschillende 
delen van het gebouw konden lange lijs-
ten met temporele ijkpunten vastgelegd 
worden. Op bewolkte dagen kon de mon-
nik zichzelf  in een uurwerk transforme-
ren door een vastgesteld aantal psalmen 
te zingen om een tijdsduur te meten.
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Een klooster kende niet enkel een ruimte-
lijke architectuur. Het had een vaste 
vorm die zich ook in de tijd uitstrekte. 
Het introduceerde in het dagelijkse leven 
van de kloosterlingen een orde die een 
weerspiegeling kon zijn van de goddelij-
ke orde van de kosmos. De astronomi-
sche bepaling van de tijd had een bijzon-
dere religieuze betekenis waardoor kloos-
ters een cruciale rol speelden in de culti-
vering van astronomie in de middeleeu-
wen.
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De orde van de sfeer

Op het einde van de dertiende eeuw vat-
te de Engelse geestelijke Johannes de 
Sacrobosco de astronomische kennis uit 
zijn tijd samen in het handboek De Sfeer. 
Tot in de zeventiende eeuw was iedereen 
die aan een universiteit studeerde ver-
trouwd met de inhoud van dit werk, die 
terugging op de astronomie van de oud-
heid. Alle kennis over het verloop van de 
tijd kon eruit afgeleid worden.

Het model van de sfeer is misschien wel 
het belangrijkste idee dat ooit geïntrodu-
ceerd werd in de gehele geschiedenis van 
de wetenschappen. Het bood een bijzon-
der elegante representatie van verschil-
lende fenomenen die elk van ons nog 
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steeds in zijn of  haar ervaring kan op-
merken. Het toonde hoe de structuur 
van onze ervaring op een wiskundige ma-
nier geordend en getransformeerd kon 
worden. Het loont dus de moeite om het 
model enigszins in detail te bekijken.

Onze wereld is een geordend geheel vol-
gens Sacrobosco, een kosmos. Centraal 
bevindt zich de aarde, een massieve bol 
die gedeeltelijk met water bedekt is. (Ui-
teraard is de aarde rond, waarom zou je 
anders in een mast van een schip gaan 
zitten om land te kunnen zien?) De ruim-
te rondom die bol wordt afgesloten door 
een immens grote sfeer, waarop alle 
zichtbare hemellichamen zich bevinden.

10

Sphaera Ioannis De Sacrobosco emendata, avcta, et illvstrata, 
Joannes de Sacro Bosco,
Coloniae: apud Chosuinum Cholinum, 1601
Universiteitsbibliotheek Gent, BIB.MA.000953

Sphaera Ioannis De Sacrobosco emendata, avcta, et illvstrata, 
Joannes de Sacro Bosco,
Coloniae: apud Chosuinum Cholinum, 1601
Universiteitsbibliotheek Gent, BIB.MA.000953



Vanuit elke locatie op aarde zie je steeds 
één helft van de hemelsfeer. Je horizon 
verdeelt de sfeer in een zichtbaar en een 
onzichtbaar deel. De hemelsfeer staat 
echter niet stil, maar maakt elke 24 uur 
één volledige rotatie waardoor je steeds 
nieuwe delen van de sfeer boven de hori-
zon ziet verschijnen. Deze rotatie defini-
eert het basisverloop van de tijd, zoals 
dat zich toont in de afwisseling van dag 
en nacht. Dat je de zon door de dag 
heen een cirkelvormige baan ziet afleg-
gen, komt immers doordat ze rondgedra-
gen wordt door de draaiende hemelsfeer. 

Rondom de zon bevinden zich ook ster-
ren, maar die zien we niet omdat het 
licht van de zon te fel is. Eenmaal de zon 
is ondergegaan kunnen we echter wel de 
talloze sterren zien die verder weg van 
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de zon op de hemelsfeer staan. Net zoals 
de zon kunnen we ook die sterren zien 
bewegen op cirkelvormige banen die de 
rotatie van de hemelsfeer tonen.

Aangezien er voor deze rotatie een vaste 
draaias is, zijn er twee punten op het op-
pervlak van de hemelsfeer die zelf  niet 
roteren, maar waar de rest omheen 
draait. Vanuit onze positie op aarde is en-
kel het noordelijke draaipunt zichtbaar. 
Dit punt valt ongeveer samen met de 
poolster, die zo goed als stilstaat in de 
nachthemel. Wanneer je jezelf  zo opstelt 
dat je in de richting van de poolster kijkt, 
dan wijst je neus dus naar het noorden 
en zal je de zon aan je rechterhand zien 
opkomen, in het oosten, en zien onder-
gaan aan je linkerhand, in het westen. 
Door je arm uit te steken in de richting 
van de poolster, en te meten welke hoek 
je arm maakt met de grond onder je voe-
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ten, bepaal je de hoek tussen jouw hori-
zonvlak en de draaias van de sfeer. Deze 
breedtegraad leert je meteen wat je posi-
tie op aarde is. Hoe groter de hoek, hoe 
noordelijker je bent. Mocht je op de 
noordpool staan, dan zou de poolster 
recht boven je hoofd staan. Reis je in de 
richting van de evenaar, dan zal de pool-
ster steeds dichter bij je horizon komen 
te staan.

Naast de dagelijkse rotatie van de he-
melsfeer is er een tweede onafhankelijke 
beweging die het verloop van de tijd op 
aarde bepaalt. De zon beweegt ook nog 
op een cirkelvormig pad rondom de 
sfeer (op de illustratie is deze zogenaam-
de ecliptica te zien in het midden van de 
gele band) en de tijd die ze nodig heeft 
om terug te keren naar haar beginpunt 
definieert de periode van één jaar. Door 
deze beweging zullen we binnen een 
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half  jaar de sterren kunnen zien die nu 
onzichtbaar gemaakt worden omdat de 
zon er te dichtbij staat. We kunnen de pe-
riodes van een jaar dus onderscheiden 
aan de hand van de op dat moment 
zichtbare sterren. In de loop van één 
jaar komt de zon op haar pad achtereen-
volgens de twaalf  sterrenbeelden van de 
zodiac tegen (op de illustratie gerepresen-
teerd door de symbolen op de gele 
band). De verdere eigenschappen van dit 
traject bepalen als het ware de fijnstruc-
tuur van de tijd zoals we die op aarde er-
varen. 

Alle punten op de hemelsfeer staan ver-
der af  of  dichter bij de draaias. De pun-
ten die het verste af  staan, liggen alle-
maal op één grote cirkel, de zogenaamde 
evenaar. Het jaarlijkse pad van de zon is 
symmetrisch ten opzichte van deze eve-
naar. Dat wil zeggen dat ze de evenaar 
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twee keer kruist en daarna even ver gaat 
in noordelijke richting en in zuidelijke 
richting. Op het meest noordelijke punt 
bevindt de zon zich in het sterrenbeeld 
van de kreeft, en op het meest zuidelijke 
in de steenbok. Vandaar dat evenwijdig 
met de evenaar twee verdere cirkels op 
de hemelsfeer gedefinieerd kunnen wor-
den: de Kreeftskeerkring en de Steen-
bokskeerkring – op het moment dat de 
zon die cirkels treft, keert ze letterlijk de 
richting van haar jaarlijkse beweging 
om, zoals te zien op de illustratie.

Terwijl de zon haar relatief  langzame be-
weging rond de hemelsfeer uitvoert, blijft 
deze sfeer haar dagelijkse rotatie maken. 
Wanneer de zon ter hoogte van de 
Kreeftskeerkring is aangekomen, dan zal 
ze vanuit onze locatie gezien veel langer 
boven de horizon blijven dan eronder tij-
dens de dagelijkse rotatie van de hemels-
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feer. (Mocht ze immers ter hoogte van 
de stilstaande poolster komen te staan, 
dan zou ze gedurende 24 uur zichtbaar 
blijven, aangezien de rotatie haar niet 
langer van plaats doet veranderen; hoe 
dichter ze bij de poolster komt, hoe gro-
ter dus het deel van de dag dat ze zicht-
baar blijft.) Staat ze echter ter hoogte 
van de Steenbokskeerkring, dan draait 
dit patroon zich om: ze zal nu langer on-
der de horizon blijven dan erboven. 
Staat ze ter hoogte van de evenaar, dan 
zullen dag en nacht exact even lang zijn. 

Dit geeft ons de zomerwende, winterwen-
de en lente- en herfstequinox (equinox 
van het Latijnse ‘evennacht’). De seizoe-
nen op aarde zijn dus het gevolg van de 
wisselwerking tussen de jaarlijkse loop 
van de zon en de dagelijkse rotatie van 
de hemelsfeer.
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In de zomer zijn de dagen niet enkel lan-
ger, de zon komt ook hoger boven de ho-
rizon te staan. Je kan dat eenvoudig zien 
aan de lengte van je schaduw ’s middags: 
die is in de zomer veel korter dan in de 
winter. Ook dat is een direct gevolg van 
de positie van de zon op de hemelsfeer.

Het verloop van de tijd toont zich echter 
anders naargelang de regio op aarde 
waar je verblijft. Vanuit elke locatie op 
aarde zie je immers een ander deel van 
de hemelsfeer. Iemand die op de noord-
pool staat, heeft een horizonvlak dat 
loodrecht staat op de draaias van de he-
melsfeer. Vanuit de noordpool gezien 
blijft de noordelijke helft van de hemels-
feer daarom altijd boven de horizon ge-
durende haar 24 uursrotatie. Tijdens de 
zes maanden dat de zon zich dus in die 
helft van de hemelsfeer bevindt, gaat ze 
nooit onder voor iemand op de noord-
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pool. De zes andere wintermaanden 
blijft het voortdurend nacht. De opeen-
volging van dag en nacht verliest daar 
dus de natuurlijke betekenis die ze voor 
ons heeft terwijl de sfeer nog steeds haar 
24 uursrotatie blijft uitvoeren.

Voor iemand aan de evenaar ligt de pool-
ster aan zijn horizon, en ligt de draaias 
van de hemelsfeer dus in zijn horizon-
vlak. Voor die persoon zullen doorheen 
het hele jaar alle dagen even lang duren 
als de nachten. Hier is het in de eerste 
plaats de opeenvolging van de seizoenen 
zoals wij die kennen die haar betekenis 
verliest.

Wat hier omstandig, maar niet volledig 
transparant in woorden uitgelegd werd, 
kon door astronomen in de late middel-
eeuwen eenvoudig en overtuigend ge-
toond worden met behulp van een driedi-
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mensionaal model. Een zogenaamde ar-
millairsfeer toonde de belangrijkste cir-
kels op de sfeer, en kon gemanipuleerd 
worden om alle relevante bewegingen te 
reproduceren en te tonen hoe die vanop 
verschillende locaties waargenomen zul-
len worden. (De naam komt van het La-
tijnse woord voor ‘ring’, armilla.) De 
drie meest centraal geplaatste ringen op 
de sfeer representeren de evenaar, 
Kreefts- en Steenbokskeerkring. Tussen 
hen in ligt in een schuine positie de eclip-
tica, meestal gerepresenteerd met een 
brede ring om plaats te bieden aan de 
twaalf  sterrenbeelden van de zodiac. De 
twee draaipunten van de sfeer worden 
met elkaar verbonden door een ring die 
een meridiaanlijn representeert die van 
noord naar zuid loopt. Een laatste ring 
representeert de horizon. Logischerwijze 
wordt deze horizontaal geplaatst. Om de 
sfeer juist in te stellen voor een bepaalde 
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locatie moest de draaias zodanig gekan-
teld worden dat de hoek met de horizon 
van de armillairsfeer overeenkwam met 
de hoek tussen poolster en horizon voor 
die locatie. 

Door de sfeer nu om haar as te laten 
draaien, konden alle fenomenen die zo-
net uitgelegd werden eenvoudig getoond 
worden voor verschillende locaties.

Op de meridiaanlijn, evenaar en horizon-
cirkel werd normaal gezien een onderver-
deling in graden en uren en minuten 
aangebracht. De cirkel en sfeer waren 
elementaire objecten uit de meetkunde, 
en de orde van de kosmos kon dus wis-
kundig verder geanalyseerd worden. 
Aangezien de sfeer in 24 uur om haar as 
draait, zal ze in één uur over een hoek 
van vijftien graden gedraaid zijn. Enige 
sferische driehoeksmeetkunde leert je 
dan hoe dit zich toont in het pad van de 
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zon en sterren zoals gezien vanuit om 
het even welke locatie op aarde.

De uniforme rotatie van de sfeer verdeel-
de een dag in 24 gelijke uren. Deze rota-
tie kon echter niet op een directe manier 
waargenomen worden, maar moest afge-
leid worden uit het geobserveerde pad 
van de zon en sterren. Al sinds de oud-
heid werd daarom gebruik gemaakt van 
een ander systeem om uren te tellen op 
aarde. Men verdeelde het deel van de 
dag tussen zonsopgang en zonsonder-
gang in twaalf  gelijke uren, en deed het-
zelfde met de nacht. Het voordeel hier-
van is dat er elke dag op zijn minst twee 
momenten waren waarvan het uur door 
iedereen direct geobserveerd kon wor-
den, zonder enige meting te hoeven uit-
voeren, met name zonsopgang en zons-
ondergang. Aangezien het middaguur 
ook relatief  eenvoudig te schatten viel op 
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basis van waarnemingen bood dit vol-
doende vaste ankerpunten om een ge-
makkelijk door iedereen te delen tijdstel-
ling aan op te hangen. 

De belangrijkste eigenaardigheid van dit 
systeem is dat de uren een variabele leng-
te kenden tijdens de seizoenen: in de zo-
mer kon een daguur in Gent wel twee-
maal zo lang duren als in de winter. In 
een hoofdzakelijk agrarische samenle-
ving sloot dit echter perfect aan op het 
ritme van het leven. Dit was dus een ex-
tra voordeel eerder dan nadeel. Hoe het 
verloop van de tijd geteld werd, hing niet 
enkel af  van natuurlijke fenomenen, het 
vertelt ook iets essentieels over hoe het 
leven ingericht werd. Het maakte van de 
natuur een kosmos, een geordend geheel 
waarin het samenleven vorm kreeg.

22

Armillairsfeer, Euphrosino di Lorenzo Volpaia, 
Lyon, 1553
MAK – Austrian Museum of  Applied Arts / 
Contemporary Art
© MAK/Hanady Mustafa



Naast het verglijden van de uren en het 
voorbijgaan van de dagen kon ook ge-
teld worden hoe vaak de zon haar volle-
dige traject rondom de hemelsfeer had 
afgelegd. Al wie dit met enige precisie bij-
hield, merkte echter op dat de tijd die de 
zon hiervoor nodig had, niet kon uitge-
drukt worden in gehele dagen. Een jaar 
duurde 365 hele dagen en een fractie 
van een dag. Hoe groot die fractie was 
kon enkel bepaald worden door over lan-
ge tijd metingen te verzamelen die nauw-
keurig genoeg waren. 

De twee belangrijkste kosmische tijdsma-
ten, die van de dagelijkse rotatie van de 
sfeer en die van de het jaarlijkse traject 
van de zon, waren dus niet zomaar com-
patibel. Wilde je één kalender bijhouden 
die rekening hield met allebei dan moest 
je die extra fractie van een dag een 
plaats geven. De juliaanse kalender, in 
de eerste eeuw voor Christus ingevoerd 
onder Julius Caesar, deed dat door om 
de vier jaar een schrikkeldag toe te voe-

gen. Er werd dus aangenomen dat die 
fractie overeenkwam met een vierde van 
de lengte van een dag. Dat was geen 
slechte schatting, maar het maakte het 
jaar wel net iets te lang.

Op de hemelsfeer bewogen ook nog an-
dere hemellichamen, in de eerste plaats 
de maan en daarnaast ook nog de vijf  
door Sacrobosco gekende planeten. Om 
die bewegingen te representeren moes-
ten verdere complicaties geïntroduceerd 
worden. Armillairsferen uit de renaissan-
ce konden daarom vaak heel wat com-
plexer zijn dan hierboven beschreven, zo-
als de hier getoonde sfeer die plaats 
bood aan de beweging van de maan.

De beweging van de maan kon ook ge-
bruikt worden om het tijdsverloop te me-
ten. Analoog aan het jaarlijkse pad van 
de zon, legde de maan immers een 
maandelijks traject af  doorheen de zodi-
ac. Opnieuw was de lengte daarvan niet 
uit te drukken in gehele dagen, net zo-

min als een jaar uit te drukken viel in ge-
hele maanden. Kalenders die ook met 
de maan rekening hielden, hadden dus 
een extra complicatie om rekening mee 
te houden. Onze twaalf  maanden van 
ongelijke lengte leggen daar nog op een 
stille manier getuigenis van af, maar met 
de beweging van de maan hebben ze 
niets meer te maken. Ze behoren tot het 
onbewuste geheugen van onze cultuur, 
net zoals de zeven dagen van de week. 
Ooit drukten ze iets uit over de structuur 
van de kosmos. Vandaag zijn het loutere 
conventies geworden.
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Heilsgeschiedenis

De hemelsfeer definieerde het normale 
verloop van de tijd. De sfeer keert steeds 
terug op haar beginpunt, en toch draait 
ze maar in één richting. Maar ook voor 
astronomen was het verloop van de tijd 
meer dan enkel deze herhaling zonder 
einde.

Sacrobosco eindigde zijn tekst met de be-
spreking van een mirakel. De kruisiging 
van Christus vond plaats tijdens de jood-
se Pesachviering, die steeds samenviel 
met een volle maan. Toch vond er een 
zonsverduistering plaats, terwijl die astro-
nomisch gezien enkel kan plaatsvinden 
bij nieuwe maan, wanneer de maan tus-
sen zon en aarde staat.

Dit schilderij uit 1681 van de Antwerpse 
schilder Pieter Sioen toont de bekering 
van Dionysius de Aeropagiet die 
plaatsvond op het moment dat hij dit 
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inzag. Zijn wetenschappelijk inzicht in 
de structuur van de werkelijkheid bracht 
hem tot zijn geloof. De plaats van het 
mysterie kon maar juist ingeschat 
worden door wie vertrok vanuit een 
respect voor de feiten.

De menselijke tijd zoals lezers van 
Sacrobosco die beleefden, kende 
herinnering en hoop, zondeval en 
heropstanding. De verrijzenis van 
Christus maakte een cruciale breuk in de 
natuurlijke tijd, en transformeerde die in 
een heilsgeschiedenis. Naast de 
herhaling van de steeds terugkerende 
omwentelingen van de sfeer was er ook 
steeds de belofte van een komende 
verlossing. Hierdoor kreeg de toekomst 
een bijzondere spirituele betekenis. Dit 
werd symbolisch vastgelegd door de 
beslissing om de jaren te tellen vanaf  de 
geboorte van Christus, het moment van 
de goddelijke incarnatie.
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Gedurende eeuwen was de belangrijkste 
taak van de wiskundige de computus, de 
berekening van de paasdatum die in 
principe bepaald wordt door de eerste 
volle maan volgend op het begin van de 
lente. Niet toevallig schreef  Sacrobosco 
ook hierover een werk. Het was de 
rekenkunde van de verlossing, het steeds 
terugkerende moment waarop de 
toekomst zich opnieuw aandiende in het 
heden. Om dit moment te bepalen 
moesten de bewegingen van maan, zon, 
en hemelsfeer op een exacte manier op 
elkaar betrokken worden.

Door de imperfecte schatting van de 
lengte van een jaar begon de juliaanse 
kalender echter steeds meer af  te wijken 
van de astronomische fenomenen. Er 
waren door de eeuwen heen te veel 
schrikkeldagen ingevoegd, waardoor de 
astronomische lente steeds vroeger op 
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het jaar viel. Voor de berekening van de 
paasdatum werd traditioneel echter 
vastgehouden aan 21 maart als het begin 
van de lente. Dat gaf  aanleiding tot 
grote discussies waarin alle astronomen 
van de zestiende eeuw betrokken waren. 
Binnen de commissie die uiteindelijk de 
gregoriaanse hervorming van de 
kalender doorvoerde, was een 
belangrijke rol weggelegd voor de jezuïet 
Christopher Clavius. In het boek waarin 
hij de hervormingen uiteenzette, gaf  hij 
meteen ook tabellen met de paasdatum 
berekend tot aan het jaar 4000.

De belangrijkste hervorming die 
doorgevoerd werd, was dat er per 
vierhonderd jaar drie schrikkeljaren 
minder zouden zijn, waardoor de jaren 
1700, 1800 en 1900 niet langer 
schrikkeljaren waren. Daarnaast 
verloren de tijdgenoten van Clavius ook 
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tien dagen tussen 4 oktober en 15 
oktober van het jaar 1582. Deze werden 
simpelweg overgeslagen om ervoor te 
zorgen dat vanaf  1583 de astronomische 
lente terug op 21 maart zou vallen. Op 
die manier werd de menselijke kalender 
opnieuw gesynchroniseerd met de 
hemelsfeer.

Deze synchronisatie was initieel beperkt 
tot katholieke landen. Het belang van 
een correcte bepaling van de paasdatum 
was erin gelegen dat de volledige 
gemeenschap van gelovigen op hetzelfde 
moment Pasen vierde. Het was echter 
net de eenheid van deze gemeenschap 
die op het spel stond in de religieuze 
twisten uit de periode. Daarom werd 
bijvoorbeeld in Groot-Brittannië pas in 
1752 overgegaan tot wat daar de 
“kalender nieuwe stijl” genoemd werd. 
Gedurende twee eeuwen liepen de 
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kalenders in grote delen van Europa dus 
tien dagen uit elkaar. Het gebruik van 
een kalender is steeds ook gebonden aan 
politieke structuren en beslissingen die 
vormgeven aan het samenleven in een 
publiek gedeelde tijd. 

Als een rechtsreeks gevolg van deze 
discussies over de paasdatum werden 
een aantal monumentale kerken in Italië 
en later ook Frankrijk omgebouwd tot de 
meest precieze astronomische 
observatie-instrumenten van hun tijd. 
Door een exact horizontale en noord-
zuidgerichte lijn in de vloer aan te 
brengen, en daar recht tegenover een 
kleine cirkelvormige opening aan te 
brengen in een hoge muur, kon de lengte 
van een jaar zo precies als mogelijk 
gemeten worden. Door de opening in de 
muur werd een beeld van de zon 
geprojecteerd op de vloer van de kerk. 
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Exact op het middaguur passeerde dit de 
zogenaamde meridiaan- of  middaglijn. 
Vanwege de hogere stand van de zon op 
het moment van de zomerwende viel 
deze lichtvlek dan het dichtste bij de 
muur. Op het moment van de 
winterwende viel ze er door de lage 
stand van de zon het verste van af. 
Naargelang de hoogte van het gat kon 
het verschil al snel oplopen tot een 
vijftigtal meter. Door de uitzonderlijke 
dimensies van deze zonnewijzers konden 
tal van metingen met een veel grotere 
precisie uitgevoerd worden dan anders 
mogelijk was geweest. 
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Eindigheid en oneindigheid 

In onze menselijke ervaring is de tijd iets 
dat ons steeds weer ontsnapt. We kunnen 
hem onmogelijk vasthouden. De astro-
noom was echter in staat om de tijd te 
bemeesteren, door hem berekenbaar te 
maken met het model van de sfeer. Door 
het verloop van de tijd te ontcijferen kon 
hij vanuit zijn eindige positie een glimp 
van oneindigheid opvangen.

Deze prenten tonen de astronomen 
Regiomontanus en Oronce Finé. Boven 
allebei hangt een armillairsfeer die 
vanuit die positie hun aardse locatie 
verbindt met de hemel. Zoals het 
onderschrift bij de afbeelding van Finé 
zegt, konden ze dankzij hun kennis van 
de sfeer het beperkte menselijke 
perspectief  achter zich laten en opstijgen 
naar hogere regionen: “Je moet de 
wispelturige zorgen van je bezorgde hart 
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afleggen, en ernaar streven om door 
kennis naar hogere verblijfplaatsen op te 
stijgen.” Voor een astronoom zoals 
Oronce Finé was wiskunde meer dan 
een rekenmiddel. Het was de weg naar 
oneindige gelukzaligheid. Het was een 
spirituele oefening die de geest van de 
astronoom transformeerde.

Door naar een armillairsfeer te kijken 
kon de astronoom de orde van de wereld 
beschouwen alsof  hij er van buitenaf  
naar keek. Hij kon zich als het ware 
naast God plaatsen om het goddelijke 
bouwplan voor de schepping te 
inspecteren. Volgens een vaak 
aangehaalde passage in het Boek der 
Wijsheid uit de Bijbel had God de wereld 
geordend volgens “maat, getal en 
gewicht”. De creatie van alle orde begon 
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met het afbakenen van de sfeer, die in 
haar rotaties het verdere tijdsverloop 
bepaalde.

In deze veertiende-eeuwse miniatuur die 
de zes dagen van de schepping 
illustreert, zie je hoe God daarbij de 
passer gebruikte, het cruciale 
werkinstrument van de astronoom en 
symbool van orde. Deze cirkel bood de 
achtergrond waarbinnen alle natuurlijke 
orde die in de latere dagen van de 
schepping gecreëerd werd haar plaats 
kon vinden. 
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In de late vijftiende eeuw verscheen in 
Neurenberg in Duitsland een Kroniek van 
de Wereldgeschiedenis, een van de absolute 
meesterwerken van de vroege 
boekdrukkunst. In de openingspagina’s 
van dat werk zien we afgebeeld hoe de 
hele schepping letterlijk in de tijd van die 
cirkel geplaatst werd.
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De wiskundige bemeestering van de tijd 
door de astronomie kende echter een 
onherroepelijke grens. Het moment van 
ieders onvermijdbare dood was 
onmogelijk te berekenen. De 
mogelijkheid om het menselijke 
perspectief  te verlaten, botste steeds op 
een limiet. Deze tekening die de jonge 
Rubens maakte naar een prent uit de 
Dodendans van Hans Holbein, 
waarschuwde de astronoom ervoor om 
zich hiervan steeds bewust te zijn.
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De twee armillairsferen uit de 
renaissance die we reeds zagen, droegen 
een soortgelijke boodschap met zich 
mee. De ene werd gedragen door de 
gevleugelde personificatie van de tijd 
met de zeis in de hand. De andere droeg 
een medaillon met het opschrift mors vivet 
(‘de dood leeft’). Iedereen die naar een 
armillairsfeer keek, was zich bewust van 
zijn eindigheid.
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Op aarde toonde de eindigheid zich in 
de afwisseling van de seizoenen. Elk jaar 
ontstond er opnieuw leven dat daarna 
weer verging. Dit zeventiende-eeuwse 
wandtapijt toont Astrologia, de 
astronomische kennis, uitgebeeld als een 
gevleugelde vrouw. Haar rechterhand 
rust op een hemelglobe met ijzeren 
ringen, waarop van buitenaf  te zien was 
hoe alle gekende sterrenbeelden hun 
plaats vonden op het oppervlak van de 
sfeer. In haar linkerhand houdt 
Astrologia een scepter waarmee ze lijkt 
te wijzen naar de weelderige planten en 
bloemen in de boord van het tapijt. De 
inscriptie bovenaan luidt “Ze leert de 
aarde en de zee vruchtbaar maken door 
de hemel te bestuderen”. De scepter 
duidt dus aan hoe de astronomische 
fenomenen de aardse gebeurtenissen 
beheersen. Zowel het bloeien als het 
vergaan van alle gewassen wordt 
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bepaald door de stand van de sterren en 
de loop van de zon. Die laatste wordt 
symbolisch getoond door de door 
paarden getrokken wagen van de 
zonnegod Apollo. 

De zittende man die opkijkt naar 
Astrologia is de astronoom, eeuwige 
student die de goddelijke kennis 
nastreeft. Waarom er een niet-
functionerend mechanisch uurwerk op 
de grond ligt is niet meteen duidelijk, 
tenzij we ervan uitgaan dat dit opnieuw 
verwijst naar de menselijke eindigheid. 
Enkel de sfeer blijft draaien tot aan het 
einde der tijden, elk door mensen 
gemaakt uurwerk is gedoemd om eerder 
tot stilstand te komen.
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Wiskundige instrumenten

De astronomische kennis van de sfeer 
had ook een directe impact op de bele-
ving van tijd in het dagelijkse leven. Dit 
titelblad van een werk uit de vroege ze-
ventiende eeuw van de Gentse astro-
noom Philips Van Lansbergen toont 
twee mannen die met astronomische in-
strumenten metingen uitvoeren. Zoals 
het onderschrift aangeeft, was dat steeds 
een handeling met religieuze betekenis. 
Maar tegelijkertijd was het ook een heel 
praktische daad die hen in staat stelde 
om zaken te bepalen zoals het uur van 
de dag of  de exacte geografische locatie 
van de stad waarvoor ze stonden. Door 
een instrument naar de zon of  sterren te 
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richten werd de wiskundige orde van de 
sfeer steeds opnieuw aangebracht in de 
alledaagse ervaring. 

Alle hier getoonde astronomische instru-
menten lieten toe om de positie van een 
hemellichaam te bepalen, en deze positie 
dan te vertalen naar andere zaken zoals 
het uur van de dag. De zon werpt vanuit 
haar positie op de hemelsfeer bijvoor-
beeld een schaduw op het vlak van de 
zonnewijzer. De oriëntatie en lengte van 
die schaduw leren ons iets over de positie 
die de zon inneemt, en die positie is wis-
kundig te relateren aan het uur van de 
dag. De gebruiker van het instrument 
hoefde die wiskunde echter niet zelf  te 
kennen, hij kon het resultaat direct afle-
zen op basis van wiskundig bepaalde uur-
lijnen die reeds op het instrument aange-
bracht waren. Vaak lieten die lijnen toe 
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om zowel seizoensafhankelijke, variabele 
als uniforme uren af  te lezen.

Een astrolabe was een complexer instru-
ment waarmee zowel de positie van de 
zon als die van sterren gemeten kon wor-
den met behulp van een eenvoudig vi-
zier met twee kijkgaten. Op basis van de-
ze positiebepaling konden dan een heel 
aantal complexe wiskundige berekenin-
gen uitgevoerd worden. De basis hier-
voor was opnieuw in het instrument 
voorgeprogrammeerd en gegraveerd. De 
draaiende onderdelen lieten bovendien 
toe om de beweging van de hemelsfeer 
te simuleren. Een astrolabe was zowat 
het middeleeuwse equivalent van een he-
dendaags gps-toestel: het kon signalen 
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oppikken en die voor de gebruiker verta-
len naar informatie die hem toeliet om 
zich in de wereld te oriënteren.

De rotatie van de sfeer liet allerhande 
sporen na op aarde. Meetinstrumenten 
konden die sporen oppikken en transfor-
meren in leesbare merktekens die de rota-
tie zichtbaar maakten voor de gebruiker 
van het instrument. Dat proces toonde 
zich het mooiste in een zogenaamde as-
tronomische ring. Dat was een instru-
ment dat in zijn vorm de ringen van de 
armillairsfeer reproduceerde. De geob-
serveerde positie van zon of  sterren kon 
op die manier quasi rechtstreeks vertaald 
worden naar de sfeer.
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Al deze instrumenten waren voor het 
correcte gebruik gebonden aan een 
lokale plaats. Om de observaties te 
relateren aan de beweging van de 
hemelsfeer moest immers rekening 
gehouden worden met het feit dat je 
vanop een verschillende breedtegraad 
een ander deel van de hemelsfeer ziet. 
(Beeld je immers in wat er zou gebeuren 
wanneer je een zonnewijzer zou 
gebruiken aan de noordpool.) Zo 
konden de draagbare zonnewijzers die je 
hier ziet ingesteld worden voor gebruik 
op de breedtegraad van verschillende 
Europese steden, en zo had een 
astrolabe meestal verschillende platen 
voor verschillende locaties. 

Wie een van deze vele instrumenten 
gebruikte, was zich steeds bewust van 
het feit dat tijd en ruimte essentieel met 
elkaar verbonden waren. Er was slechts 
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één tijd, en die werd bepaald door de 
uniforme rotatie van de sfeer. Maar 
afhankelijk van je positie op aarde 
toonde het verloop van die tijd zich op 
een andere manier. Om de tijd te meten, 
moesten de gebruikers van deze 
instrumenten zichzelf  ook letterlijk een 
plaats in de wereld geven.

Aan het einde van de vijftiende eeuw 
beschreef  de astronoom Regiomontanus 
ook een ‘universele’ zonnewijzer die in 
principe te gebruiken was op elke 
breedtegraad. Om dat instrument te 
gebruiken moest de wijzer op een punt 
op het rooster geplaatst worden, moest 
een draad tussen de wijzer en de rand 
van het instrument gespannen, moest 
een kraal over de draad verplaatst 
worden tot de juiste positie, moest het 
volledige instrument naar de zon gericht 
worden, en moest ten slotte de draad 
met kraal opnieuw losgelaten worden. 
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Achter de constructie van dit instrument 
ging bijzonder complexe wiskunde schuil 
die gematerialiseerd was in het 
instrument zelf. Elk van de hierboven 
beschreven handelingen was eigenlijk 
een element in het oplossen van 
ingewikkelde vergelijkingen. Voor wie 
vertrouwd was met dit instrument 
toonden ze ook iets over de verhouding 
tussen de plaats op aarde en het verloop 
van de tijd. Het is in deze 
gematerialiseerde, instrumentele vorm 
dat wiskunde de alledaagse ervaring mee 
vormgaf.

Al dit soort wiskundige instrumenten 
werden in verschillende materiële 
uitvoeringen verkocht: als kunstig 
bewerkte metalen of  zelfs ivoren 
luxeobjecten, of  als uit te snijden 
papieren sjablonen die de koper zelf  op 
een houten drager kon plakken. Zo kan 
je hier zowel een papieren en een 
messing versie zien van Van 
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Lansbergens kwadrant dat de man op 
het titelblad in de hand heeft. (Net zoals 
bij de zonnewijzer van Regiomontanus 
moest dit instrument gericht worden 
naar een hemellichaam, waarna een 
verticaal hangende draad boven de 
correcte uurlijnen kwam te hangen.)
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Een van de populairste 
wetenschappelijke werken uit de 
zestiende eeuw was de Cosmografie van 
Petrus Apianus. Dat werk bevatte 
allerhande papieren instrumenten die de 
lezer hielpen om de theoretische kennis 
van de sfeer in de praktijk te vertalen. 
Door de papieren onderdelen te draaien 
kon de lezer de effecten zien van de 
rotatie van de hemelsfeer zoals 
beschreven in de tekst, en eventueel zelfs 
direct metingen uitvoeren van de positie 
van de zon of  op basis van de 
maanstand en -fase het uur van de nacht 
bepalen.
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Van sommige van deze papieren 
instrumenten werden later in de eeuw 
ook massieve versies geconstrueerd door 
instrumentenmakers. Zo kan je hier de 
papieren en metalen versie zien van een 
instrument dat Apianus “de 
cosmografische spiegel” noemde. Dit 
instrument kon je onder andere 
gebruiken om te bepalen hoe laat het op 
andere plaatsen op aarde was. Het liet je 
dus toe om in één oogopslag de tijd in 
Gent met die in Rome te verbinden.
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Iedereen die wist hoe deze materiële en 
papieren instrumenten te gebruiken, kon 
zich accuraat oriënteren in de wereld. 
Als je met behulp van een astrolabe naar 
de zon of  een ster keek, dan zag je 
eigenlijk de beweging van de hemelsfeer. 
Dit zestiende-eeuwse portret van de 
Leuvense kosmograaf  en 
instrumentenmaker Gemma Frisius 
toont hoe men zich de effecten hiervan 
kon verbeelden. Gezeten tussen 
allerhande astronomische instrumenten, 
met opnieuw een armillairsfeer boven 
zijn hoofd, legt hij vol vertrouwen zijn 
hand op een hemelglobe. Wie over de 
juiste instrumenten beschikt, die houdt 
eigenlijk de wereld in zijn hand, zo lijkt 
zijn gebaar te willen zeggen.
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Plaats op aarde 

De sfeer was het absolute referentiekader 
voor al wie zich praktisch wilde oriënte-
ren in de wereld. Het was ook het ultie-
me kader voor wie het geheel van de 
schepping wilde beschouwen. Die twee 
dimensies kwamen samen in de discipli-
ne van de kosmografie. Dit schema uit 
het gelijknamige werk van Petrus 
Apianus toonde hoe je vanuit de externe 
blik op de sfeer ook de aarde anders kon 
leren bekijken. Het oog van de kosmo-
graaf  bekeek het oppervlak van de aarde 
als een afspiegeling van de hemelsfeer. 
Voor ons vertrouwde begrippen zoals de 
evenaar, de Kreeftskeerkring en de Steen-
bokskeerkring waren in de eerste plaats 
gedefinieerd op de hemelsfeer. Ze kon-
den echter ook op het aardoppervlak ge-
projecteerd worden, en daar spelen ze 
vandaag nog steeds hun rol. Deze relatie 
tussen de hemelsfeer en de aarde kwam 
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ook naar voren in de manier waarop he-
mel- en aardglobes vaak naast elkaar op-
gesteld werden.

Door de aarde op deze manier te bekij-
ken, kon ook daar een wiskundige orde 
aangetroffen worden. Elke plaats op aar-
de kon gekarakteriseerd worden door 
zijn specifieke relatie tot de hemelsfeer, 
zoals uitgedrukt in coördinaten die er de 
lengte- en breedtegraad van gaven.
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De zestiende-eeuwse pioniers van de mo-
derne geografie zoals Abraham Ortelius 
en Gerard Mercator kwamen voort uit 
deze kosmografische traditie. Mercator 
was een leerling van Gemma Frisius, en 
maakte zelf  ook instrumenten zoals astro-
labes en globes. Je kan hier het exem-
plaar zien van een werk van Gemma Fri-
sius dat ooit deel uitmaakte van de per-
soonlijke bibliotheek van Mercators goe-
de vriend Ortelius.
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Ortelius’ Theatrum Orbis Terrarum was de 
eerste atlas in de moderne zin van het 
woord: een boek waarin verschillende 
kaarten opgenomen zijn die tezamen 
een beeld geven van de volledige wereld. 
Volgens Ortelius was de geografie “het 
oog van de geschiedenis”. Zijn boek 
toonde letterlijk het theater of  het 
schouwspel waarop alle menselijke ge-
beurtenissen plaatsvonden. Het maakte 
een dwarsdoorsnede in de tijd en toonde 
de volledige ruimte van de wereld op 
een en hetzelfde moment. Waar op aar-
de mensen zich ook bevonden, ze wer-
den in dit boek in één gedeelde ruimte 
en tijd geplaatst. Dit was enkel mogelijk 
door het geografische oog buiten de we-
reld zelf  te plaatsen.
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Bij de wereldkaart uit zijn atlas bracht 
Ortelius een aantal citaten aan van de 
Romeinse auteurs Cicero en Seneca. Elk 
van die citaten benadrukten het belang 
van een kosmisch perspectief, van waar-
uit menselijke beslommeringen nietig 
worden. Centraal onderaan lezen we bij-
voorbeeld: “Welke menselijke zaken kun-
nen belangrijk lijken voor een man die 
alle eeuwigheid voor zijn ogen houdt en 
de uitgestrektheid van het universum 
kent?” De nieuwe geografie was voor 
Ortelius duidelijk ook een spirituele oefe-
ning. Door naar kaarten te kijken kon je 
de menselijke tijd stilzetten en op die ma-
nier je geest transformeren.

Dat ook de beroemde Atlas van 
Mercator bedoeld was als een soortgelij-
ke spirituele oefening blijkt uit de onderti-
tel: “Kosmografische meditaties over de 
schepping van de wereld en de vorm van 
het geschapene”. Het werk opende met 
een beschrijving van de zes dagen van 
de creatie, zoals we die reeds uitgebeeld 
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zagen in de Kroniek van de wereldgeschiedenis 
uit Neurenberg. Mercator had eerder al 
een werk over chronologie gepubliceerd, 
waarin hij alle belangrijke gebeurtenis-
sen in de wereldgeschiedenis trachtte te 
ordenen en in één coherent tijdsverloop 
te plaatsen. Om dat te kunnen doen 
maakte hij gebruik van zijn astronomi-
sche kennis om maaneclipsen te dateren 
die als chronologische ijkpunten dien-
den. In zijn atlas wilde hij voor ruimte 
doen wat hij in dit werk al gedaan had 
voor tijd.

In de zestiende eeuw veranderde de rela-
tie tussen ruimte en tijd ook op een heel 
praktische manier door de ontdekkings-
reizen. Dat de aarde rond is, wist iedere 
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middeleeuwse geleerde al, maar de aard-
globe werd nu niet langer enkel in theo-
rie maar ook in de praktijk verkend. Kos-
mografen wilden als in een droom opstij-
gen naar een positie van waaruit een al-
lesomvattend perspectief  op de wereld 
kon worden ingenomen. Maar men kon 
er ook van dromen om alle delen van de 
wereld letterlijk in te nemen, zoals de 
mannen op dit voorblad van een hand-
boek voor zeelui. Astrologia op het wand-
tapijt leerde immers ook om de zee 
vruchtbaar te maken!
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Van een aantal astronomische instrumen-
ten werden versies ontwikkeld voor ge-
bruik in de zeevaart. Een mariene astro-
labe is een sterk vereenvoudigde astrola-
be die openingen heeft waardoor de 
wind er minder vat op heeft, terwijl de 
onderzijde verzwaard is voor grotere sta-
biliteit op zee. De halve zeesfeer die ont-
worpen werd door de Antwerpse wiskun-
dige Michiel Coignet liet toe om tegelij-
kertijd uur en breedtegraad te bepalen 
aan boord van een schip.
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Bij afbeeldingen van ontdekkingsreizen 
namen astronomische instrumenten 
vaak een centrale symbolische plaats in. 
Op deze prent zien we Amerigo Vespuc-
ci als eerste Europeaan aan land gaan in 
wat we nu Zuid-Amerika noemen. In de 
ene hand houdt hij een staf  met het 
christelijke kruis, in de andere hand een 
mariene astrolabe, en onder zijn mantel 
zien we zijn zwaard. De afbeelding sug-
gereert dat zijn astronomische kennis 
hem mee het recht gaf  om het land in 
bezit te nemen. De astrolabe in zijn 
hand stond symbool voor het vermogen 
om overal op aarde te weten waar je 
bent, en zo potentieel elke plaats tot de 
jouwe te maken.
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In het geval van Amerigo mogen we dit 
ook letterlijk nemen. In dit boek uit 1507 
werd voor het eerst voorgesteld om het 
continent naar hem Amerika te noemen.

Het onderschrift bij de prent luidt: “Ame-
ricus ontdekt Amerika; eenmaal heeft hij 
haar geroepen en vanaf  dan was ze al-
tijd wakker”. De naakte vrouw die het 
continent Amerika voorstelt, herkennen 
we vanop het voorblad van Ortelius’ at-
las. Het idee dat ze sliep, maar nu voor 
eens en altijd ontwaakt is, drukt een bij-
zonder idee uit over de loop van de ge-
schiedenis. De astrolabe en het kruis in 
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Vespucci’s handen trekken het continent 
hardhandig binnen in de gedeelde chris-
telijke tijd van de verlossing. De toe-
komst zou er nooit meer kunnen zijn als 
het verleden, zoals dat karikaturaal afge-
beeld wordt op de achtergrond van de 
prent. De sfeer was niet enkel een object 
van contemplatie of  een praktisch instru-
ment ter oriëntatie. Ze stond steeds ook 
voor een politieke macht die een sociale 
orde oplegde aan de wereld.

De meest symbolische ontdekkingsreis 
was misschien wel die van Ferdinando 
Magellaan. Als eerste legde een van zijn 
schepen de volledige omtrek van de aar-
de af  tussen 1519 en 1522. Op deze 
prent zien we het cruciale moment dat 
hij de zee-engte doorkruist tussen Patago-
nië en Vuurland dat later zijn naam zou 
krijgen. In deze onbekende, mysterieuze 
wereld wordt hij niet langer beschermd 
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door zijn kanon, maar enkel nog door de 
armillairsfeer die hem zijn enige houvast 
biedt. Naast zijn schip zien we Apollo, 
de zonnegod. Hij toont aan Magellaan 
het traject dat hij af  te leggen heeft: de 
aarde rond, net zoals de zon het elke dag 
doet.

Na drie jaar bereikten 18 van de oor-
spronkelijk meer dan 200 bemanningsle-
den het eindpunt van hun reis, met aan 
boord de rijkdommen die altijd het doel 
waren geweest: specerijen zoals kaneel 
en nootmuskaat. Groot was hun verba-
zing toen ze merkten dat hun nauwkeu-
rig bijgehouden dagboek aan boord een 
dag achterliep op de kalender van hun 
begin- en eindpunt. Hun reis verliep van 
het oosten naar het westen, net zoals de 
dagelijkse omwenteling van de sfeer. Ze 
probeerden als het ware de zon in haar 
dagelijkse traject voor te blijven, waar-
door het altijd net iets meer dan 24 uur 
duurde voor de zon terug op haar hoog-
ste positie boven de horizon terugkeerde. 

Hierdoor had elk van hun dagen ook net 
iets langer dan 24 uur geduurd. Geaccu-
muleerd resulteerde dit aan het einde 
van hun reis in een verschil van één dag: 
ze waren erin geslaagd om de zon terug 
in te halen. Het schip was letterlijk een 
instrument voor tijdreizen geworden. ■
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Object 2 - Het 
Mechanische Uurwerk

Imitatie 
van de tijd
1300-1700
Op het einde van de dertiende 
eeuw werden de eerste 
mechanische uurwerken 
gemaakt. Het complexe 
mechanisme liet toe om de 
orde van de hemelsfeer op 
aarde te imiteren.

62

Planetair uurwerk, Philippus Imsserus, 1555-61
Technisches Museum Wien, Inv.11939 
(Astronomische Prunkuhr Philippus Imsserus, 
1555-61)



Een nieuwe orde in de stedelijke 
ruimte 

De eerste mechanische uurwerken wer-
den aan het eind van de dertiende eeuw 
waarschijnlijk in kloosters geconstrueerd, 
maar vanaf  de veertiende eeuw doken er 
steeds meer uurwerken op in Europese 
steden. Een uurwerk werd snel gezien als 
een prestigeobject: elke stad moest er wel 
een hebben. In eerste instantie diende 
het uurwerk vaak enkel om een klok auto-
matisch te laten luiden, maar al snel 
werd de wijzerplaat ook een vast attri-
buut.

Door de centrale plaats van deze publie-
ke uurwerken was de tijd steeds aanwe-
zig in de steden. Waar je ook was, je kon 
de regelmaat van de klokken horen. Ver-
plaatste je jezelf  door de stad, dan zag je 
vanuit steeds wisselende perspectieven de 
uurwijzer onverstoorbaar verder draai-
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en. Ook wanneer de zon niet scheen of  
de sterren niet zichtbaar waren, bleef  de-
ze tijd zichtbaar. Het was een tijd die on-
der alle omstandigheden door iedereen 
gedeeld kon worden, en die op die ma-
nier mee de publieke ruimte van de stad 
kon vormgeven. Centraal in die ruimte 
stond een machine, een door de mens ge-
construeerd artefact.

In deze gedeelde tijd kon het dagelijkse 
leven op een nieuwe manier 
georganiseerd worden. Het aantal 
gewerkte uren in loonarbeid, de begin- 
en einduren voor markten, de aanvang 
van lessen op school of  bijeenkomsten 
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van stedelijke raden: hoe verschillend 
hun aard ook was, allemaal konden ze 
bepaald worden door dezelfde klokken. 
Die definieerden zo één abstract kader 
waarbinnen alle menselijke activiteiten 
geplaatst konden worden. 

De tijd die door deze klokken gemeten 
werd, hing niet af  van de seizoenen. Het 
uurwerk trok zich immers niets aan van 
het feit of  het zomer of  winter was. Het 
mechanisme bleef  steeds op dezelfde 
manier lopen. Aangezien de klokken van 
het publieke uurwerk door iedereen 
gehoord konden worden, was het ook 
niet langer noodzakelijk om zonsopgang 
en -ondergang als gedeelde ankerpunten 
te gebruiken. Als een gevolg hiervan 
werden de seizoensafhankelijke variabele 
uren steeds meer vervangen door de 
uniforme uren zoals rechtstreeks 
gemeten door het uurwerk. In een 

65

Beschryvinghe van alle de Nederlanden, anderssins ghenoemt 
Neder-Duytslandt, Lodovico Guicciardini, Amsterdam: 
Ghedruckt bij Willem Jansz., 1612
Universiteitsbibliotheek Gent, BIB.HIST.002104



stedelijke context liep vanaf  nu de tijd in 
de zomer even snel als in de winter.

De lengte van een uur zoals gemeten 
door het uurwerk was in principe overal 
even lang. De precisie waarmee die 
lengte werd afgemeten varieerde echter 
in hoge mate. De nauwkeurigheid was 
vaak niet beter dan een kwartier op een 
dag, en het uurwerk moest voortdurend 
opnieuw gelijkgezet worden met de 
zonnetijd. Zolang iedereen zich 
oriënteerde op hetzelfde publieke 
uurwerk veroorzaakte dat echter geen 
problemen. In de praktijk was de tijd 
van het uurwerk immers beperkt tot de 
ruimte die bepaald werd door de 
stadsmuren. In het landschap lagen als 
het ware verschillende eilanden van 
uurwerktijd.
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Imitatie en inventiviteit 

Het centrale mechanisme van het uur-
werk is het zogenaamde echappement. 
Het uurwerk wordt aangedreven door 
een gewicht dat daalt, zoals je kan zien 
in het torenuurwerk. Om ervoor te zor-
gen dat deze valbeweging zich vertaalt in 
een uniforme rotatie van de wielen, 
moet de beweging continu afgeremd wor-
den. Het is het echappement dat daar-
voor zorgt.

Dit diagram uit een boek uit 1624 is 
waarschijnlijk de eerste gedrukte illustra-
tie die de werking van het echappement 
toont. Je kan zien hoe het dalende ge-
wicht een wiel in beweging brengt dat er-
uitziet als een kroon met schuine tanden. 
Die tanden kunnen tegen twee palletten 
duwen die op een verticale spil zijn aan-
gebracht. In het diagram duwt de kroon 
net tegen de bovenste pallet. Hierdoor 
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draait de verticale spil totdat de onderste 
pallet door die beweging tegen de kroon 
aanbotst en de rotatie van de kroon even 
doet stoppen. De kroon wordt echter 
nog steeds aangedreven door het ge-
wicht en zal ook deze pallet weer wegdu-
wen, waardoor de verticale spil nu in om-
gekeerde richting draait totdat de boven-
ste pallet weer tegen de kroon botst. De-
ze voortdurende botsingen zijn te horen 
in het karakteristieke tikken van een me-
chanisch uurwerk.
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Bovenop de verticale spil is er ook nog 
een horizontale balans met gewichten, 
de zogenaamde foliot of  ‘onrust’. Deze 
balans zorgt ervoor dat de palletten vol-
doende weerstand kunnen uitoefenen 
om de kroon te stoppen. Door de gewich-
ten naar binnen of  naar buiten te ver-
plaatsen zal de spil sneller of  trager 
draaien. Op deze manier kan de loop 
van het uurwerk afgestemd worden.
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Vanaf  de vijftiende eeuw begon men 
ook uurwerken te construeren die niet 
langer door een vallend gewicht aange-
dreven werden, maar door een zoge-
naamde drijfveer. Ook hiervan is een 
voorbeeld te zien op het diagram. De 
linkse platte cilinder bevat een opgewon-
den metalen plaatje dat door zijn veer-
kracht het hele mechanisme in beweging 
zet. Het kegelvormige wiel ernaast dient 
om te compenseren voor het feit dat de 
veerkracht afneemt naarmate het plaatje 
afgewonden wordt. Door een drijfveer in 
plaats van een gewicht te gebruiken kon-
den nu ook draagbare zak- en halsuur-
werken gemaakt worden.

71

Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, 
physica atqve technica historia, Tractatus secundus. De 
naturae simian seu Technica macrocosmihistoria, 
Robert Fludd, Francoforti: typis Caspari Rötelii, 
1624
Universiteitsbibliotheek Gent, 
BIB.MA.000512, vol.2



Op deze zestiende-eeuwse prent zie je 
een geïdealiseerde afbeelding van een 
werkplaats waar de verschillende onder-
delen van een uurwerk geconstrueerd en 
geassembleerd worden, van het smeden 
van metaal tot het opwinden van volle-
dig afwerkte uurwerken. Aan de linkse 
werkbank worden tandwielen met de 
hand geslepen terwijl rechts vooraan een 
groot pronkuurwerk wordt gemaakt. In 
de verte kunnen we nog net een publiek 
uurwerk onderscheiden dat aan een kerk 
hangt.

Het onderschrift bij deze prent luidt 
“Het gelijkmatige ijzeren wiel wordt 
rondgedraaid zoals dat van de hemelen. 
Zowel dit uurwerk als dat uurwerk toont 
de tijd”. De loop van de wijzer aan een 
uurwerk volgde de rotatie van de hemels-
feer rond de aarde. Het uurwerk was ech-
ter geen meetinstrument zoals bijvoor-
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beeld een zonnewijzer. Een zonnewijzer 
bepaalt de hoogte van de zon, en ver-
taalt die positie naar het uur van de dag 
op basis van de wiskundige kennis van 
de sfeer. Het uurwerk heeft echter geen 
input, zoals de positie van de zon, die 
het dan transformeert in een meting van 
tijd. Het enige dat erover gezegd kon 
worden was dat de quasi-uniforme rota-
tie van de wielen min of  meer de rotatie 
van de hemelsfeer imiteerde. Het was 
een resultaat van menselijke inventiviteit 
eerder dan van wetenschappelijk inzicht. 

Op deze manier kon het uurwerk sym-
bool staan voor een meer algemeen idee 
waarin alle menselijke kunsten en techno-
logie begrepen werden als een imitatie 
van door God geschapen natuurlijke pro-
cessen. Dit idee wordt erg mooi geïllu-
streerd in deze prent uit het werk van de 
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zeventiende-eeuwse Engelse alchemist 
Robert Fludd. 

Buiten de hemelsfeer bevindt zich de 
hand van God die verbonden is met de 
natuur, die uitgebeeld wordt door een 
naakte vrouw. De mens, die uitgebeeld 
wordt door een aap, is op zijn beurt ge-
bonden aan de natuur. De aap stond 
symbool voor de na-aperij, de imitatie. 
Zoals een kosmograaf  meet hij met een 
passer een aardglobe, een globe die de 
aarde imiteert waarop de aap zit. In het 
domein van de aap zien we de verschil-
lende menselijke kunsten en technolo-
gieën, waarbij ook het mechanische uur-
werk dat de rotatie imiteert van de he-
melsfeer waar de natuur zich bevindt. 
De illustratie van het echappement die 
we zonet zagen komt ook uit dit boek 
van Fludd.

Al in de veertiende eeuw werden er com-
plexe planetaire uurwerken gebouwd die 
naast de dagelijkse rotatie van de hemels-

feer ook nog de beweging van alle plane-
ten konden reproduceren, om zo de imi-
tatie van de hemelbewegingen verder te 
perfectioneren.
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Op dit schitterende zestiende-eeuwse 
uurwerk van Philipp Immser tonen de 
acht wijzers op de voorzijde op elk mo-
ment de relatieve posities van alle geken-
de planeten, de zon en de maan. Aan de 
rechterkant tonen diverse wijzers ver-
schillende aspecten van het tijdsverloop. 
Naast een kalender en een gewone uur-
wijzer worden bijvoorbeeld ook de leng-
te van de dagen en nachten getoond en 
de tijdstippen waarop de zon zal opko-
men en ondergaan. 

Er zijn echter ook meer symbolische 
tijdsaanduidingen. De vrouw bovenop 
het uurwerk beweegt in één uur rondom 
de toren, terwijl ze met haar hand de mi-
nuten aanwijst op de rand van het uur-
werk. Om het kwartier gaat één van de 
deuren op de hoeken open en verschijnt 
er een jongeling, een volwassen man, 
een bejaarde, of  de dood. De figuren op 
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de etage erboven verschijnen op astrono-
misch bepaalde tijdstippen en stellen de 
verschillende planeten voor. 

Op de wanden van de toren zijn aller-
hande illustraties met astronomische in-
houd gegraveerd. Boven op de construc-
tie rust een met constellaties gegraveerde 
hemelglobe die net zoals de klassieke ar-
millairsfeer ingesteld kan worden op de 
breedtegraad van de plaats waar het in-
strument zich bevindt. Deze globe draait 
elke 24 uur om haar as, aangedreven 
door het uurwerkmechanisme, en be-
kroont zo het uurwerk met een onmiddel-
lijk zichtbare imitatie van de beweging 
van de hemelsfeer.

Aan dit uurwerk werd meer dan vier 
jaar gewerkt door Immser, drie jaar lan-
ger dan oorspronkelijk gepland. De vorst 
in wiens opdracht hij werkte, verplichtte 
hem op een bepaald moment om tegen 
zijn zin met een extra uurwerkmaker sa-
men te werken om het complexe kunst-

werk alsnog te kunnen afwerken. Een 
pronkuurwerk zoals dit toonde niet enkel 
alle aspecten van de tijd, het diende bo-
venal ook om de fundamentele inventivi-
teit van de menselijke geest te tonen.

In de zoektocht naar manieren om deze 
complexe mechanismen te optimalise-
ren, werd als een bijproduct de nauwkeu-
righeid van de uurwerken gevoelig ver-
hoogd. De allerbeste uurwerken konden 
aan het einde van de zestiende eeuw 
waarschijnlijk een precisie bereiken in de 
grootteorde van een paar minuten per 
dag, maar dat bleef  hoogst uitzonderlijk.
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Orde in de menselijke geest en 
staat

Sapientia, de goddelijke wijsheid die uitge-
beeld wordt als een vrouw met een open 
boek in de linkerhand, duidt met haar 
rechterhand een tandwiel van een groot 
mechanisch uurwerk aan. Voor het uur-
werk zit een geestelijke, de Duitse mysti-
cus Henricus Suso. Ver boven hun hoof-
den hangt een klok die aangedreven 
wordt door het uurwerk. Naast de Wijs-
heid staat nog een mechanisch klokken-
spel. Aan het uurwerk hangt een grote 
astrolabe. Iets verderop staat een tafel 
waaraan een kwadrant en een zonnewij-
zer hangen, en waarop twee andere zon-
newijzers naast een kleiner door een veer 
aangedreven uurwerk liggen. 

Deze vijftiende-eeuwse miniatuur opent 
de Franse vertaling van Suso’s bijzonder 
populaire Horologium Sapientiae (‘Het uur-
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werk van de wijsheid’). Dit werk zette in 
24 hoofdstukken uiteen hoe een deugd-
zaam leven te leiden door een imitatie 
van Christus. Dat verklaart meteen de 
titel en de inhoud van de miniatuur. Het 
uurwerk imiteerde de goddelijke orde 
van de kosmos zoals gemeten met astro-
nomische instrumenten. Op eenzelfde 
manier moest de mens ernaar streven 
om zijn eigen leven te ordenen, in imita-
tie van het goddelijke leven van Christus. 
Dat vereiste een continue aandacht voor 
wat men deed, net zoals het mechani-
sche uurwerk juist afgesteld en voortdu-
rend onderhouden moest worden. De 
Wijsheid illustreert dit aan Suso door 
naar de wielen van het uurwerk te wij-
zen. De imitatie was maar mogelijk door 
nauwgezet toezicht. Al heel snel na de 
uitvinding van het mechanische uurwerk 
werd het een belangrijk moreel symbool.
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Een centrale component van wijsheid 
was de kardinale deugd van de matig-
heid, Temperantia. Vanaf  de vijftiende 
eeuw werd zij afgebeeld met een uur-
werk en een toom, vaak met het bit in de 
mond en teugel in haar eigen hand. De 
toom diende om het wilde paard in be-
dwang te houden en te sturen. Op een 
zelfde manier temperde het echappe-
ment de ongeregelde beweging van het 
gewicht of  de drijfveer in het uurwerk. 

Deze zeventiende-eeuwse afbeelding 
waar Temperantia het echappement in de 
ene hand en de toom in de andere hand 
houdt, benadrukte deze cruciale rol van 
het echappement. 

Het mechanische uurwerk bood een 
nieuw model en ideaal om de structuur 
van het menselijke gedrag te begrijpen. 
De acties die volgen uit onze psychologi-
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sche drijfveren moesten getemperd wor-
den, net zoals de beweging die veroor-
zaakt wordt door het drijfveer in een uur-
werk. De temperende rol van het echap-
pement werd bij de mens ingenomen 
door de rede. Die moest ervoor zorgen 
dat het menselijke gedrag een goede or-
de vertoonde, de orde van de uniforme 
tijd.

Wanneer iemand zich liet afbeelden met 
een uurwerk in de hand, zoals de rijke 
handelaar op dit schilderij, dan droeg 
dat een boodschap uit over het soort 
mens waarmee men te maken had. Een 
zak- of  halsuurwerk was meer een mo-
reel symbool dan een praktisch instru-
ment. Heel nauwkeurig was zo’n uur-
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werk niet, en de kans dat het gelijk liep 
met andere uurwerken was ook al erg 
klein. Het toonde echter iets over het ge-
matigde leven dat de drager aspireerde.

De relatie tussen menselijk gedrag en 
uurwerken werd op een bijzondere wijze 
benadrukt door astronomische en plane-
taire uurwerken. Het echappement van 
zo’n uurwerk controleerde niet enkel de 
beweging van uurwijzers, het gaf  ook de 
bewegende figuren hun regelmatig ge-
drag. Door getemperd bewegende men-
selijke figuren te tonen droegen uurwer-
ken zoals dat van Immser een extra mo-
rele boodschap. 

Nadat Immser er niet in geslaagd was 
zijn planetaire uurwerk binnen de afge-
sproken tijd af  te werken werd het waar-
schijnlijk aangekocht door Ferdinand I, 
keizer van het Habsburgse rijk. Voor de 
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constructie zou Immser zich kunnen heb-
ben laten inspireren door een verloren 
gegaan uurwerk dat geconstrueerd werd 
voor de broer van Ferdinand en de groot-
ste uurwerkverzamelaar van de renais-
sance: Karel V. Overal waar Keizer Ka-
rel heen reisde, gingen een aantal uur-
werken met hem mee waar hij zich obses-
sief  mee bezighield. Er was niets dat 
hem troost en plezier schonk zoals zijn 
uurwerken, zo beschreven zijn tijdsgeno-
ten.

In de negentiende eeuw was de zelfgeko-
zen ballingschap van Keizer Karel na 
zijn troonsafstand een favoriet onder-
werp voor romantische schilders. Dit 
schilderij beeldt hem af  met de kroon op-
zij gelegd, het uurwerk niet langer func-
tionerend op de grond. Toen Karel zich 
terugtrok in het klooster bij Yuste in 
1556 nam hij echter twee uurwerkma-
kers en hun assistent mee in zijn gevolg. 
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Elke ochtend bracht hij samen met hen 
door bij zijn uurwerken, om hun functio-
neren net verder te optimaliseren.

Keizer Karels obsessie met uurwerken 
was niet zomaar een persoonlijke eige-
naardigheid. De orde die ze toonden 
had ook een bijzondere politieke beteke-
nis. In 1529 publiceerde Antonio de Gue-
vara, de officiële prediker aan het Spaan-
se hof  van Karel, een boek met als titel 
Het uurwerk van de prinsen. Dit immens po-
pulaire werk gaf  een beschrijving van de 
ideale vorst. Traditioneel stond dit soort 
teksten gekend als een vorstenspiegel, 
maar de spiegel werd hier ingeruild voor 
het uurwerk als centrale metafoor. De 
ideale vorst spiegelde zich aan de getem-
perde orde van het uurwerk volgens De 
Guevara.
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De zestiende eeuw kende met absolutis-
me de opkomst van een nieuwe staats-
vorm. De vorst was het absolute punt 
waarin de macht van de staat zich con-
centreerde. Het was ook het punt van 
waaruit controle werd uitgeoefend op 
het functioneren van alle onderdelen die 
tezamen het staatsapparaat uitmaakten. 
Het is niet verwonderlijk dat Keizer Ka-
rel, die in de realiteit constant botste op 
de grenzen van zijn absolute macht, zo 
gefascineerd was door het mechanische 
uurwerk. In het optimaal afgestelde uur-
werk werkten alle onderdelen perfect sa-
men met het oog op een hoger doel dat 
enkel door de uurwerkmaker gedefini-
eerd kon worden. En net zoals de absolu-
te vorst steeds kon kiezen om op elk wille-
keurig punt in zijn staatsapparaat in te 
grijpen, zo moest de uurwerkmaker con-
tinu alert zijn om het uurwerk opnieuw 
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af  te stellen, en waar nodig onderdelen 
te vervangen.

Het mechanische uurwerk werd zo een 
vaak gebruikte metafoor om na te den-
ken over het functioneren van de staat in 
de vroegmoderne tijd. Deze illustratie 
uit een embleemboek uit de zeventiende 
eeuw is daar een mooi voorbeeld van. 
De afgebeelde man inspecteert het me-
chanisme van een uurwerk om op basis 
daarvan conclusies te trekken over hoe 
het beleid van een staat het beste georga-
niseerd kon worden.

Meer dan een eeuw na de dood van 
Keizer Karel liet Charles II, koning van 
Engeland, een schitterend horloge 
construeren in de semipublieke tuin van 
zijn paleis in Londen. Het was geen 
mechanisch uurwerk, maar een 
constructie in de vorm van een piramide 
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met tientallen zonnewijzers die elk op 
een andere wijze functioneerden. Het 
meest in het oog sprongen de glazen 
bollen, sommige gevuld met water, 
andere met een spiegel of  gouden bal in 
het midden. De bollen waren bedekt 
met een semitransparante laag waarop 
schaduwen geprojecteerd werden. Op 
zonnige dagen was het geheel een 
briljant spektakel van licht en reflectie, 
met centraal portretten van Charles II, 
zijn echtgenote, en andere leden van de 
koninklijke familie.

Dit horloge was duidelijk niet zomaar 
bedoeld om de tijd te meten, het 
symboliseerde in de eerste plaats de 
macht van Charles II. De vorst moest 
garant staan voor orde in het eerder 
door burgeroorlog verscheurde 
Engeland. Elk van de tientallen 
zonnewijzers toonde onder verschillende 
gedaanten het noodzakelijk geordende 
verloop van de tijd. De verhoopte 
absolute macht van de koning was, zoals 

de orde van de tijd, door God gegeven. 
Door deze orde op een verblindende 
manier te tonen, werd die macht mee in 
het goddelijke licht geplaatst.

Op 25 juni 1675 werd het horloge 
gewelddadig vernield door John Wilmot, 
Lord of  Rochester, een prominent lid 
van Charles’ hofhouding. Dat was niet 
zomaar een daad van dronken 
vandalisme. Wilmot, die berucht was 
vanwege zijn satirische en 
pornografische gedichten en 
toneelstukken, zou hebben uitgeroepen 
“Kings & Kingdoms are overturned & 
soe shalt thou”. De tijd was niet enkel 
een symbool van verblindende orde, hij 
kende ook zijn destructieve 
schaduwzijde. Niets drukte dat beter uit 
dan een vernield horloge, getuige van de 
ijdelheid van de menselijke ambitie om 
de tijd te bemeesteren. ■
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Object 3 - De Slinger

Constructie 
van de tijd 
17e eeuw
In de vroege zeventiende eeuw 
ontdekte Galileo Galilei de 
fysische tijd in zijn werkplaats. 
Bewegingen op aarde hadden 
vanaf  nu hun eigen tijdsorde, 
onafhankelijk van de 
hemelsfeer.
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Wiskundige idealen 

Gemma Frisius was tegelijkertijd profes-
sor aan de universiteit van Leuven en in-
strumentenmaker. Het portret dat we 
van hem zagen, gezeten tussen al zijn in-
strumenten, toonde hoe zijn abstracte 
wiskundige kennis op een heel directe 
manier betrokken was op concrete mate-
riële objecten. Deze combinatie was type-
rend voor de rol van de wiskundige in de 
zestiende eeuw.

In deze zestiende-eeuwse tekening uit 
Antwerpen zien we een geïdealiseerde 
werkplaats. Op de voorgrond ligt een he-
melglobe die net afgewerkt is, met iets 
verder rechts een kwadrant en een com-
plexe zonnewijzer. Een man is met een 
passer in de hand bezig met het ontwerp 
van een instrument, terwijl een andere 
man een kind aan het onderwijzen is in 
de muziek, een klassiek onderdeel van de 
wiskunde dat zich ook bezighield met 

88

Portret van Gemma Frisius, J. Van Stalburgh, 1557
Koninklijke Bibliotheek van België, S. II 117513



maathouden. Rechts vooraan is een 
vrouw een lap stof  aan het afmeten. Op 
de achtergrond voert iemand een obser-
vatie uit met een kwadrant. Alle afgebeel-
de activiteiten en objecten staan in het 
teken van metingen: het vertalen van ma-
teriële omstandigheden naar een wiskun-
dig bepaalde orde. De wiskundige was 
de expert in die vertaling, en de werk-
plaats zijn natuurlijke omgeving.

Het kanon was een van de belangrijkste 
technische innovaties in de late middel-
eeuwen, waardoor de aard van oorlogs-
voering fundamenteel veranderde. Kon 
de baan van een kanonskogel ook ver-
taald worden naar een wiskundig be-
paald traject? Kon deze gewelddadige 
beweging bemeesterd worden door het 
menselijke intellect? De Italiaanse wis-
kundige Niccolò Tartaglia stelde zich de-
ze vraag in een werk dat voor het eerst 

89

Les Mesures, Toegeschreven aan de school van 
Frans Floris, Tweede helft van de zestiende eeuw
Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts



verscheen in 1537, met de veelzeggende 
titel De nieuwe wetenschap. 

Op de titelpagina van dat werk zien we 
een aantal mannen die een ommuurde 
tuin willen binnengaan. Aan de deur 
staat de wiskundige Euclides die beslist 
wie binnen mag. In de tuin staat een 
groep mensen, waaronder Tartaglia die 
omringd wordt door personificaties van 
de verschillende reeds gekende wiskundi-
ge disciplines: telkunde, meetkunde, mu-
ziek, de gevleugelde astronomie… Voor-
aan wordt een kanonskogel afgeschoten 
onder verschillende hoeken. Op een 
tweede niveau is er opnieuw een om-
muurde tuin, met ditmaal de filosofen 
Aristoteles en Plato als deurwachters. 
Wie hier binnen wil, die moet de wiskun-
de reeds beheersen, zo stelt de tekst die 
Plato in de hand houdt. Bovenaan zit de 
Filosofie op haar troon. 
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De boodschap van Tartaglia’s titelblad 
was duidelijk. Het pad naar de hoogste 
wijsheid verliep via de wiskundige disci-
plines. Het traject van een kanonskogel 
ontcijferen was niet zomaar een prak-
tisch vraagstuk. Het moest het vertrek-
punt bieden om de structuur van de wer-
kelijkheid verder bloot te leggen. 

Normaal gezien werd het kanon ge-
bruikt om een ommuurde vesting in te 
nemen. Hier werd het echter symbolisch 
afgeschoten binnen de afgesloten ruimte 
zelf. De wiskundige filosoof  nam het weg 
uit het slagveld, en bracht het als het wa-
re binnen in zijn werkplaats. Hij hoopte 
om het in die bijzondere omstandighe-
den onder controle van zijn wiskundige 
proporties te kunnen brengen.
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Inktsporen

In de zomer van 1592 was de ambitieuze 
jonge Italiaanse wiskundige Galileo Gali-
lei op bezoek bij zijn mentor, Guidobal-
do del Monte, een van de belangrijkste 
wiskundigen in Italië. Ze besloten om sa-
men een eenvoudig experiment uit te 
voeren om meer inzicht te krijgen in het 
traject van een kanonskogel. Ze namen 
een kleine kogel, doopten hem in inkt en 
wierpen hem zodanig dat hij in zijn be-
weging een inktspoor naliet op een 
schuin dak.
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Het is onmogelijk om visueel het exacte 
traject van een afgeschoten kanonkogel 
vast te stellen. Verschillende wiskundige 
beschrijvingen waren dus mogelijk, zon-
der dat het onmiddellijk duidelijk was 
hoe daaruit de beste te kiezen. Het een-
voudige, maar briljante idee van Galilei 
en del Monte was om de kogel onder ge-
controleerde omstandigheden zelf  zijn 
traject in inkt te laten schrijven.

In het notitieboek waarin del Monte het 
experiment beschreef, merkte hij op dat 
het traject leek op dat van een parabool 
of  hyperbool. Exactere metingen had-
den kunnen tonen dat de parabool de 
wiskundig curve was die het beste over-
eenkwam met het inktspoor. Het zou ech-
ter nog jaren duren voor Galilei verdere 
gevolgen trok uit hun bevinding.

In dezelfde periode dat Galilei het experi-
ment met del Monte uitvoerde, trachtte 
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hij ook inzicht te krijgen in de wiskundi-
ge relatie tussen de beweging van vrij val-
lende objecten en hun beweging op een 
hellend vlak. Daarvoor moest hij eerst 
achterhalen wat het effect was van het 
hellende vlak op het gewicht van het ob-
ject. Dit diagram uit een manuscript van 
Galilei bood daartoe de sleutel. De cirkel 
die hij tekende, diende enkel om een wis-
kundige maat te kunnen geven aan de 
gewichtsvermindering veroorzaakt door 
een hellend vlak. Het was een hulpmid-
del om wiskundige orde aan te brengen 
in de situatie. Die cirkel zette hem echter 
op het spoor van een nieuwe, onverwach-
te orde.

Toen Galilei een aantal jaar later hetzelf-
de diagram opnieuw tekende, voegde hij 
een veelzeggende opmerking toe. Je zou 
op het diagram in principe ook iets kun-
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nen aflezen over wat er gebeurt met een 
object dat beweegt over een cirkelvormig 
oppervlak. Dat object gedraagt zich im-
mers alsof  het beweegt op hellende vlak-
ken met een continu variërende hellings-
graad. Je moet je daarvoor enkel inbeel-
den dat de punten s en r op het diagram 
steeds dichter bij elkaar komen te liggen, 
en dat voor de volledige cirkelboog van d 
naar b zulke hellende vlakken toege-
voegd worden. Het maakte daarbij bo-
vendien niet uit of  het object werkelijk 
op een cirkelvormig oppervlak zou bewe-
gen, of  dat het in het punt a opgehangen 
zou worden aan een koord of  een staaf  
zodanig dat het gedwongen werd om 
langs een cirkelboog te bewegen. Het wis-
kundige diagram had de slinger tot een 
nieuw centraal onderzoeksobject voor de 
fysica gemaakt. Deze cirkel in het manu-

95

De Motu Antiquiora, Ms. Gal.71, Galileo Galilei
Bibliotheca Nazionale Firenze
Su concessione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo/ Biblioteca Nationale 
Centrale, Firenze



script was een tweede inktspoor met ver-
strekkende gevolgen.

In de herfst van 1602 schreef  Galilei een 
brief  aan Guidobaldo del Monte waarin 
hij voor de eerste keer verslag uitbracht 
van zijn interesse in de slingerbeweging. 
De wiskundige analyse van beweging op 
hellende vlakken met behulp van het cir-
keldiagram had zijn aandacht gevestigd 
op een bijzondere eigenschap. Als je op-
nieuw een rechtopstaande cirkel teken-
de, zoals in deze manuscriptnotie uit de-
zelfde periode, dan kon Galilei wiskun-
dig aantonen dat een bal exact even lang 
zou doen om over hellend vlak dc te be-
wegen als over het hellende vlak bc. De 
steilere hellingsgraad van het eerste hel-
lende vlak compenseerde dus op een 
exacte manier voor het feit dat de bal 
een grotere afstand moest afleggen.
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Dat was al interessant, maar Galilei was 
in zijn werkplaats ondertussen ook begin-
nen experimenteren met materiële slin-
gers. Daarbij had hij opgemerkt dat een 
soortgelijke eigenschap bij benadering 
leek op te gaan voor een empirische slin-
gerbeweging. Als je twee slingers van ge-
lijke lengte losliet vanop een verschillen-
de hoogte, dan bleven ze min of  meer 
gelijk lopen met elkaar in hun slingerbe-
wegingen. De tijd voor cirkelbeweging dc 
was dus bij benadering dezelfde als die 
voor bc.

Galilei was ervan overtuigd dat deze em-
pirische regelmaat het gevolg moest zijn 
van een onderliggende wiskundige orde. 
In zijn brief  aan del Monte kondigde hij 
aan op zoek te zijn naar een manier om 
die orde bloot te leggen. Hij zou daar-
voor de cirkelbeweging trachten te bena-
deren door een opeenvolging van bewe-
gingen op aaneensluitende hellende vlak-

97

Slinger
Sarah Vanagt



ken. Zo kon de beweging langs de cirkel-
vormige baan dc benaderd worden door 
het object eerst langs hellend vlak db te 
laten afdalen, onmiddellijk gevolgd door 
een beweging langs hellend vlak bc. Op 
eenzelfde manier kon je dan ook cirkel-
vormig traject bc benaderen door opeen-
volgende hellende vlakken, enzoverder.

Deze manuscriptnotie getuigt van Gali-
lei’s pogingen om vooruitgang te boeken 
in zijn zoektocht naar een bewijs. Hij 
herformuleerde zijn vraag. Hij voegde 
een extra cirkel en lijnstukken toe. Hij 
voerde enige berekeningen uit. En hij be-
sefte dat het hem ontbrak aan een speci-
fiek stuk informatie dat hij nodig had om 
tot antwoorden te kunnen komen. Stel 
dat je al zou weten wat de tijd is die een 
object nodig heeft om van punt a tot 
punt b te bewegen langs een hellend 
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vlak, wat zou dan de tijd zijn die het no-
dig heeft om van a te bewegen tot een 
verder gelegen punt c?

Op dit punt liet Galilei’s wiskunde hem 
in de steek. Het antwoord op die vraag 
ontsnapte hem. Zoals zoveel andere wis-
kundigen was Galilei echter ook een in-
strumentenmaker, en had hij een uitge-
breide werkplaats tot zijn beschikking. 
Een lange balk met een groeve in waar-
op hij een kleine kogel kon laten rollen 
en een eenvoudig waterbassin waaruit 
een fijne stroom water wegliep, zodanig 
dat het nauwkeurig gemeten gewicht 
van de hoeveelheid weggelopen water 
een maat kon bieden voor de tijd die ver-
streken was: meer had hij niet nodig om 
te kunnen vaststellen dat de verschillen-
de afstanden waarover hij de kogel liet 
rollen bij benadering dezelfde verhou-
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ding tot elkaar hadden als de kwadraten 
van de tijden die ze daarvoor nodig had-
den.

Objecten op aarde zullen steeds spon-
taan naar beneden bewegen als ze de 
mogelijkheid hebben. Galilei had een 
wiskundige orde ontdekt achter deze 
spontane beweging: de afstanden waaro-
ver een object daalt nemen toe zoals het 
kwadraat van de tijden.

Deze ontdekking wierp meteen ook ver-
rassend nieuw licht op het experiment 
dat Galilei tien jaar eerder had uitge-
voerd met Guidobaldo del Monte. Een 
parabool wordt wiskundig immers ook 
gekarakteriseerd door een kwadratische 
relatie. Het inktspoor droeg dus de wis-
kundige handtekening van het verloop 
van de tijd. Op deze manuscriptpagina 
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zien we Galilei verder de orde van de 
tijd exploreren door afstanden te meten 
afgelegd door projectielen. De baan van 
elke afgeschoten of  weggeworpen kogel 
stond in een vaste verhouding tot het ver-
loop van de tijd. Elk van de trajecten ge-
tekend op dit papier drukte dat verloop 
uit.

Het was echter de slinger die op de 
meest directe manier de tijd kon tonen. 
Als Galilei gelijk had dat elke slingerbe-
weging steeds evenveel tijd nodig had, 
dan kon je in principe eenvoudig het ver-
loop van de tijd meten door slingerbewe-
gingen te tellen. Toch slaagde Galilei er 
ook met zijn kwadratenwet in de hand 
niet in om een wiskundig bewijs te vin-
den voor deze zogenaamde isochronie 
van de slingerbeweging. Bovendien was 
de empirische observatie enkel echt over-
tuigend voor slingerbewegingen waarbij 
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de uitwijking maar een kleine hoek 
maakte.

Op 1 december 1659 vond de 
Nederlandse wiskundige Christiaan 
Huygens nog net wat plaats bovenaan 
een groot stuk papier. Hij tekende een 
kwartcirkel waarlangs een slinger 
bewoog. Met behulp van Galilei’s valwet 
bepaalde hij de snelheid voor de 
beweging over een klein segment van de 
cirkelbaan. Hij tekende een curve die de 
snelheden voor al die segmenten 
voorstelde. Hij voerde een wiskundige 
kunstgreep uit, waarvoor hij nog een 
aantal extra curves toevoegde. 
Uiteindelijk stelde dat hem in staat om 
aan te tonen wat de constante periode 
was van een cirkelvormige slinger als die 
over een kleine hoek bewoog. 
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Huygens, die in zijn jeugd al een 
wiskundig wonderkind was geweest, 
besefte op dat moment dat zijn 
complexe diagram nog extra informatie 
in zich droeg. Het diagram bevatte 
verschillende lijnstukken en 
oppervlakten die snelheden en 
tijdsintervallen representeerden. Hij kon 
er door verdere wiskundige manipulaties 
uit aflezen langs welk traject een 
beweging werkelijk isochroon zou zijn. 
Het onverwachte antwoord noteerde 
Huygens links onderaan op het blad 
papier: “hoc autem Cycloide convenire 
inveni”. Hij had ontdekt dat het de 
cycloïde was, een curve die je kunt 
tekenen door een pen op een cirkel vast 
te binden, met de punt loodrecht op een 
blad papier, en dan de cirkel te laten 
rollen als een wiel dat plat ligt op het 
papier. (Onderaan het blad waarop 
Huygens zijn bewijs formuleerde stond 
er toevallig al één getekend. Je kan zowel 
een helft van de cirkel zien die door haar 
rollende beweging de cycloïde genereert 

als de resulterende cycloïde. Voor de 
isochrone beweging moet je de curve 
nog omdraaien zodanig dat het snijpunt 
van de getekende cirkel en cycloïde het 
laagste punt van de beweging vormt.) 

Op een paar vierkante centimeter papier 
bereikte Christiaan Huygens twee 
cruciale resultaten. Hij had wiskundig 
bewezen dat een perfecte tijdsmeter 
geconstrueerd zou kunnen worden door 
een slinger langs een cycloïdaal traject te 
laten bewegen. En hij had aangetoond 
dat een cirkelvormige slinger effectief  
ook goede resultaten gaf  als je de 
uitwijking beperkte tot een kleine hoek.
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De ontdekking van de fysische tijd 

Meer nog dan Tartaglia had kunnen ver-
moeden, was de ontcijfering van het tra-
ject van de kanonskogel een centraal ele-
ment geworden in een radicaal nieuwe 
manier om de structuur van de werkelijk-
heid te begrijpen. In 1638 publiceerde 
Galilei zijn resultaten in de Vertogen over 
twee nieuwe wetenschappen. Christiaan Huy-
gens volgde in 1673 met zijn Horologium 
Oscillatorium, waarin hij het werk van Ga-
lilei perfectioneerde en uitbreidde. En in 
1687 publiceerde Isaac Newton de eerste 
editie van Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica (‘De wiskundige principes 
van de natuurfilosofie’). De basis van wat 
we nu klassieke mechanica noemen, be-
gon duidelijk vorm te krijgen.

De cruciale ontdekking van Galilei was 
dat de beweging van objecten op aarde 
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wiskundig gekarakteriseerd kon worden 
aan de hand van hun relatie tot het ver-
loop van de tijd. De tijd werd op die ma-
nier een wiskundige parameter, een 
grootheid die in formules neergeschre-
ven kon worden. Deze fysische tijd kon 
gedefinieerd worden onafhankelijk van 
de beweging van de hemelsfeer. Een uni-
form verloop van de tijd was nu per defi-
nitie die tijd in functie waarvan fysische 
wetmatigheden vastgesteld konden wor-
den. Dat verloop kon dus in principe be-
paald worden aan de hand van om het 
even welk fysisch fenomeen dat een wet-
matig gedrag vertoonde. Vanuit dit per-
spectief  was de rotatie van de sfeer maar 
één mogelijk fenomeen naast veel ande-
re. De beweging van hemellichamen 
moest op net dezelfde manier behandeld 
worden als die van kanonskogels. De zon 
en de sterren onderhielden niet langer 
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een speciale relatie tot de definitie van 
tijd.

Vanuit deze overwegingen kwam Isaac 
Newton in zijn Principia tot de definitie 
van absolute tijd: “Absolute, ware, & wis-
kundige tijd vloeit gelijkmatig uit zich-
zelf  & uit haar eigen natuur, zonder rela-
tie tot iets uitwendigs.” Die definitie van 
een absoluut onafhankelijke tijd klinkt 
erg radicaal. Ze stond echter niet los van 
een fundamenteel menselijke activiteit, 
de nooit afgesloten zoektocht naar orde 
in onze ervaringen. 

Het model van de hemelsfeer represen-
teerde voor eens en altijd het verloop 
van de kosmische tijd. De tijd van de mo-
derne fysica onttrok zich echter aan een 
definitieve representatie. Elk model van 
een particulier fenomeen toonde het ver-
loop van de fysische tijd, maar dit model 
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was steeds voorlopig. Verdere factoren 
konden steeds in rekening gebracht wor-
den, waardoor het verloop van de tijd 
eventueel nog nauwkeuriger bepaald 
zou worden. Galilei negeerde in zijn be-
handeling van de beweging op het hellen-
de vlak bijvoorbeeld de weerstand uitge-
oefend door het vlak.

Elke opeenvolgende benadering van de 
fysische tijd moest actief  geconstrueerd 
worden. Dat was het harde werk dat Ga-
lilei en Huygens begonnen waren in hun 
notitieboeken en werkplaatsen. Dat was 
wat Newton toonde in zijn magistrale 
analyse van de bewegingen in ons zonne-
stelsel in de Principia.  

In de openingspagina’s van zijn boek 
had Newton er reeds op gewezen dat er 
geen enkele garantie was dat we in ons 
universum objecten zouden aantreffen 
met een perfect uniforme beweging. Dat 
was een empirische vraag geworden die 
enkel beantwoord kon worden door 

doorgedreven onderzoek. Newton con-
cludeerde op basis hiervan dat we wel de-
gelijk konden aannemen dat de waarge-
nomen dagelijkse rotatie van de sterren 
de best mogelijke meting gaf  van het ver-
loop van de fysische tijd. Dat was echter 
niet langer omdat die rotatie definieerde 
wat tijd is: de enige reden waarom het 
astronomisch horloge zo nauwkeurig 
functioneerde, was dat de invloeden van 
wrijving en andere verstoringen quasi 
verwaarloosbaar waren. (Quasi, maar 
niet volledig! Tegenwoordig voeren we 
af  en toe een schrikkelseconde in om de 
imperfecties van de dagelijkse rotatie te 
compenseren.) 

In principe zou een object zoals een slin-
ger een even perfecte tijdsmeting kun-
nen leveren als het astronomische horlo-
ge van de dagelijkse beweging. Elke slin-
ger die materieel geconstrueerd kon wor-
den, stond echter steeds onder invloed 
van verschillende verstorende factoren. 
Om dit effect te reduceren moesten de 

omstandigheden waaronder een slinger 
bewoog zoveel als mogelijk onder contro-
le gebracht worden. Zoals het kanon op 
Tartaglia’s titelblad metaforisch in een 
afgesloten ruimte gebracht werd, zo 
moest de slinger in de realiteit zoveel als 
mogelijk afgesloten worden van zijn om-
geving. 

De volledige geschiedenis van het mecha-
nische uurwerk na de ontdekkingen van 
Galilei was niets anders dan de voortdu-
rende zoektocht naar steeds betere ma-
nieren om de controle over verstorende 
omstandigheden te realiseren. ■
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Object 4 - Het Precisie-
uurwerk

Translatie 
van de tijd
17e en 18e eeuw
In de achttiende eeuw werden 
precisie-uurwerken over de 
hele wereld uitgezonden. 
Gecoördineerde tijdsmetingen 
verbonden plaatsen over de 
gehele aarde met elkaar in één 
gedeelde tijd.

* Translatie, zoals het Latijnse translatio: 
‘verplaatsing’.
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Het slingeruurwerk 

Op 2 april 1642 verzamelde Giovanni 
Battista Riccioli negen broeders van het 
Jezuïetencollege in Bologna waar hij pro-
fessor in de theologie was. Riccioli had 
een slinger van iets minder dan een me-
ter lengte opgehangen. Hij volgde nauw-
lettend de loop van de zon en op het 
exacte middaguur begon hij te tellen. De 
broeders wisselden elkaar daarna om het 
halve uur af. Ze gaven de slinger regelma-
tig een duwtje zodat hij niet stilviel. En 
ze bleven tellen. 

Exact 24 uur later, op het moment dat 
de zon een dag later opnieuw zijn hoog-
ste positie bereikte, stopte het tellen. De 
slinger had 87.998 vibraties gemaakt ter-
wijl er 86.640 seconden in een zonnedag 
gaan. 
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Een maand later stonden de broeders op-
nieuw klaar. Riccioli had een iets langere 
slinger opgehangen. Deze keer gebruik-
ten ze de passage van een ster als astro-
nomisch ijkpunt, omdat die exacter te be-
palen is dan het middaguur van de zon. 
Toen ze de volgende nacht stopten, kwa-
men ze uit op 86.999 vibraties voor de 
86.400 seconden die in een sterrendag 
gaan. (Het verschil in lengte tussen een 
zonnedag en sterrendag is een gevolg 
van de jaarlijkse beweging van de zon 
langs de ecliptica: elke dag legt de zon 
een afstand af  van ongeveer een graad, 
wat overeenkomt met vier minuten.)

Hierna deed Riccioli nog een aantal ver-
dere pogingen om de lengte te bepalen 
van een slinger die exact secondes telde. 
Voor deze pogingen moest hij het echter 
met minder assistentie doen, en kon hij 
enkel gedurende kortere tijdspannes tel-
len. Het tellen was zodanig slopend ge-
bleken dat hij het niet langer van zijn 
broeders kon vragen. 

Ondanks de verschillende uitkomsten 
had Riccioli een van de eerste relatief  
precieze slingeruurwerken geconstru-
eerd. Aangezien elke vibratie even lang 
duurde voor een slinger met kleine uitwij-
kingen, kon je het verloop van de tijd 
eenvoudig meten door vibraties te tellen 
– of  door in hun maat te zingen, zoals 
de muzikaal getrainde broeders ook de-
den. Het belangrijkste probleem was dat 
elke slinger na verloop van tijd stilviel 
vanwege wrijving en luchtweerstand. 
Dat probleem loste Riccioli op door zijn 
broeders regelmatig duwtjes te laten ge-
ven. Het maakte niet uit dat de slinger 
na elke duw terug een iets grotere uitwij-
king kreeg. De isochronie betekende im-
mers dat de periode onafhankelijk was 
van de exacte uitwijking. 

Het menselijke uurwerk dat Riccioli ge-
construeerd had, toonde wat een goed 
uurwerk moest doen. Het moest de vibra-
ties van een slinger kunnen tellen, en het 
moest de slinger aan de gang houden. 

En het moest dit doen zonder menselijke 
interventie, zodanig dat de limieten van 
uithoudings- en concentratievermogen 
geen rol meer speelden.
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In december 1656 bouwde Christiaan 
Huygens het eerste volledig functionele 
mechanische slingeruurwerk. Vanuit een 
technologisch oogpunt was het niet meer 
dan een betrekkelijk eenvoudige aanpas-
sing van de al bestaande mechanische 
uurwerken. Vanuit een praktisch en con-
ceptueel oogpunt had het echter verstrek-
kende gevolgen.

Huygens nam het echappementmecha-
nisme van een mechanisch uurwerk en 
draaide het met een kwartslag zodanig 
dat de spil horizontaal kwam te liggen. 
Bovenaan op deze illustratie zie je het ty-
perende kroonvormige tandwiel met 
daarbovenop de spil en palletten. Aan 
het einde van de horizontale spil was een 
metalen haak bevestigd met onderaan 
een horizontale ovalen ring, als het oog 
van een naald. Door dat oog hing de 
draad van de slinger.
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Als je de slinger in beweging bracht, dan 
liet die de palletten op de spil alterne-
rend draaien, aangezien de haak de be-
weging van de slinger volgde. Als je nu 
ook een drijfveer opwond of  een drijfge-
wicht liet dalen zodat de tandwielen van 
het uurwerk in beweging kwamen, dan 
zorgde deze alternerende beweging van 
de palletten ervoor dat het kroonwiel tel-
kens gestopt werd met een frequentie die 
bepaald werd door de periode van de 
slinger. Op deze manier kon het echappe-
mentmechanisme de slingerbewegingen 
tellen. De wijzer van het uurwerk toonde 
de optelsom van deze telling.

De palletten deden niet enkel het kroon-
wiel periodiek stoppen. Het kroonwiel 
duwde ook tegen de palletten met een 
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kracht die het ontving van de drijfveer 
of  het drijfgewicht. Deze duwtjes wer-
den door de spil en haak doorgegeven 
aan de slinger. Zo werd de slinger aan de 
gang gehouden, en werd het effect van 
wrijving en luchtweerstand overwonnen. 

Het uurwerk had de dubbele rol van Ric-
cioli’s broeders volledig geautomatiseerd. 
De enige overgebleven menselijke inter-
ventie bestond erin om het uurwerk op 
regelmatige basis opnieuw op te winden.

Door de koppeling met de slinger was 
het mechanische uurwerk een werkelijk 
meetinstrument geworden. Het had nu 
de beweging van de slinger als onafhan-
kelijke input die het transformeerde in 
een numerieke uitkomst. Bovendien was 
die input vanaf  1659 ook wiskundig gere-
lateerd aan het verloop van de tijd dank-
zij Huygens’ bewijs van de isochronie. 
Het uurwerk was een legitiem weten-
schappelijk instrument geworden.

In Huygens’ oorspronkelijke ontwerp 
was de slinger opgehangen tussen twee 
gebogen metalen plaatjes. Op die ma-
nier kon hij de niet-isochronie van de 
slinger bij grotere uitwijkingen compen-
seren. Ook dat kon hij in 1659 relateren 
aan zijn wiskundige analyses. De bijzon-
dere vorm van die plaatjes zorgde ervoor 
dat de slinger bij benadering een cycloï-
daal pad volgde en dus effectief  iso-
chroon bleef  voor alle uitwijkingen. Bij 
latere slingeruurwerken werd deze inno-
vatie niet langer toegepast, en werd er 
om technische redenen voor gekozen om 
enkel met een langere cirkelvormige slin-
ger te werken met kleine uitwijkingen.

Huygens besefte dat er naast de slinger 
nog andere fysische systemen zouden 
moeten zijn met een isochrone bewe-
ging. Zijn wiskundige analyse van de cy-
cloïdale slingerbeweging toonde hem dat 
bij die beweging de uitgeoefende kracht 
op het slingerende object steeds evenre-
dig was met de uitwijking. Hij wist op 

empirische gronden dat een opgespan-
nen veer ook aan deze voorwaarde vol-
deed (tegenwoordig kennen we dit als de 
wet van Hooke). Op basis hiervan ont-
wierp hij een variant van zijn slingeruur-
werk waarbij de input geleverd werd 
door een trillende veer.
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Op 25 februari 1675 publiceerde Huy-
gens het eerste ontwerp van een veeruur-
werk in het intellectuele tijdschrift Journal 
des Sçavans. In zijn ontwerp liet een spi-
raalvormige veer een balanswiel heen en 
weer draaien met een isochrone bewe-
ging. Dit balanswiel deed dan het kroon-
wiel periodiek stoppen. (In Huygens’ illu-
stratie is het echappement niet getekend. 
Het balanswiel is de ring met drie spa-
ken die recht boven de veer hangt, met 
een as die vastgemaakt is aan het binnen-
ste uiteinde van de veer. Het is die as die 
uiteindelijk ook met het echappement 
verbonden moet worden om de isochro-
ne beweging door te geven.)

Het slingeruurwerk dat hier te zien is, 
werd waarschijnlijk rond 1660 geprodu-
ceerd door de Haagse uurwerkmaker 
Claude Pascal in opdracht van Huygens. 
Het behoort dus tot de vroegste slinger-
uurwerken die ooit gemaakt werden. In 
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de eerste jaren was Huygens van dichtbij 
betrokken bij de productie en verkoop 
van de uurwerken, die onmiddellijk een 
groot succes kenden. Plots kon de tijd op 
een eenvoudige manier gemeten worden 
met een nauwkeurigheid in de grootteor-
de van seconden op een dag in plaats 
van (in het beste geval) minuten.

Deze sprong in precisie had een grote im-
pact op de astronomische praktijk. In 
combinatie met de telescoop, dat andere 
instrument dat door Galilei onder de 
aandacht van de astronomen was ge-
bracht, zorgde het slingeruurwerk voor 
een revolutie in de observationele astro-
nomie. Nieuwe details in de beweging 
van hemellichamen werden toegankelijk. 
Vroeger werd de beweging van hemelli-
chamen gebruikt om de tijd van fenome-
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nen op aarde te bepalen. Nu was het ook 
mogelijk om de beweging van een slin-
ger op aarde te gebruiken om de tijd van 
astronomische fenomenen te bepalen. 

Op deze prent zie je de Deense astro-
noom Ole Rømer terwijl hij met een gro-
te telescoop observaties uitvoert. Naast 
hem hangt het slingeruurwerk dat hij ge-
bruikte om de exacte tijd van zijn obser-
vaties te bepalen, met ernaast een kaars, 
zodat hij ook ’s nachts de tijd kon afle-
zen. Aan de muur zie je nog twee andere 
uurwerken die hij kon gebruiken om de 
loop van zijn uurwerk te controleren. 
Met behulp van dit soort observaties was 
Rømer in staat om als eerste een nauw-
keurige bepaling te geven van de snel-
heid van het licht. Het slingeruurwerk 
liet toe om informatie uit astronomische 
fenomenen te halen die tot dan toe ver-
borgen had moeten blijven.
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Natuurlijke en sociale orde

Minder dan een maand nadat Huygens 
zijn veeruurwerk had ontworpen publi-
ceerde hij al een beschrijving daarvan in 
de Journal des Sçavans, een tijdschrift dat 
een van de eerste voorlopers was van 
onze wetenschappelijke tijdschriften. Te-
gelijkertijd stuurde hij ook een brief  naar 
de Royal Society in Londen. Toen een de-
cennium eerder in 1666 de Académie Roya-
le des Sciences opgericht werd in Parijs, 
was diezelfde Huygens door de Fransen 
als een ster naar Parijs gehaald om sa-
men met onder andere Ole Rømer een 
van de stichtende leden te worden. De 
institutionele organisatie van wetenschap-
pelijk onderzoek begon in deze periode 
een heel nieuwe vorm aan te nemen.
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De Académie Royale des Sciences werd opge-
richt om de nieuwe wetenschappen een 
plaats te geven onder het absolute re-
gime van Louis XIV. Door de meest pro-
minente wetenschappers aan de vorst te 
binden en een vast loon te geven, werd 
onderzoek een staatszaak. De studie van 
natuurlijke orde moest in dienst staan 
van de organisatie van de sociale orde.

Deze institutionele ondersteuning bood 
de wetenschappers ook nieuwe mogelijk-
heden voor onderzoek. Deze illustratie 
uit 1671 toont een fictief  bezoek van 
Louis XIV aan zijn academie (in de reali-
teit was hij niet bijster geïnteresseerd). Er 
worden hem instrumenten uit de collec-
tie getoond, en door de geopende ramen 
is een groot gebouw in constructie te 
zien. Het astronomisch observatorium 
zou een van de centrale plaatsen worden 
voor de productie en circulatie van we-
tenschappelijke informatie in de achttien-
de eeuw. Het was niet enkel een ruimte 
waar observaties gedaan werden, het ob-

servatorium speelde ook een cruciale rol 
in de coördinatie en interpretatie van ob-
servaties die op verschillende locaties 
over de hele wereld gedaan werden. We-
tenschappelijk onderzoek werd meer en 
meer een collectieve activiteit. De speci-
fieke sociale infrastructuur daarvoor 
werd geleverd door instellingen zoals de 
Académie Royale en het bijhorende obser-
vatorium.
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In Londen was een aantal jaren eerder 
ook al de Royal Society opgericht. Char-
les II was al evenmin als Louis XIV per-
soonlijk in wetenschap geïnteresseerd, 
maar ook hier zagen alle betrokkenen de 
alliantie tussen staat en wetenschap als 
belangrijk voor beide partijen. Op deze 
titelplaat van een belangrijke propagan-
datekst werd de vorst gevierd als de 
“author & patronus” van de net opge-
richte Royal Society. Dat hij als ‘auteur’ 
benoemd werd, betekende dat hij gezien 
werd als de bron van de legitieme autori-
teit die het genootschap bezat. 

Voor de engel die de laurierkroon vast-
houdt, zit de Engelse filosoof  en staats-
man Francis Bacon. In de vroege zeven-
tiende eeuw had die al een visie verde-
digd waarin wetenschap in dienst moest 
staan van de staat. Hij werd hier afge-
beeld in zijn functie als “lord keeper of  
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the great seal”, met in zijn hand de zak 
waarin het zegel van de Engelse vorst be-
waard werd. Het was met dat zegel dat 
de vorst zijn legitimering gaf  aan aller-
hande documenten. Het was met het an-
dere woorden een van de meest zichtba-
re symbolen van de soevereine macht. 
Aan de voeten van Bacon staat de in-
scriptie dat hij de vernieuwer van de kun-
sten was, waarbij kunst in de betekenis 
van kunde of  praktische wetenschap 
moet begrepen worden. De nieuwe we-
tenschappen zoals Bacon die propageer-
de, produceerden macht, en de macht 
legitimeerde die kennis. Aan de andere 
kant van het borstbeeld van Charles II 
zit William Brouncker, de eerste voorzit-
ter van de Royal Society, met naast hem 
de officiële documenten waarin de ko-
ninklijke patronage bevestigd werd.

Tussen alle instrumenten die zich in de-
ze halfopen ruimte bevinden, vallen ook 
twee slingeruurwerken op. Tijdsmeting 
zou de komende eeuw de aandacht blij-

ven opeisen van zowel de Franse Acadé-
mie als de Engelse Society. Het uurwerk 
was een van de centrale instrumenten 
waarmee hun ultieme ambitie waarge-
maakt kon worden: steeds meer informa-
tie over de fysische wereld verzamelen 
en ordenen. Om die ambitie te kunnen 
realiseren, begonnen beide genootschap-
pen ook een tijdschrift om de uitwisse-
ling van informatie formeel te organise-
ren.
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Jaar na jaar werd in deze tijdschriften 
nieuwe informatie toegevoegd, in een 
nooit afgesloten lineair proces. De tijds-
metingen die gedaan werden met de slin-
geruurwerken stonden in het teken van 
een nieuw ideaalbeeld van wetenschap-
pelijke en sociale vooruitgang. Net zoals 
in de christelijke heilsgeschiedenis kon-
digde de toekomst zich reeds aan in het 
heden. Het deed dat echter op een fun-
damenteel nieuwe manier: als het resul-
taat van continu voortdurend mensen-
werk. De historische tijdservaring die 
hieraan ten grondslag lag, entte zich niet 
langer op het model van de sfeer, maar 
op de pijl van de absolute tijd.
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De vorm van de aarde 

In november 1671 werd de jonge astro-
noom Jean Richer een laatste maal voor 
zijn vertrek ontboden in het astronomi-
sche observatorium in Parijs. Tijdens dat 
onderhoud werden alle instructies voor 
zijn missie nog een keer overlopen. Die-
zelfde maand zeilde hij af  naar Cayenne 
in Frans-Guyana, waar hij gedurende 
een volledig jaar een vastgelegd program-
ma van astronomische observaties zou 
uitvoeren. 

In 1679 publiceerde de Parijse Académie 
het verslag van Richers reis. De illustra-
tie op de openingspagina toonde een 
geïdealiseerde afbeelding van zijn ver-
blijf  aan de evenaar. Buiten staat een gro-
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te telescoop opgesteld, binnen hangt een 
van Huygens’ slingeruurwerken aan de 
muur. Alles ziet er exact uit zoals een 
goed uitgerust Europees observatorium, 
maar Richer had al snel opgemerkt dat 
het uurwerk niet werkte zoals in een Eu-
ropees observatorium. Maandenlang her-
haalde en controleerde hij zijn observa-
ties, maar hij kon niet anders dan conclu-
deren dat het slingeruurwerk in Cayenne 
trager liep dan in Parijs. Om zijn slinger 
terug exact secondes te laten tellen, 
moest hij de lengte van de slinger met 
2,83 millimeter inkorten.

In hun Europese studeerkamer beseften 
zowel Christiaan Huygens als Isaac New-
ton de impact van Richers observatie. 
Dat een slinger van gelijke lengte trager 
liep, betekende dat de gravitatiekracht 
aan de evenaar kleiner was. Dat kon ver-
klaard worden als een centrifugaal effect 
veroorzaakt door de rotatie van de aar-
de. Daaruit volgde ook dat de aarde 
geen perfecte bolvorm kon hebben, 

maar aan de polen afgeplat zou moeten 
zijn en aan de evenaar uitstulpend.

Op vraag van de academie werden de 
komende decennia op verschillende 
plaatsen op aarde metingen uitgevoerd 
om de lengte van een secondeslinger te 
bepalen. In 1735 en 1736 vertrokken uit-
eindelijk twee Franse expedities in een 
poging om de vraag naar de vorm van 
de aarde te beantwoorden met behulp 
van directe metingen. Ze zouden zowel 
aan de evenaar als boven de noordpool-
cirkel de lengte bepalen van een perfect 
noord-zuidgeoriënteerde meridiaanlijn 
die overeenkwam met een breedtegraad-
verschil van één graad. Als de aarde de 
vorm had zoals voorspeld door Newton 
en Huygens dan zou deze meridiaanlijn 
aan de noordpool langer moeten zijn 
dan aan de evenaar. 

De Laplandexpeditie kwam terug na een 
jaar. Naast spannende verhalen over 
sneeuw, ijsvlaktes, bevroren rivieren en 

Laplandse vrouwen brachten ze ook lan-
ge lijsten met getallen mee. De leden van 
de Zuid-Amerikaanse expeditie naar de 
evenaar waren al snel in ruzie uiteenge-
gaan, maar na meer dan negen jaar 
kwam een aantal onder hen toch nog te-
rug met resultaten – en opnieuw span-
nende verhalen over vulkanen, ziektes, 
moorden en de Amazonerivier.

De getallen die beide expedities mee-
brachten waren in de eerste plaats de 
lengtes van een basislijn die direct geme-
ten werd op een daarvoor geschikte vlak-
te, bijvoorbeeld een bevroren rivier. 
Daarnaast waren het de met veel moeite 
gemeten hoeken van een serie driehoe-
ken die op die basislijn geconstrueerd 
werden, waarbij telkens gezocht moest 
worden naar geschikte merktekens in het 
landschap. Dat resulteerde in twee ras-
ters van geometrische driehoeken die op 
de exotische landschappen gelegd wer-
den. Met behulp van wat driehoeksmeet-
kunde konden daaruit de gezochte leng-
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tes van de meridiaanlijnen afgeleid wor-
den. De aarde was effectief  afgeplat, en 
er kon ook een relatief  precieze maat ge-
geven worden voor de mate van deze af-
platting.

De illustratie die het verslag van Richers 
expeditie uit 1672 opende, toonde een 
scène waarvan onmogelijk gezegd kon 
worden of  ze in Europa of  Zuid-Ameri-
ka plaatsvond. Het symbolische contrast 
was groot met deze gelijkaardig geplaat-
ste illustratie die een verslag opende van 
de Zuid-Amerikaanse meridiaanexpedi-
tie uit de jaren 1730. 
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Opnieuw zien we de astronomische in-
strumenten en slingeruurwerk. Ditmaal 
werden ze echter expliciet in het midden 
van een exotisch landschap geplaatst. 
Drie anonieme helpers komen aan land 
met een kano, terwijl de Franse academi-
cus een inscriptie aanbrengt op een rots: 
“Het is door astronomische observaties 
van de Koninklijke Academie van de We-
tenschappen uit Parijs vastgesteld dat de 
evenaar aan de voet van deze kaap van 
Palmar ligt. Ann. Chr. 1736.” (Merk ook 
op dat de sfeer onderaan de inscriptie 
duidelijk een afgeplatte bol is, met de eve-
naar loodrecht op de horizon.)

Charles-Marie de la Condamine beweer-
de de inscriptie aangebracht te hebben 
om passerende zeelui te helpen bij de na-
vigatie. De plaats die de afbeelding kreeg 
als de opening van zijn werk, toonde ech-
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ter dat ze een veel grotere symbolische 
waarde had. Het vreemde landschap 
werd gemarkeerd in naam van de Acadé-
mie Royale, de identiteit van de plaats 
werd op afstand vanuit Europa gedefini-
eerd. 

De illustratie roept ook echo’s op van de 
afbeelding van Amerigo Vespucci’s ont-
dekking van Amerika. Het eenvoudige 
mariene navigatie-instrument dat 
Vespucci in de hand droeg, is echter ver-
vangen door veel complexere instrumen-
ten. In de plaats van het zwaard en het 
kruis zijn beitel en schrift gekomen. Het 
belangrijkste wapen van de la Condami-
ne was de macht om merktekens na te 
laten in het landschap, zijn ultieme doel 
een wiskundige beschrijving van datzelf-
de landschap.

De gepubliceerde verslagen van de La-
pland- en de Zuid-Amerikaanse expedi-
tie konden op grote publieke belangstel-
ling rekenen. Het ging de lezers uiter-

aard niet zomaar om de lengte van een 
meridiaanlijn of  de exacte vorm van de 
aarde. Het was niet enkel de identiteit 
van een plaats aan de Zuid-Amerikaanse 
Stille Zuidzee kust die gedefinieerd werd 
door deze teksten. Het ging tegelijkertijd 
ook om de identiteit van Europa, of  
meer bepaald Parijs, als het centrum van 
de wereld van waaruit alles zijn ware 
plaats toebedeeld kreeg. Het uurwerk op 
het exotische strand speelde zo mee een 
rol in de constructie van een nieuw Euro-
pees zelfbeeld.
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Het lengtegraadprobleem 

Plaats op aarde wordt gedefinieerd met 
twee coördinaten: de breedtegraad en 
lengtegraad. De breedtegraad is relatief  
eenvoudig te bepalen door bijvoorbeeld 
de hoek tussen de poolster en de horizon 
te meten. De sterren en de zon bieden 
een absoluut referentiekader om te we-
ten hoe ver noordelijk of  zuidelijk op aar-
de je bent. Hoe ver westelijk of  oostelijk 
je bent, is echter een relatieve vraag. Er 
is geen enkele plaats op aarde die het 
werkelijke oosten of  westen definieert, 
zoals de polen dat wel doen voor het 
noorden en zuiden. Daarom is er ook 
geen enkele eenvoudige observatie die je 
toelaat te weten hoe ver oostelijk of  wes-
telijk je bent van een willekeurig gekozen 
referentiepunt. 

Dit is het lengtegraadprobleem waarmee 
alle zeevaart geconfronteerd werd. Op 
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land kon je jezelf  nog oriënteren met be-
hulp van gemakkelijk herkenbare referen-
tiepunten zoals bergen of  rivieren, maar 
op volle zee ging de mogelijkheid van al-
le oost-westoriëntatie al snel verloren.

In theorie was de oplossing eenvoudig. 
Als je vijftien graden naar het westen 
bent gereisd, zal het op je nieuwe locatie 
exact één uur vroeger zijn dan het op 
datzelfde moment is op je beginpunt. Je 
weet dat omdat de hemelsfeer er 24 uur 
over doet om 360 graden te draaien. Als 
de zon nu op het hoogste punt staat in je 
beginlocatie, en het er dus het middag-
uur is, dan zal ze binnen één uur op 
haar hoogste punt staan op een locatie 
die (360/24 = 15) graden verder weste-
lijk ligt. Het is daar op dit moment dus 
één uur voor de middag.
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In de praktijk stelde zich een groot pro-
bleem. Hoe kon je weten hoe laat het 
was in je beginpunt als je daar niet lan-
ger was? In 1530 stelde Gemma Frisius 
als eerste dat de nieuwe mechanische 
uurwerken in principe toelieten dat pro-
bleem op te lossen. Je moest enkel een 
uurwerk meenemen dat de tijd bleef  aan-
geven van je vertrekpunt. De tijd van je 
nieuwe locatie kon je bepalen met be-
hulp van astronomische observaties. Het 
verschil tussen beide tijdsbepalingen gaf  
je het verschil in lengtegraad van je twee 
locaties.

Op het moment dat Gemma Frisius zijn 
voorstel deed was de precisie van de me-
chanische uurwerken absoluut ontoerei-
kend om nuttige bepalingen van lengte-
graad te kunnen geven. Anderhalve 
eeuw later bereikte Huygens’ slingeruur-
werk echter wel de vereiste precisie.

Huygens was zich van bij aanvang be-
wust van de bijzondere belofte die zijn 

uitvinding inhield voor de oplossing van 
het lengtegraadprobleem. Hij besefte 
ook dat daarvoor eerst verdere praktisch 
problemen opgelost moesten worden. 
Hoe zorgde je ervoor dat een slingeruur-
werk continu bleef  werken aan boord 
van een schip? Als het ook maar even stil-
viel dan verloor je het exacte tijdstip van 
je vertreklocatie. En als je daarin slaag-
de, wat dan met de effecten van de grote 
temperatuurschommelingen waaraan 
een uurwerk zou blootstaan tijdens een 
reis rond de wereld? Door de uitzetting 
van materialen met de hitte zou de slin-
ger immers van lengte veranderen! De 
slinger vervangen door een veer met ba-
lanswiel zou eventueel het eerste pro-
bleem kunnen oplossen, wat waarschijn-
lijk de reden was dat Huygens er zo in 
geïnteresseerd was. Het zou het tweede 
probleem echter vergroten, omdat de ei-
genschappen van de veer misschien nog 
wel meer afhankelijk waren van de tem-
peratuur en vochtigheidsgraad.

Hoe konden we de omstandigheden 
waaronder een slinger of  veer functio-
neerde zoveel mogelijk onder controle 
krijgen? Hoe konden we ervoor zorgen 
dat hun ideale fysische gedrag zich zou 
vertalen in bruikbare tijdsmetingen in al-
le concrete omstandigheden? Dat was 
het belangrijkste technologische vraag-
stuk van de achttiende eeuw.
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Bij de oprichting van zowel de Royal Socie-
ty als de Académie Royale was de verwach-
ting dat ze een belangrijke rol zouden 
spelen bij onderzoek naar het lengte-
graadprobleem. Het kleinere uurwerk 
dat te zien was op de symbolische afbeel-
ding van de stichting van de Royal Society 
was bijvoorbeeld met dat doel ontwor-
pen. Het had een speciale ophanging die 
ervoor zou moeten zorgen dat de slinger 
ook aan boord van een schip altijd verti-
caal bleef  hangen.
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De belangrijkste stappen werden echter 
gezet door ambachtslui (die wel vaker op-
klommen tot lidmaatschap van de geleer-
de genootschappen). Het verhaal over 
hoe de Engelse timmerman John Har-
rison het probleem uiteindelijk oploste 
na een levenslange queeste, en daarbij 
moest opboksen tegen belangrijke leden 
van de Royal Society is al vaak verteld en 
verfilmd. Harrison was echter niet de eni-
ge die een belangrijke bijdrage leverde. 
Ook Franse uurwerkmakers zoals Pierre 
Le Roy en Ferdinand Berthoud speelden 
een cruciale rol. De ontwikkeling van vol-
ledig functionele chronometers, zoals de 
zeewaardige en accurate mechanische 
uurwerken met een neologisme ge-
noemd werden vanaf  de achttiende 
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eeuw, was in de eerste plaats een proces 
van trial and error. 

We zien hier een diagram van een chro-
nometer van Berthoud uit 1764 waarop 
we een aantal cruciale componenten kun-
nen onderscheiden. Het instrument ge-
bruikte een spiraalveer met balanswiel 
als regulator. Die veer was gekoppeld 
aan een ingenieus mechanisme dat door 
Harrison ontwikkeld was om de effecten 
van temperatuurschommelingen op te 
vangen. Het relatief  grote rooster dat 
dwars over de chronometerplaat liep, be-
stond uit metalen staven met een verschil-
lende uitzettingscoëfficiënt, waardoor 
het de uitzetting van de veer kon com-
penseren. Ten slotte was de belangrijkste 
sleutel tot accurate resultaten de ontwik-
keling van nieuwe echappementmecha-
nismen die het contact tussen balanswiel 
en de rest van het uurwerk tot het absolu-
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te minimum beperkten, waardoor de iso-
chrone beweging zo min mogelijk ver-
stoord werd. 

Berthouds chronometer onderging me-
teen een relatief  succesvolle test. De ko-
mende jaren zou hij blijven experimente-
ren met talloze aanpassingen, die op hun 
beurt aan zeetesten onderworpen wer-
den. Bij de uitvoering en interpretatie 
van dat soort testen waren verschillende 
zeemannen en wetenschappers betrok-
ken. Zowel in Frankrijk als Groot-Brit-
tannië waren er grote geldprijzen be-
loofd voor de oplossing van het lengte-
graadprobleem, en die testen waren ui-
teraard een beslissend element daarbij. 
Daarnaast speelde ook een nationalisti-
sche competitie. De natie die het pro-
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bleem oploste, hoopte de weg vrij te heb-
ben naar dominantie op zee. 

In 1762 en 1764 doorstond John Har-
risons vierde chronometerontwerp twee 
trans-Atlantische zeetesten met groot suc-
ces. Harrison toonde als eerste aan dat 
het perfect mogelijk was een chronome-
ter te maken die toeliet om accurate leng-
tegraadbepalingen te doen op zee, en 
ging dus de geschiedenis in als de man 
die het probleem oploste. 

Een echte praktische oplossing vereiste 
echter ook chronometers die betrouw-
baar op grote schaal geproduceerd kon-
den worden, zodanig dat zoveel mogelijk 
schepen ermee uitgerust konden wor-
den. Die massaproductie werd uiteinde-
lijk mee mogelijk gemaakt door ideeën 
die veeleer ontleend werden aan het 
werk van de Fransman Le Roy dan aan 
dat van Harrison. 
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Het was pas in de negentiende eeuw dat 
de productiekosten voldoende gedaald 
waren en dat de meeste schepen effectief  
chronometers aan boord hadden. We 
zien hier een chronometer uit de vroege 
negentiende eeuw die geconstrueerd 
werd door de Nederlandse instrument-
maker Frederik Knebel, een getuige van 
de transmissie van kennis en technologie 
over de verschillende landsgrenzen heen. 

Sinds de zeventiende eeuw was het dank-
zij de slinger mogelijk om de tijd te me-
ten met een grote precisie. Aan het einde 
van de achttiende eeuw kon die precisie 
ook geëxporteerd worden naar alle plaat-
sen op de wereld. Het uurwerk kon het 
symbool beginnen worden voor absolute 
betrouwbaarheid en voorspelbaarheid.
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De transits van Venus 

Een van de belangrijkste opdrachten die 
Jean Richer in 1671 had gekregen was 
om vanuit Cayenne nauwkeurige obser-
vaties uit te voeren van de planeet Mars. 
Dezelfde observaties zouden tegelijker-
tijd in het observatorium in Parijs uitge-
voerd worden door Giovanni Domenico 
Cassini. Door deze metingen met elkaar 
te vergelijken kon bepaald worden wat 
de zogenaamde parallax van de planeet 
was. 

Een parallax is de schijnbare verschui-
ving die optreedt wanneer hetzelfde ob-
ject vanuit twee posities geobserveerd 
wordt, zoals wanneer je een vinger voor 
je gezicht houdt en eerst met je linker- 
en dan met je rechteroog kijkt. Richer in 
Cayenne was het linkeroog, Cassini in Pa-
rijs het rechteroog, en Mars de vinger. 
Hoe verder je de vinger van je afhoudt, 
hoe kleiner het effect wordt. De mate 
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van verschuiving kon dus gebruikt wor-
den om een schatting te geven van de af-
stand van Mars tot de aarde. Zodra die 
afstand gekend was, konden andere af-
standen in ons zonnestelstel ook eenvou-
dig bepaald worden.

In 1761 en 1769 deed zich een unieke 
kans voor om tot een meer precieze be-
paling te komen van deze kosmische af-
standen. De planeet Venus zou dan in 
zijn beweging zoals gezien vanop aarde 
voor de schijf  van de zon passeren. Dat 
fenomeen doet zich maar twee keer per 
eeuw voor, met telkens slechts acht jaar 
tussen beide passages. Door deze transit 
vanop verschillende plaatsen op aarde te 
observeren konden nog veel preciezere 
parallaxmetingen gedaan worden. De ba-
sis hiervoor waren exacte metingen van 
de duur van de transit en van de tijdstip-
pen waarop de planeet eerst voor de 
schijf  van de zon verscheen en die daar-
na weer verliet. (Op de foto zie je twee 
gelijktijdige observaties die tijdens de 

transit van Venus in 2012 gedaan wer-
den vanuit Australië en vanuit de omge-
ving van de noordpoolcirkel. Je ziet dui-
delijk hoe de relatieve positie van Venus 
ten opzichte van de zon lijkt te verschui-
ven door er vanop een andere locatie 
naar te kijken.) 

In alle wetenschappelijke genootschap-
pen in Europa werden plannen gemaakt 
om de transit van Venus te observeren. 
Expedities moesten uitgezonden worden 
naar goedgekozen plaatsen aangezien 
niet elke locatie op aarde even geschikt 
was. Tientallen observatoren reisden 
met de beste telescopen en slingeruurwer-
ken de halve wereld af  om een astrono-
misch fenomeen te observeren dat hoog-
stens een paar uur duurde. Maar de 
exacte lengte van die uren droeg cruciale 
informatie met zich mee over de dimen-
sies van ons zonnestelsel.

De resultaten van de transit uit 1761 wa-
ren teleurstellend. Op veel plaatsen wa-

ren de weersomstandigheden niet ideaal 
geweest, op andere plaatsen kwamen ver-
schillende observatoren tot erg afwijken-
de tijdsmetingen zonder dat duidelijk 
was waaraan het verschil te wijten was. 
De grootste frustratie was waarschijnlijk 
weggelegd voor de Franse astronoom 
Guillaume Le Gentil. Hij was al in 1760 
afgereisd naar Pondicherry, een Franse 
kolonie in India. Toen hij de Indische 
Oceaan bereikte, werd zijn reis opgehou-
den door de oorlog die was uitgebroken 
tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, en 
die een verdere passage tijdelijk onmoge-
lijk maakte. Na maanden wachten kon 
hij toch aan boord gaan van een schip 
dat verder naar India voer. Ondanks de 
nadelige wind bereikte hij de kust nabij 
Pondicherry nog net op tijd, om daar te 
leren dat de stad was ingenomen door 
de Britten en dat het schip rechtsomkeer 
moest maakten. Tijdens de transit van 
Venus bevond Le Gentil zich ergens op 
de Indische Oceaan aan boord van een 
schip, waar het vanwege golven op zee 
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onmogelijk was accurate metingen uit te 
voeren.

De transit uit 1769 zou de laatste kans 
bieden in meer dan honderd jaar om de 
vereiste observaties alsnog met meer suc-
ces uit te voeren. Opnieuw werden bere-
keningen uitgevoerd om de beste plaat-
sen voor de observaties te bepalen. Deze 
kaart van de Franse geestelijke en astro-
noom Alexandre Guy Pingré vatte de 
erg schetsmatige kennis samen die men 
had van de eilanden in de Stille Zuidzee, 
met daarop aangeduid welke regio daar 
het meest geschikt was om de transit te 
observeren (dat is het gebied dat ingeslo-
ten wordt tussen de twee binnenste licht 
gebogen lijnen). In het zuidwesten bevat-
te de kaart opvallende witte vlekken met 
enkel fragmenten van een kustlijn voor 
Australië en Nieuw-Zeeland.
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In 1768 vroeg de Royal Society om finan-
ciële steun aan de Britse koning om een 
expeditie naar de Stille Zuidzee te kun-
nen uitsturen. De koning gaf  niet enkel 
financiële steun, maar vroeg aan de mari-
ne om een schip uit te rusten en een com-
mandant uit te kiezen. Luitenant James 
Cook zou met de Endeavour afvaren naar 
Tahiti, een eiland dat nog maar net voor 
de eerste keer door Europese schepen be-
zocht was, en dat nog niet geïdentifi-
ceerd was op de kaart van Pingré.

Een jaar later kwam Cook aan in Tahiti. 
Hij sloeg zijn kamp op in de baai van 
Matavai, op het meest noordelijke punt 
van het eiland, en noemde het symbo-
lisch “Point Venus”. Op deze kaart is te 
zien hoe het volgens Cooks metingen op 
149°30’ ten westen van Greenwich 
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moest liggen. Deze zandstrook op de 
kust van een vulkanisch eiland werd in 
één klap ingeschakeld in een netwerk dat 
verder een observatorium in het zuidoos-
ten van Londen en een planeet in ons 
zonnestelsel omvatte.

Aan boord van de Endeavour was een 
transporteerbaar observatorium meege-
reisd. Een slingeruurwerk voor het uit-
voeren van precisiemetingen kon in de 
tent geplaatst worden terwijl het be-
schermd was voor veranderlijke weers-
omstandigheden. Een verschuifbare ope-
ning in het dak liet toe om met een tele-
scoop observaties uit te voeren waarvan 
de exacte tijd gemeten werd met het uur-
werk. Het was deze materiële reproduc-
tie van de essentiële onderdelen van een 
observatorium die het strand tot een 
plaats in een wiskundig netwerk kon ma-
ken. Om tot een correcte parallaxbepa-
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ling te kunnen komen was het essentieel 
dat de observaties in Greenwich en Tahi-
ti in principe onderling inwisselbaar wa-
ren. Het linker- en het rechteroog moes-
ten als het ware even scherp kijken.

Op deze illustratie zien we de baai, met 
in de verte het Europese schip en het om-
muurde kamp van Cook. Onder de ach-
terste tak van de boom herkennen we 
nog net het transporteerbare observatori-
um. Anders dan op de afbeeldingen van 
Vespucci en de la Condamine zien we de 
lokale bevolking ditmaal op de voor-
grond, terwijl ze verder gaan met hun ei-
gen dagelijkse bezigheden. De expeditie 
stond ook aan het begin van een antropo-
logische interesse in het leven in andere, 
zogenaamd primitieve maatschappijen. 
Tegen de achtergrond van de wiskundi-
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ge observaties ontstond een andere blik 
op vormen van samenleven. Tahiti met 
zijn schijnbaar paradijselijke leven zou 
een bijzondere plaats beginnen innemen 
in het Europese denken over de relatie 
tussen natuur en cultuur.

Ondertussen maakte ook de Fransman 
Le Gentil zich opnieuw klaar om de tran-
sit te observeren. Na het debacle van 
1761 had hij besloten om meteen in 
Zuidoost-Azië te blijven in afwachting 
van de tweede transit. Nadat Pondicher-
ry weer in Franse handen was gevallen, 
trok hij in 1768 opnieuw daarheen om 
er de transit te observeren. Hij installeer-
de zijn observatorium in door de Britten 
achtergelaten ruïnes. Na nog een jaar 
wachten was het moment aangebroken. 
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Het weer was al meer dan een maand 
ideaal geweest, maar de nacht voor de 
cruciale dag betrok de lucht plots met 
een ondoordringbaar wolkendek. Ook 
de tweede transit van Venus zou passe-
ren zonder dat Le Gentil haar kon obser-
veren. In 1769 kwamen de astronomen 
tot een goede schatting van de afstand 
tussen aarde en zon, maar Le Gentil had 
er niet toe kunnen bijdragen.

Op Tahiti waren de weersomstandighe-
den ideaal geweest en had Cook de ge-
plande observaties kunnen uitvoeren. 
Hierna keerde de Endeavour echter niet 
terug naar Europa. Vanuit het oogpunt 
van de Britse marine was de transit van 
Venus niets meer geweest dan een ge-
schikte gelegenheid om een kapitein met 
goede wiskundige kennis uit te sturen 
naar de Stille Zuidzee. Cook had een ge-
heime instructie gekregen om na Tahiti 
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koers te zetten naar wat op de kaart van 
Pingré nog witte vlekken waren met en-
kel een naam: Nieuw-Zeeland en Austra-
lië. 

Cook bracht de kustlijnen nauwgezet in 
kaart. In overeenstemming met zijn in-
structies nam hij meteen ook de oostkust 
van Australië in bezit voor de Engelse ko-
ning. Daarvoor volstond het om aan 
land te gaan van het wiskundig geïdentifi-
ceerde gebied, een vlag te hijsen en drie 
symbolische kanonschoten af  te vuren. 

De komende jaren zou Cook nog twee 
verdere grote reizen rondom de wereld 
afleggen, ditmaal ook met een chronome-
ter aan boord die een kopie was van Har-
risons succesvolle model. Hij doorkruiste 
wat tot dan toe witte vlekken op kaarten 
waren, en tekende nauwgezet zijn traject 
op in dienst van de Britse natie. Hij be-
schreef  met zijn schip letterlijk de oce-
aan, zoals te zien in de inktsporen nagela-
ten door zijn schepen op deze kaart.

De reizen van Cook waren een triomf  
voor de cartografie. Ze toonden ook hoe 
de discipline fundamenteel veranderd 
was sinds Ortelius en Mercator.  

Elke kaart construeert een ruimte van 
virtuele gelijktijdigheid. Afgelegen plaat-
sen worden in één blik samengebracht 
alsof  je op hetzelfde moment op de ene 
en de andere plaats bent. Voor Ortelius 
was dit enkel mogelijk door op te stijgen 
naar een quasigoddelijke positie boven 
en buiten de aarde. Daarom was een we-
reldkaart een object voor contemplatie 
dat de menselijke tijd stilzette. 

Voor Cook was het samenbrengen van 
verschillende locaties in een gedeelde tijd 
het resultaat van een technische operatie 
geworden. Hij droeg in het midden van 
de oceaan nog steeds de tijd van Londen 
met zich mee aan boord van zijn schip. 
De chronometer verbond afgelegen 
plaatsen met elkaar in eenzelfde tijd. Dat 
was niet langer enkel een virtuele gelijk-

tijdigheid, maar een die ook concreet ge-
realiseerd kon worden. Je hoefde er de 
aarde en het menselijke perspectief  niet 
voor te verlaten.

We zagen op een illustratie uit de Cosmo-
grafie van Petrus Apianus uit de zestiende 
eeuw hoe het oog van de kosmograaf  
zich letterlijk buiten de wereld bevond. 
In de negentiende eeuw kon de Belgi-
sche astronoom Adolphe Quetelet en-
thousiast uitroepen dat “het oog van de 
wetenschap als het ware voortdurend 
open zou blijven voor alles wat zich af-
speelt aan het oppervlak van onze pla-
neet”. Daarvoor was het nu enkel nodig 
om “de volledige aardbol te omspannen 
met een immens netwerk van observato-
ren”. ■
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Object 5 - De Meridiaan-
lijn

Synchronisatie 
van de tijd 
19e eeuw
Door de aanleg van een 
spoorwegnetwerk werd de 
synchronisatie van tijd een 
belangrijk praktisch probleem 
in de negentiende eeuw. Als 
resultaat van de sterk 
toegenomen 
communicatiesnelheid werd 
de relatie tussen tijd en lokale 
plaats definitief  doorgeknipt.

145

De Gentse Meridiaanlijn in de Aula
© Michiel Hendryckx



De meridiaanlijn van Gent 

Op 28 september 1837 was heel de stad 
op straat gekomen. In de Sint-Pietersab-
dij verbleven er sinds de Franse revolutie 
geen geestelijken meer, maar vanuit de 
overgebleven gebouwen had je een 
prachtig uitzicht op het spektakel in de 
lagergelegen vallei van de Schelde. Om-
streeks drie uur in de namiddag reed 
daar de allereerste trein het nieuw aange-
legde station van Gent binnen over de 
‘ijzeren weg’. Aan boord bevonden zich 
de koning, koningin en verschillende 
hoogwaardigheidsbekleders van de nieu-
we Belgische staat. 

Een zelfverklaarde “vriend van de voor-
uitgang” publiceerde in datzelfde jaar in 
Gent een enthousiaste lofzang op de 
spoorwegen. “België, dat men nooit ach-
ter ziet blijven in de vooruitgang, heeft 
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een systeem van spoorwegen uitgedacht 
dat van het hele Belgische koninkrijk als 
het ware één grote stad maakt”, zo stel-
de hij. Afgelegen plaatsen werden op el-
kaar betrokken in een gedeeld netwerk 
dat tijdens de volgende decennia enkel 
fijnmaziger zou worden. Wat vroeger 
een reis zou zijn geweest, was nu niet 
meer dan een verplaatsing geworden. 
De trein bracht een versnelling teweeg in 
de beleving van ruimte en tijd.

Het ijzeren netwerk dat België begon te 
omspannen, strekte zich tegelijkertijd uit 
in de ruimte en de tijd. In de zomer van 
1838 vertrok de eerste trein uit Brussel 
om 6.05 uur, hij kwam aan in Mechelen 
om 6.40 uur, waar om 6.55 uur verder 
gereden kon worden naar Gent, om 
daar aan te komen om 8.55 uur. De orga-
nisatie van het vervoer vereiste een be-
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trouwbare en gelijklopende tijdsbepaling 
in alle knooppunten. 

Om die synchronisatie van de tijd over 
het hele land mogelijk te maken was al 
in 1836 een koninklijk besluit versche-
nen in het Belgische staatsblad waarin 
de opdracht werd gegeven om in elke 
stad van belang een meridiaanlijn te con-
strueren. In de voorgaande eeuwen wa-
ren meridiaanlijnen in kerken belangrij-
ke astronomische meetinstrumenten ge-
weest, maar door de ontwikkeling van 
nieuwe precisie-instrumenten konden ze 
die rol niet langer spelen. Ze hadden ech-
ter het voordeel van een grote publieke 
zichtbaarheid, en voor burgerlijke doel-
einden was hun precisie groot genoeg. In 
elke stad zou er op deze manier een cen-
trale plaats komen waar alle uurwerken 
steeds gelijk konden gezet worden op het 
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exacte middaguur (als de weersomstan-
digheden het toelieten).

De opdracht voor de constructie werd 
gegeven aan de directeur van de konink-
lijke sterrenwacht in Brussel, Adolphe 
Quetelet. Deze geboren Gentenaar was 
in 1819 de eerste doctor in de weten-
schappen van de net opgerichte Rijksuni-
versiteit in Gent. In 1838 koos hij de Au-
la van diezelfde universiteit als de locatie 
voor de meridiaanlijn in Gent. De vroe-
gere meridiaanlijnen werden in kerken 
aangelegd als gevolg van de discussies 
over de paasdatum. Deze meridiaanlijn, 
die er kwam ter wille van de coördinatie 
van het burgerlijke leven, vond haar 
plaats in een tempel van de verlichte we-
tenschap die zelf  gebouwd was op de ruï-
nes van de vroegere kloosterkerk van de 
jezuïeten in Gent. Het spoor dat de af-
beelding van de zon op de vloer naliet 
was een merkteken van een ander soort 
tijd geworden.
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De centralisering van de tijd 

De meridiaanlijnen die Quetelet aanleg-
de waren op het moment zelf  al bijna 
een anachronisme. In de daaropvolgen-
de jaren werden de uurwerken in alle sta-
tions gelijkgezet met uurwerken die mee-
kwamen met de trein uit Brussel, veeleer 
dan dat de meridiaanlijnen geconsul-
teerd werden. Bovendien had Quetelet 
in 1838 al een voordracht gegeven over 
een instrument dat de synchronisatie van 
uurwerken fundamenteel zou verande-
ren: de telegraaf. 

Bij de meridiaanlijnen moest in elke loca-
tie de plaatselijke tijd bepaald worden 
aan de hand van de zon, waarna men 
tot een synchrone tijdsbepaling met ande-
re locaties kon komen door het verschil 
in lengtegraad te verrekenen. (In Gent is 
de zon bijvoorbeeld ongeveer twee en 
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een halve minuut later op haar hoogte-
punt dan in Brussel, vanwege de meer 
westelijke ligging van die stad.) Het was 
dus de observatie van de zon vanop ver-
schillende locaties die synchrone tijdsme-
tingen moest garanderen. De telegraaf  
maakte al deze lokale observaties overbo-
dig. Een elektrisch signaal kon recht-
streeks de tijd vanuit één locatie naar het 
volledige netwerk communiceren.

Mede onder impuls van Quetelet werd 
in België vanaf  1850 een uitgebreid tele-
graafnetwerk aangelegd langs de spoorlij-
nen, zoals te zien op deze kaart uit 1859. 
Synchronisatie stond vanaf  nu gelijk aan 
centralisatie.

In de tweede helft van de negentiende 
eeuw werd in ongeveer elk Europees 
land een centrale sterrenwacht verant-
woordelijk gesteld voor een nauwkeurige 
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observationele bepaling van de tijd die 
het hele land rond doorgeseind kon wor-
den. Op deze illustratie van het observa-
torium in Greenwich zien we alle crucia-
le elementen afgebeeld. Links wordt de 
lokale tijd van het observatorium nauw-
keurig bepaald door een astronomische 
meting met een zogenaamde meridiaan-
kijker (een telescoop die slechts in één 
vlak kan draaien). Rechtsonder zien we 
het zogenaamde meesteruurwerk dat regel-
matig gelijkgezet werd met deze metin-
gen, en dat de nationale standaardtijd 
met een elektrisch signaal doorseinde 
naar slaafuurwerken. Centraal onderaan 
zien we het openbare uurwerk aan de 
buitenmuur van het observatorium waar-
op het publiek steeds de correcte tijd kon 
aflezen.

Zowat alle steden met een treinstation 
begonnen al snel de bijzonder betrouw-
bare tijd van het spoorwegnetwerk te ge-

152

The Graphic, 8 augustus 1885
Universiteitsbibliotheek Gent, BIB.J.000580



bruiken als hun publieke tijd voor alle 
burgerlijke doeleinden. In een klein land 
zoals België liep het tijdsverschil met de 
lokale zonnetijd nergens op tot meer dan 
zeven minuten, dus het effect was amper 
merkbaar voor wie geen exacte astrono-
mische metingen uitvoerde. (Het effect 
was kleiner dan dat van de astronomi-
sche tijdsvereffening, een verdere compli-
catie die we hier links laten liggen.) Wat 
de tijdservaring betreft, had het spoor-
wegnetwerk van het land effectief  één 
stad gemaakt. Tijd was niet langer strikt 
gebonden aan lokale plaats. De enige 
plaats die nog relevant was voor een dra-
ger van een goed gesynchroniseerd uur-
werk, was die van de natie waartoe hij 
behoorde.

Op 1 mei 1892 werd deze centrale tijd 
in één keer 17 minuten en 29 seconden 
teruggedraaid. Het was bij wet bepaald 
dat vanaf  dat moment heel België op de 
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lokale tijd van Greenwich zou leven. In 
de laatste drie decennia van de negen-
tiende eeuw waren er discussies op gang 
gekomen om de tijdsbepalingen over de 
hele wereld op elkaar af  te stemmen 
door 24 uniforme tijdzones in te voeren. 
In elk van die zones zou dezelfde tijd gel-
den, en bij overgang naar een verdere zo-
ne versprong die tijd telkens met een 
uur. De centrale plaats in dat systeem 
kwam toe aan het observatorium in 
Greenwich.

De meridiaankijker die we links op de af-
beelding van dat observatorium zagen 
definieerde vanaf  1884 in principe de 
universeel aanvaarde nulmeridiaan. 
(Voor die aanvaarding werkelijk univer-
seel werd, zou er eerst nog wat water 
door de Seine moeten vloeien.) Voor de 
bepaling van lengtegraad was er geen ab-
soluut referentiepunt zoals de noord- en 
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zuidpool dat zijn voor breedtegraad, 
maar dit door de mens gemaakte meetin-
strument speelde de rol van de niet-be-
staande westpool. Astronomisch gezien 
was er geen verschil tussen plaatsen op 
een verschillende lengtegraad, maar in 
de politieke en sociale organisatie van 
ruimte en tijd werd er wel degelijk een 
absoluut nulpunt bepaald. 

Het gebruik van de seizoensafhankelijke 
variabele uren uit de oudheid en middel-
eeuwen toonde tegelijkertijd iets over 
hoe de beweging van de hemelsfeer op 
aarde gezien kon worden, en hoe het le-
ven ingericht werd. Op een vergelijkbare 
manier toonde het gebruik van de Green-
wichtijd iets over de organisatie van het 
burgerlijke leven in een geïndustrialiseer-
de en geglobaliseerde wereld. Een meri-
diaanlijn was niet langer in de eerste 
plaats een materieel object zoals aange-
troffen kon worden in de Aula van de 
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universiteit in Gent, en waarop het licht 
van de zon dagelijks kon invallen. Het 
was een abstracte entiteit die zich op het 
snijpunt van astronomie en politiek be-
vond.
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L’homme horloge 

Quetelets belangrijkste bijdrage tot de 
wetenschappen was zijn bijzonder in-
vloedrijke idee van een sociale fysica en de 
rol daarin van l’homme moyen (‘de gemid-
delde mens’). Door over de meest uiteen-
lopende sociale fenomenen cijfergege-
vens te verzamelen hoopte hij om met 
behulp van statistiek de contouren van 
die gemiddelde mens te kunnen uitteke-
nen, om zo het gedrag in de maatschap-
pelijk gewenste richting te kunnen stu-
ren. Het idee van een sociale fysica was 
mogelijk gemaakt door de toegenomen 
disciplinering van het leven. Tegelijker-
tijd had het de ambitie om die discipline 
nog verder door te drijven. Het is geen 
toeval dat de pionier van dit soort ideeën 
een astronoom was die meridiaanlijnen 
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aanlegde om de tijdsdiscipline te verho-
gen.

Aan het einde van de negentiende eeuw 
beschreef  de Franse succesauteur Jules 
Verne het prototype van de perfect gedis-
ciplineerde mens. Phileas Fogg, het 
hoofdpersonage uit De reis rond de wereld in 
80 dagen, leeft volledig volgens het uur-
werk. Zelfs het aantal passen dat hij zet 
tussen zijn huis en de club waar hij elke 
dag op hetzelfde uur luncht en kaart 
speelt is perfect voorspelbaar. Hij is “de 
exactheid gepersonifieerd”, perfect afge-
steld “als een chronometer van Le Roy”. 

Door de revolutie in precisie en betrouw-
baarheid van de achttiende-eeuwse ma-
riene chronometers van uurwerkmakers 
zoals Harrison en Le Roy was de morele 
betekenis van een mechanisch uurwerk 
veranderd. Het was een symbool gewor-
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den van discipline en voorspelbaarheid, 
eerder dan van matigheid en tempering 
zoals het dat in vroegere eeuwen was ge-
weest.

Het geheim van een goede chronometer 
bestond erin dat het mechanisme zo min 
mogelijk onderhevig was aan wrijving en 
andere verstoringen. Om die reden ver-
mijdt Fogg ook alle sociale relaties, om-
dat in het sociale leven “steeds rekening 
gehouden moet worden met wrijving”. 
In welke omstandigheden hij zich ook be-
vindt, hij wordt er net zomin door aange-
daan als een chronometer door het rol-
len van een schip op zee.

Als de perfecte inwoner van een steeds 
meer gedisciplineerde samenleving durft 
Phileas Fogg zonder aarzeling de wed-
denschap aan te gaan dat het mogelijk is 
de wereld rond te reizen in 80 dagen. 
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Zijn bagage bestaat uit niet meer dan 
drie paar kousen, twee wollen hemden, 
een zak vol geld en een betrouwbare reis-
gids met de vertrek- en aankomsttijden 
van stoomboten en treinen. Het avontu-
renverhaal dat volgt, is ongetwijfeld het 
eerste ooit waarvan de plot volledig opge-
hangen is aan het probleem van de syn-
chronisatie van de tijd. De enige span-
ning bestaat uit de vraag of  aansluitin-
gen gehaald of  gemist worden.

Fogg doorkruist allerhande exotische lan-
den maar dat interesseert hem niet in 
het minst. Hij “maakt geen reis, hij be-
schrijft een cirkelomtrek”. De nieuwsgie-
righeid van Vernes lezer werd uiteraard 
wel geprikkeld. Het boek speelt immers 
voortdurend met het contrast tussen de 
gedisciplineerde tijd van Foggs uurroos-
ters en de lokale omstandigheden die 
zich daar weinig van aantrekken.
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Zoals zijn tijdgenoten zag Verne de trein 
als een centraal “instrument van vooruit-
gang en beschaving”. Of  Foggs onderne-
ming al dan niet zal slagen, hangt af  van 
de vraag hoe ver die vooruitgang reeds 
overal doorgedrongen is. Onder de direc-
te actie van de plot schuilt dus ook de 
vraag naar de synchronisatie van de his-
torische tijd, een tijd die in de negentien-
de eeuw werd ervaren als die van de 
vooruitgang en beschaving. De cirkelom-
trek die begint en eindigt in Londen 
doorkruist niet toevallig voornamelijk En-
gelse kolonies en ex-kolonies. 

Net zoals bij Vespucci, bij de la Conda-
mine, en bij kapitein Cook, werden in 
het boek van Verne instrumenten van 
tijdsbepaling in een niet-westerse context 
geplaatst. (Zoals we zagen werd de pre-
cieze locatie van ‘het westen’ ook offici-
eel vastgelegd in 1884, elf  jaar na ver-
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schijnen van Vernes boek.) Steeds op-
nieuw hangt de verbeelding van verschil-
lende vormen van sociale orde samen 
met de vraag hoe de tijd gemeten en vast-
gelegd kan worden.

Vernes boek is echter niet zomaar een 
lofzang op vooruitgang. Het is in de eer-
ste plaats een komedie. Het blindelingse 
vertrouwen dat Fogg heeft in het moder-
ne vermogen om alle omstandigheden 
naar de hand te kunnen zetten, heeft iets 
buitensporigs. Nergens wordt dat zo dui-
delijk als aan het einde van zijn reis. In 
deze laatste illustratie zien we hoe hij let-
terlijk de boot laat opstoken waarop hij 
vaart, om toch maar tijdig toe te komen.

De finale plotwending waarmee het ver-
haal eindigt, draait opnieuw rond een 
misgelopen synchronisatie. Ditmaal is 
Fogg daar echter zelf  voor verantwoorde-
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lijk. Aangezien hij van het westen naar 
het oosten is gereisd, duurden zijn dagen 
telkens iets korter dan 24 uur. Op het 
moment dat hij denkt 81 dagen gereisd 
te hebben, zijn er in Londen daarom 
slechts 80 dagen van 24 uur gepasseerd. 
Net zoals de bemanning van Magellaan 
komt Fogg maar tot deze vaststelling na-
dat hij toegekomen is en ontdekt dat zijn 
kalender niet meer gelijkloopt met die 
van zijn vertrek- en eindpunt.

Zelfs Phileas Fogg is niet staat gebleken 
om volledig volgens de orde van het uur-
werk te leven. Een uurwerk had hem im-
mers kunnen tonen hoe vaak er 24 uur 
gepasseerd waren. Hij heeft zich echter 
laten misleiden door het natuurlijke rit-
me van dag en nacht zoals waargeno-
men vanop zijn steeds veranderende lo-
caties op aarde. Ook Fogg ontsnapt uit-
eindelijk niet aan de lokale omstandighe-
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den waarvan hij dacht dat ze hem niet 
konden raken. Zijn plaats in de wereld 
stond dus minder absoluut vast dan hij 
zelf  dacht. Het is niet verwonderlijk dat 
hij onderweg zelfs verliefd geworden is. ■
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Gents Universiteitsmuseum (GUM), als 
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de Universiteit Gent.

Dit e-book werd gerealiseerd door 
Jan Cornelissen en de Boekentoren.

Auteur: Maarten Van Dyck

Fotografie: Geert Roels, Sarah Vanagt en 
Michiel Hendryckx

Surf  voor een aparte online leeservaring 
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