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HOOFDEN & ZINNEN 

Waar blijft de tijd? 
Over de keerzijde van het 
beheersingsdenken 

Nu ik sinds een jaar tot de wer
kende klasse behoor, verbaas ik 
me over het schreeuwende ge
brek aan tijd. De boodschappen 
worden bij de avondwinkel ge
haald en het was zelfs zo dat ik wei 
het geld, maar niet de tijd had om 
een "televisie te kopen. Het te
loorgaan van de tijd heeft alles te 
maken met de dominantie van het 
technisch-rationele beheersden
ken. Hoe de tijd weer te hervin
den? 

Met de wetenschapsrevolutie van 
Copernicus, Gallilei:, Kepler en 
Newton werd de Moderne Tijd 
ingeluid. Hun werk is niet aileen 
voor de natuurwetenschap van 
grote betekenis geweest, maar 
heeft ook het denken wezenlijk 
veranderd. Het denken werd 
technisch-rationeel. De filosoof 
Francis Bacon was een van de eer
sten die de gevolgen van deze 
ontwikkeling zag. Hij vond dat 
dit technisch-rationele denken 
ingezet moest worden om de 
natuur te beheersen. Oat dit zou 
leiden tot een betere wereld liet 
hij zien in zijn utopie Het Nieuwe 

Atlantis. De moderne mens heeft 
Bacon's opdracht tot beheersing 
van de natuur serieus opgevat. 
Vooral met de Industriele Revo
lutie - toen economisch denken, 
de wetenschappelijke blik en 
technisch vakmanschap elkaar be
vruchtten - raakten de veran
deringen in een stroomversnel
ling. Wetenschappelijke inzich
ten leidden tot nieuwe technolo-

gieen en vice versa. Door de 
opkomst van het kapitalisme 
werden technologieen niet aileen 
uitgedacht, maar vonden ze ook 
ingang in de maatschappij. 
Nieuwe technologische vindin
gen vroegen om een afzetmarkt, 
terwijl andersom de markt weer 
om nieuwe technologieen vroeg. 
Oit heeft de samenleving zo 
ingrijpend veranderd dat we ons 
nauwelijks nog voor kunnen stel
len hoe we geleefd zouden heb
ben zonder elektriciteit, auto, 
centrale verwarming of douche. 

Heideaaer 
De invloed van technologie geldt 
niet aileen fysieke verworvenhe
den, maar ook het denken. In het 
korte, maar diepzinnige essay Die 

Technik und die Kehre schrijft de 
filosoof Heidegger dat het wezen 
van de techniek niet zozeer ligt in 
het bereiken van een doe! via be
paalde middelen, maar in de hou
ding die mensen tegen de natuur 
hebben aangenomen. Die hou
ding kenmerkt hij als volgt: de 
moderne mens dwin9t de natuur 
te-voorschijn. 

Daartegenover stelt Heidegger 
de houding van de Oude Grie
ken, waar sprake was van een te

voorschijn-laten-komen van de na
tuur. Een voorbeeld kan dit ver
duidelijken. In een natuurweten
schappelijk experiment stelt de 
wetenschapper een hypothese op 
en kijkt vervolgens of deze klopt. 
De natuur wordt als het ware 
gedwongen de vorm aan te ne
men van het voorgestructureerde 
experiment. De wetenschapper 
zal in het algemeen tevreden zijn 
als de hypothese bevestigd 
wordt. Deze te-voorschijn-dwina

ende manier van denken beperkt 

zich echter niet tot de weten
schap, maar is ook alomtegen
woordig in het dagelijks Ieven . 
De modeme mens leeft bij ver
wachtingen, patronen en plan
nen. Onberekenbaarheid is hem 
een gruwel. Daartegenover kan 
de te-voorschijn-laten-komende ma
nier van denken worden voorge
steld als een minder voorgestruc
tureerd kijken naar de omgeving. 
Men kijkt met verwondering. De 
mens ziet de wereld dan niet als 
een bevestiging of verwerping 
van het beeld dat hij zich van die 
werkelijkheid had gemaakt, maar 
verbaast zich over de wereld zoals 
die zich voor hem ontvouwt en 
accepteert deze. Ook in deze tijd 
kennen we de te-voorschijn-laten

komende manier van denken nog: 
vol verwondering zien we bij 
voorbeeld een schitterende zons
ondergang of de beelden van een 
verschrikkelijke oorlog. Het gaat 
dan om een onbegrijpelijke (let
terlijk niet grijp-bare) ervaring. 

Hoewel ons het te-voorschijn-la

ten-komende denken niet geheel 
vreemd is, heeft het te-voorschijn

dwinaende denken, dat ik verder 
het beheersinasdenken zal noemen, 
de overhand gekregen. Dit be
heersingsdenken is niet beperkt 
gebleven tot de wereld van de 
natuurwetenschappen en de 
techniek, maar heeft zich ver
breid over vee! meer terreinen 
van het menselijk bestaan. Als 
voorbeeld neem ik onze omgang 
met tijd. Daar zijn allereerst 
fysieke verworvenheden als uur
werken, klokken, horloges en 
wekkers die ons er continu aan 
herinneren hoeveel haast we heb
ben of hoe lang we nog mogen 
treuzelen. Een tweede categorie 
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artefacten die ons helpen de tijd 
te beheersen zijn de haastmachi
nes, waarmee we ons sneller dan 
ooit van de ene plek naar de ande
re kunnen begeven : auto's, trei
nen en vliegtuigen. Voor haastige 
en onmiddelijke communicatie 
zijn er daamaast de televisie of de 
telefoon. 

De dwangmatige tijdsbeheer
sing kan ook aan de hand van wat 
mensen belangrijk vinden wor
den afgelezen. Iedereen heeft het 
altijd druk, druk, druk en er moet 
steeds sneller en efficienter ge
werkt worden. Als iets niet op de 
afgesproken tijd gebeurt, worden 
mensen al snel onrustig en ge'irri
teerd. Een mooi voorbeeld van 
het belang van tijd is te vinden in 
de ethymologische veranderirig 
die het woord record heeft door
gemaakt. T egen het einde van 
de negentiende eeuw duikt het 
woord Rekord op in de Duitse taal 
en heeft de neutrale betekenis van 
schriftelijk optekening. Later 
verschuift de betekenis en wordt 
de term gereserveerd voor een 
specifieke optekening, namelijk 
die van het verste, het hoogste en 
natuurlijk het snelste. 

Maakbaarheid 
Meer en meer begint ons duide
lijk te worden dat deze drang tot 
beheersen ons niet brengt wat we 
ervan verwachtten . Dit kan uit
gelegd worden aan de hand van de 
drie begrippen waarop die drang 
stoelt: heersen, fundeerbaarheid 
en berekenbaarheid. 

Het heersen Ievert maar zeer 
ten dele de gewenste zekerheid 
op, want telkens blijken er weer 
zaken aan onze macht te ontsnap
pen. Daarnaast verdringt het be
heersingsdenken de verwonde-

ring als manier om de wereld 
tegemoet te treden. 

Ook de fundeerbaarheid blijkt 
steeds meer weg te vallen. Er zijn 
nauwelijks nog grondslagen te 
noemen waarover iedereen het 
eens is. ln de woorden van de 
postmoderne filosoof Lyotard 
zijn de grote verhalen die beteke
nis geven aan de geschiedenis en 
de wereld om ons heen, wegge
vallen en houden we aileen de 
kleine over . Het grote verhaal in 
de westerse samenleving was na
tuurlijk het christelijke verhaal. 
Dit is langzaam afgebrokkeld en 
andere grote verhalen zoals het 
communisme faalden jammer
lijk. Er bestaan vandaag de dag 
geen grote verhalen meer die 
mensen met elkaar verbinden. ln 
extreme zin stellen de postmo
dernen zelfs dat ieder mens zijn 
eigen werkelijkheid schept . Een 
algemeen fundament is daarmee 
verdwenen. 

Ten slotte is ook de grondslag 
van berekenbaarheid in crisis. 
Ondanks steeds betere mogelijk
heden om ingewikkelde bereke
ningen uit te voeren lukt het maar 
niet om deugdelijke voorspellin
gen te doen. Het weer is een 
week vooruit niet te voorspellen, 
laat staan ontwikkelingen in de 
maatschappij. Toch is het nog niet 
zo lang gel eden dat het maakbaar
heidsideaal hoogtij vierde . Als 
alle factoren maar meegenomen 
werden in de berekening, kon er 
een planning worden gemaakt. 
Die behoefde men alleen maar uit 
te voeren. Telkens weer bleek 
dat de maatschappij niet maak
baar was. Vooral bij de overheid 
is men zich er steeds meer van be
wust geraakt dat het falen van 

vee! overheidsbeleid een gevolg 
was van een te ver doorgevoerd 
maakbaarheidsideaal. 

Verwondering 
Nu we bemerkt hebben dat de 
drang tot heersen op basis van 
fundeerbaarheid en berekenbaar
heid geen utopia heeft opgele
verd, is de vraag: wat dan? We 
zien mensen die de postmoderne 
onzekerheid proberen tegen te 
gaan door sterk vast te houden 
aan het beheers-ideaal (techno
craten) . Anderen zoeken het in 
religieus fundamentalisme of 
houden er opnieuw een mythisch 
wereldbeeld op na, de New Age 
beweging. 

Het (moderne) kind moet ech
ter niet met het bad water worden 
weggegooid. Het gaat erom de 
met de Moderniteit verloren 
waarden te hervinden. Zo zou 
een herwaardering van het mid
deleeuwse denken een herwaar
dering van geloven of vertrou
wen betekenen. Dit hoeft geen 
christelijke grondslag te hebben. 
Het gaat veeleer om het vertrou
wen dat dingen goed kunnen uit
pakken, zonder dat we ze hele
maal onder controle hebben; om 
een vertrouwen in zaken die we 
in hun essentie niet kunnen be
grijpen. Op basis van een derge
lijke 'denkhouding' is het mis
schien weer mogelijk om met 
verwondering naar zaken te kij 
ken. Dit alles zonder de waarde
volle kanten die de moderne tijd 
ons heeft gebracht weg te Iaten, 
want natuurlijk is het soms ver
standig een planning te maken en 
natuurlijk hebben technische vin
dingen hun waarde . Het gaat er 
echter om dat de mens geen slaaf 
wordt van zijn eigen planning en 
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dat techniek niet de menselijke 
maat bepaalt. 

Wat betekent dit alles voor onze 
om gang met tijd? 

In de eerste plaats wordt de 
illusie ondergraven dat we tijd tot 
in de puntjes zouden kunnen be
heersen. We moe ten dat ook niet 
will en . We houden elkaar zo vaak 
voor dat iets direct af moet, ter
wijl de noodzaak daarvan vaak 
ontbreekt. De Loesje-tekst die ik 
vanochtend van mijn kalender 
scheurde was in deze wei toepas
selijk: 'TGV ... Wat is het eigen
lijk het voordeel van eerder in 
Frankfurt zijn?'. 

Vaak wordt de individuele mens 
op dit moment gedwongen om 
haastig te Ieven. Zo kunnen vel en 
bijvoorbeeld niet met de trein, 
omdat hen dat een te groot tijd
verlies oplevert. Een maatregel 
die dat zou kunnen tegengaan is 
het verbieden van auto's die een 
hogere snelheid kunnen bereiken 
dan bijvoorbeeld So km/ uur. 
Een voorbeeld van 'moralisering 
van apparaten', zoals Hans 
Achterhuis dat eerder in s&.P 
schetste. 

Een andere maatregel om de 
tijd weer te hervinden is de intro
ductie van een strippenkaart voor 
hoger onderwijs. Mensen wor-

den dan niet verplicht binnen en
kele jaren voor hun 2 7e verjaar
dag een studie af te ronden, maar 
kunnen dat naar eigen inzicht 
doen. 

Het is door dergelijke gedach
ten en maatregelen, dat we de 
eenzijdige dominantie van het 
technisch-rationele denken kun
nen tegengaan, om zo tijd en ver
wondering opnieuw te oogsten. 
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