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Voorwoord: wat betekent het cyclische voor mij in de studie humanistiek? 
  
Het ervaren een onderdeel van een groter geheel te zijn, brengt mij iedere keer weer bij het 
geruststellende besef dat het eeuwig doorgaande leven een cyclisch proces is, ongeacht wat 
wij in ons leven doen of bereiken.  
Kort voor mijn moeder overleed stond ik op de uitkijktoren middenin de Kaapse bossen op de 
Utrechtse heuvelrug. Het was begin oktober, heiig, stil. De beginnende herfstverkleuring was 
al zichtbaar. De hoogbouw van Utrecht en Amersfoort, die normaal goed zichtbaar is aan de 
horizon, was niet te zien. Aan de horizon alleen boomtoppen en verder weg de weilanden en 
lijn van de rivier, geen verkeer hoorbaar. Op de reling van het bovenste platform van de 
uitkijktoren stond gemarkeerd waar de vroegere kerkenpaden van dorp naar dorp liepen. Het 
was gemakkelijk voor te stellen hoe generatie na generatie mensen daar gelopen hadden, naar 
werk, kerk, of familiebezoek, hoe huizen en kerken gebouwd waren. Het gaf mij een beleving 
van komende en gaande mensen op deze wereld, generatie na generatie, met al hun dagelijkse 
bekommernissen, belevenissen, en rituelen. Voor mij nam dat de somberheid weg van de 
tijdelijkheid van ons bestaan. En het maakte het op de een of andere manier acceptabeler dat 
zoveel mensen in mijn nabije omgeving in korte tijd overleden waren, of dat ik nog van 
zoveel mensen waar ik me mee verbonden voelde afscheid moest gaan nemen. 
 
Er lijkt in sommige opzichten een gat te vallen tussen enerzijds het inhoudelijk geestelijk 
raadswerk en anderzijds het humanisme als levensbeschouwing. In het humanisme mis ik 
inspiratie en aandacht voor het feit dat wij als mensen belichaamd zijn, deel zijn van de natuur 
met alle daarbij behorende kwetsbaarheden, dat wij deel uitmaken van een grote cyclus van 
geboren worden en doodgaan en dat binnen onszelf kleine cycli doorgaan zoals onze 
ademhaling en het leven in een dag-, en nachtritme. Ik meen dat de verbondenheid voor het 
cyclische ook invoelbaar is en van betekenis voor diegenen die niet religieus of spiritueel 
geïnteresseerd zijn. De cyclische verbondenheid met de natuur maakt deel uit van ons leven. 
Daarom is het ongerijmd dat het cyclische steeds verder naar de marge verschuift in de 
alledaagse betekenisgeving. 
 
In essentie lijkt dit hetzelfde gat dat mij eerder sterk bezighield, vanuit al mijn 
jarentachtigkennis uit diverse workshops en scholingen: een onevenwichtigheid van de 
ontwikkeling van vrouwelijke en mannelijke aspecten in onze westerse maatschappij. 
Kwaliteiten als doelgerichtheid en maakbaarheid zijn voorop komen staan, ten koste van 
belevings- en zijnsaspecten die steeds meer verdrongen zijn. 
In mijn beroep als oefentherapeut miste ik de ruimte om gericht te kunnen zijn op de 
ervaringen en belevingen van de ander en om in te kunnen gaan op de levensverhalen en 
innerlijke beweegredenen van de ander. Ik had moeite uitsluitend gericht te moeten zijn op 
een liefst snel verbeteringsresultaat van een klacht of aandoening. Verzekeringen knepen de 
zorg steeds verder af, waarop mijn partner zei: ‘ga een studie of werk zoeken om te kunnen 
doen wat je echt wilt en leuk vindt!’ Ik vond humanistiek een zeer interessante en verrijkende 
studie en hoop zeker hiermee aan het werk te kunnen. Echter, in de studie humanistiek komen 
het belevings- en zijnsaspect meer aan bod dan in het humanisme als levensbeschouwing. 
 
In het zoeken naar  de betekenis van het cyclische voor het humanisme als 
levensbeschouwing wees mijn scriptiebegeleider er op dat ik een begrip over het hoofd zag: 
cycliciteit: cyclische tijd. Met name de cyclische tijd afgezet tegen de lineaire tijd. Dit was een 
helder inzicht dat ik direct ter harte heb genomen, al bleek de omschakeling naar 
tijdsbegrippen in mijn denken minder eenvoudig.  
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Het denken in tijdsbegrippen was een volstrekt nieuwe maar zeer logische invalshoek, die bij 
nader inzien een rijkdom aan informatie en inzichten opleverde in de hoek waarin ik dit zocht. 
Het heeft veel tijd (!) gekost, die ik mij gelukkig kon permitteren. Mijn scriptiebegeleider Jan 
Hein  Mooren zag dit gelukkig niet als een probleem, en bleek een zeer waardevolle 
ondersteuning. 
 
Dit voorwoord geeft mij tevens de gelegenheid mijn vreugde te delen over de ondersteuning 
en aanmoediging van mijn levenspartner om aan deze studie te beginnen en over zijn 
enthousiasme over alle verhalen en boeken die in huis kwamen. Zijn eigen ervaring als 
hulpverlener in de zorg, en zijn intuïtie en levenswijsheid waren voor mij hierin van grote 
betekenis. Dankzij het royale gezinsinkomen waar hij voor zorgde was het mogelijk ook de 
nodige tijd en aandacht te besteden aan de zorg rond de zware maar ook rijke periode van het 
achteruitgaan en overlijden van mijn ouders en een goede vriendin gedurende deze 
studiejaren.  
Als laatste wil ik mijn kinderen bedanken voor hun begrip en geduld. 
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Inleiding  
 

‘Wij mensen denken nogal eens dat wij het beginpunt van de dingen zijn. Alsof wij 
alles zelf bedenken en dat wat we bedacht hebben op eigen houtje vorm kunnen geven. 
Ongeacht de tijd en de situatie. Natuurlijk, wij kunnen wel vormen bouwen, maar toch 
zijn wij daar niet het begin-, en eindpunt van. Wij maken het leven niet.’  
(Voigt, 2009, 9). 

 
In deze scriptie staat het cyclische in ons leven centraal. Het cyclische is dat wat vanuit de 
natuur steeds weer terugkeert buiten ons ingrijpen om, zoals het dag en nachtritme, of het 
wisselen van de seizoenen. In ons leven is het cyclische constant aanwezig: in onze 
ademhaling, in ons dag-, en nachtritme, in onze groei en ouder worden, in geboorte en dood, 
in groei en verval. Het cyclische lijkt echter steeds verder uit onze levensvisie verdwenen: uit 
rituelen, uit het beschouwen van de ouderdom als relevante levensfase, uit het omgaan met 
onze vergankelijkheid, uit het omgaan met de natuur. 
Hoe verhoudt het humanisme als levensbeschouwing zich tot het cyclische? Zou het cyclische 
in ons bestaan niet een wezenlijk deel van onze levensbeschouwing moeten zijn?  
 
In onze huidige westerse cultuur nemen doelgerichtheid en lineair vooruitgangsdenken een 
belangrijke plaats in: ‘Het verhaal van de menselijke vooruitgang is zo diep in onze wereld 
verankerd geraakt dat de dag waarop alle vertrouwen daarin verloren zou gaan beslist 
angstaanjagend zou zijn. (…) Onze alledaagse woordenschat getuigt vaak van die 
verankering: sommige ideeën worden daarin beschreven als ‘progressief’, andere als 
‘achterlijk’; sommige opvattingen zijn ‘van deze tijd’, andere zijn beslist ‘middeleeuws’, 
sommige denkers zijn ‘hun tijd vooruit’, andere ‘leven nog in de vorige eeuw’, etc.’ (Taylor, 
2010, 934).  
Er is sprake van een overwaardering van het lineaire en een onderwaardering van het 
cyclische. Ambitie en een streven naar vermeerdering en versnelling lijken hoger in aanzien te 
staan dan het stil staan bij veranderingen in ons leven en het accepteren van vertraging. In ons 
gewone dagelijks leven in ons westers bestaan lijkt een te eenzijdig nadruk te liggen op ons 
handelen en ons intellectueel vermogen, en op ons vermogen een plan te trekken en een doel 
te bereiken. Wat is de consequentie van dit vooruitgangsdenken in onze opvattingen over 
vergankelijkheid, onze eindigheid en onze toekomstverwachtingen? 
 
0.1. Probleemstelling 
 
In de humanistische levensbeschouwelijke visie mis ik een perspectief op het cyclische in ons 
leven, een visie die meer op het alledaagse, herhalende, altijd doorgaande in ons dagelijks 
leven is gericht, een levensvisie waar meer ruimte en inspiratie is voor de aanvaarding van 
onze vergankelijkheid. Een humanistische visie op het cyclische in ons menselijk bestaan kan 
een ondersteuning zijn voor humanistisch geestelijk verzorgers. Het ‘klassiek’ humanisme 
schiet hier tekort, wat onder andere merkbaar is in de dagelijkse praktijk van de geestelijke 
verzorging.1 
 
Doelstelling   
Ik wil onderzoeken in welk opzicht de waarden en achterliggende levensvisie van het cyclisch 
tijdbesef meer ruimte kunnen krijgen in de humanistische levensvisie.  
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Vraagstelling   
Wat kan de betekenis van het cyclisch tijdsbesef zijn voor het levensbeschouwelijk 
humanisme?  
 
0.2. Humanisme en cycliciteit              
 
In de eerste uitwerking van het humanisme als levensbeschouwing in Nederland door J. van 
Praag is de verbondenheid met de natuur en cycliciteit nog zichtbaar. Deze verbondenheid is 
echter later naar de achtergrond verdwenen in een veel rationeler visie op ethiek en ons 
vermogen tot redelijke morele afweging, waarin ons belichaamd zijn en deel zijn van de 
natuur niet meer zichtbaar is. Ik kom hier op terug in hoofdstuk 5. 
In de ontwikkeling van een nieuwe levensbeschouwelijke stroming stonden menselijke 
mogelijkheden centraal. De nadruk lag op de autonomie, de vrije wil, de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen, in de tegenstelling tot ideeën over voorbeschikkingen en geloof in een 
hogere macht. In de decennia na de Tweede Wereldoorlog zette men zich af tegen de visie dat 
de mens ondergeschikt is aan de wil van God, omdat men meende in staat te zijn in de eigen 
mogelijkheden tot morele afwegingen te vertrouwen. In deze strijd werd het cyclische in ons 
bestaan niet zo zeer afgewezen, maar eenvoudigweg vergeten: 
 ‘Het humanisme beschouwt de mens als relatief autonoom, niet gedetermineerd en voorzien 
van een vrije wil.’ De mens heeft in deze opvatting de mogelijkheid zich te ontwikkelen. 
‘Zijn belangrijkste gereedschap daarbij is de rede, …. , dat ook verwijst naar zaken als gezond 
verstand, moreel inzicht, en levenservaring’ (Vanheste, 2008, 12).  
Hierin zijn cyclische waarden niet opgenomen als bron voor ons handelen en onze 
levensbeschouwing.  
 
Er zijn wel enige overwegingen aan te voeren waardoor de nadruk zo lag op het rationele en 
waarbij het cyclische aspect daarbij verloren leek te gaan: 

- Het cyclische in ons leven sluit niet direct zo vanzelfsprekend aan bij het vertrouwen 
in de eigen rede, de menselijke mogelijkheden en het praktische verstand; des te meer 
bij het begrip levenservaring.  

- Tegenover redelijkheid stond het dierlijke in de mens, dat beteugeld moest worden. In 
de tegenstelling redelijkheid versus je mee laten slepen, stond het humanisme in het 
verleden ook voor de ontwikkeling van de beschaving van de mens (Tiedeman, 2005, 
29).  

- Levensbeschouwingen met een geïntegreerde visie op het cyclische in ons bestaan zijn 
op een andere manier tot stand gekomen. Zij zijn via een lange weg van 
levenservaring en zoeken geleidelijk gevormd. Dat is een groot verschil met vanuit de 
wil en de rede te filosoferen en denken over concepten, zoals in het relatief nieuwe 
levensbeschouwelijk humanisme in Nederland.  

 
Met de kwaliteiten van de humanistische waarden als autonomie en redelijkheid missen we 
echter in het dagelijks leven en in onze ervaringen als kwetsbaarheid en lichamelijkheid de 
complementaire kwaliteiten die meer voortkomen uit de cyclische tijdswaarden. 
 
0.3. Praktische wetenschappelijke en levensbeschouwelijke relevantie   
 
Met de voortgaande secularisatie en met de toenemende druk in onze maatschappij op 
economische vooruitgang lijkt het besef dat wij onderdeel zijn van kleine en grote cycli steeds 
verder naar de achtergrond verdrongen te worden. Voor de geestelijke verzorging is er 
daardoor naar mijn idee te weinig voeding te vinden in het huidig humanisme wanneer de 



 7 

kwaliteiten gevraagd worden als meegaan met wat zich voordoet, tot rust komen, 
verbondenheid en vertrouwen; kortom kwaliteiten die cyclisch van aard zijn. Wij zijn 
onderdeel van een cultuur die meer gericht is op het lineaire dan het cyclische omgaan met het 
leven. Maar we kunnen de kwaliteiten van het cyclisch denken niet missen in onze mens- en 
wereldbeschouwing. Het zoeken naar de betekenis van het cyclische is een 
levensbeschouwelijke onderzoeksvraag ten dienste van de humanistisch geestelijk begeleiding 
 
In het onderzoeksprogramma van de Universiteit voor Humanistiek is een van de punten 
zingeving, zinervaring, en beleving en het scheppen van voorwaarden daarvoor 
(Onderzoeksprogramma van de Universiteit voor Humanistiek 2005-2010).  
Deze scriptie sluit aan bij de theorievorming over zingeving omdat een belangrijk deel van de 
zinervaring het ordenen van de tijd is van de levenservaringen. En omdat tijdelijkheid een 
grote invloed heeft op hoe wij omgaan met dingen en ons daarover voelen. 
Het ervaren en zien van het eigen leven in een voortgaande kringloop en het ervaren van de 
dagelijkse zelfzorg als zinvol en passend, geeft een beeld van het eigen leven in een breder 
perspectief dan de doelgerichtheid die in onze westerse cultuur vanzelfsprekend is geworden.  
In de verschillende vormen van hulpverlening waar ik werkzaam ben geweest, merkte ik dat 
het besef van verbondenheid met het cyclische mijzelf niet alleen een basis gaf, maar ook 
doorwerkte naar mijn begrip van levensvragen van anderen. Het rationeel weten dat 
verbondenheid nodig is, is niet hetzelfde als het vertrouwen op de stroom van het leven in de 
afstemming op het innerlijk en de natuur en natuurlijke ritmen, of als een innerlijk besef dat 
deze natuurlijke ritmen hoe dan ook doorgaan. Deze cyclische zienswijze geeft ons een 
bredere en reëlere basis in ons mens- en wereldbeeld dan wanneer de lineaire kwaliteiten 
worden vervormd in alles onder controle willen houden en ons als mens boven de natuur 
verheven willen voelen. 
 
0.4. Opbouw scriptie 
 
Het zoeken naar de betekenis van het cyclische geschiedt hier door het cyclische naast het 
lineaire te leggen en beide te vergelijken, in het bijzonder met betrekking tot tijdsopvattingen. 
In hoofdstuk 1 wordt gezocht naar een omschrijving van de genoemde tijdsbegrippen. Hierbij 
wordt in de laatste paragraaf duidelijk hoe vanzelfsprekend niet alleen het lineair tijdsbegrip 
voor ons is geworden, maar ook dat het besef van kloktijd een grote plaats heeft gekregen in 
onze hedendaagse cultuur. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 gekeken hoe de lineaire tijdsopvatting doorwerkt in hoe wij 
ons leven vorm geven en inrichten. Dit wordt uitgewerkt in vier thema’s: ons dagelijks leven,  
identiteit, ons denken over de toekomst en ons idee over dood en eindigheid. Dan wordt al 
zichtbaar dat het humanisme en de lineaire tijdsopvattingen veel overeenkomsten laten zien.  
In hoofdstuk 3 wordt gezocht naar een antwoord op de vraag waardoor de nadruk is komen te 
liggen in onze cultuur op de lineaire tijdswaarden.  
In hoofdstuk 4 komen dezelfde thema’s als in hoofdstuk 2 terug, nu uitgewerkt vanuit het 
cyclische denken. 
In het laatste hoofdstuk komt de hoofdvraag terug: kan uit bovenstaande vragen en 
bevindingen een aanzet gegeven worden wat vanuit het cyclische denken de humanistische 
existentialistische levensvisie zou kunnen zijn?  
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Hoofdstuk 1. Wat wordt verstaan onder de verschillende tijdsbegrippen?  
 

 ‘De natuur en de kringloop, waarin zij alle levende dingen bant, kennen geboorte 
noch dood zoals wij die verstaan. De geboorte en de dood van menselijke wezens zijn 
niet simpelweg natuurlijke gebeurtenissen, maar hebben hun plaats in de wereld 
waarin enkelingen, unieke, onverwisselbare, en onherhaalbare levende wezens, 
verschijnen en waaruit zij weer verdwijnen. Geboorte en dood veronderstellen een 
wereld die niet voortdurend in beweging is, maar waarvan de duur en de betrekkelijke 
bestendigheid het mogelijk maken er in te verschijnen en uit te verdwijnen; een wereld 
die er was voordat de enkeling er binnentreedt, en die er zal zijn wanneer hij haar 
tenslotte weer verlaat’ (Arendt, 1994, 100). 
 

Hannah Arendt drukt hier prachtig de tegenstelling uit hoe alles wat leeft voort gaat in een 
voortdurende kringloop, terwijl de moderne mens zichzelf beschouwt als wezen met op de 
eerste plaats een begin en een einde. Arendt wijst hier op een gemis; wat voor mij aanleiding 
was om dit verder uit te werken in deze scriptie. 
 
Verschillende tijdsbegrippen 
Om welke vormen van tijdsbesef gaat het in dit onderzoek?   
In de filosofische literatuur over tijd worden door verschillende auteurs diverse vormen van 
tijdsbesef beschreven, waarbij de schrijver meestal een of meerdere tegenstellingen hanteert.  
Een paar voorbeelden: de tegenstellingen tussen enerzijds uiterlijke tijd en innerlijke 
tijdsbeleving (Hermsen, 2009; Coeterier, 2001); kloktijd versus ervaringstijd (Elias, 1982; 
Hermsen, 2009); cyclische tijd versus lineaire tijd (Coeterier, 2001; Elias, 1982; v. Tongeren, 
2007); planmatig denken versus opgaan in de stroom, of betekenisvolle tijd versus lege tijd 
(Achterhuis 2003). In de filosofische beschouwingen over de betekenis van tijd betreft het 
steeds meerdere tegenstellingen en meerdere tijdsopvattingen naast elkaar en dooreenlopend. 
Blijkbaar ligt dit niet zo eenvoudig en eenduidig. Ook in ons dagelijks leven lopen 
verschillende tijdsopvattingen ongemerkt voortdurend door elkaar heen: we kijken op de klok 
om op tijd bij de trein te zijn (externe tijd; kloktijd) en ervaren op de fiets naar het station dat 
de lucht anders aanvoelt en zien dat de bladeren al verkleuren (ervaringstijd, cyclische tijd).  
 
In dit hoofdstuk worden twee begrippenparen over tijdsopvattingen nader uitgelegd. Lineaire 
tijd versus cyclische tijd, en natuurkundige tijd versus ervaringstijd. Tevens zal ik laten zien 
hoe vanzelfsprekend de lineaire tijd voor ons lijkt.  
 
1.1. Cyclische tijd en lineaire tijd 
 
Een bondige en direct herkenbare, beeldende samenvatting van de begrippen lineaire tijd en 
cyclische tijd wordt gegeven door Rhebergen: 

‘We kunnen onderscheid maken tussen een cyclische tijdsopvatting en een lineaire 
tijdsopvatting. De cyclische is de oudste. Hierbij gaat men uit van de kringlopen van de 
natuur, van de stand van zon, maan en sterren, van de herhaling en eeuwige wederkeer 
van de dingen. Het zichtbare en het onzichtbare vormen één groot raderwerk, waar alles 
wat is, reeds eerder was en ook altijd zal zijn. Alles komt zoals het in de loop van de 
dingen besloten ligt, en alles zal ook weer verdwijnen als de tijd daarvoor gekomen is. 
(…. ) 
De lineaire tijdsopvatting daarentegen plaatst de gebeurtenissen op een doorgaande lijn. 
Elk moment heeft op deze lijn zijn eigen plaats en kan niet verward worden met andere 
momenten. Deze opeenvolgende momenten vormen tezamen de geschiedenis van de 
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voortgang van de dingen, uniek en onomkeerbaar. Zo heeft alles zijn geschiedenis: de 
wereld, de natie en de individuele mens, als grondslag van de identiteit 
(Rhebergen, 1996). 
 

Een cyclisch ritme gaat uit van een veronderstelling van een vaste, terugkerende orde; lineaire 
tijd veronderstelt een richting (North, 1999, 34; en Morphy, 1999, 264).  
 
1.1.a. Cyclische tijd 
 
Voorafgaand aan de algemene invoering van de kloktijd oriënteerde men zich op de 
terugkerende veranderingen in de natuur: dag en nacht; de stand van zon, maan en sterren; 
seizoenen. Een fundamenteel verschil waarvan de nuance ons vaak ontgaat wanneer het ons 
uitgelegd wordt in de vlotheid van het verhaal in musea, in een documentaire of op school. 
Het leek zo vanzelfsprekend: ‘O, ja, geen klok. Juist, dan kijk je naar de stand van de maan 
enzovoorts. Interessant. Daar zullen ze dan toen wel veel beter in geweest zijn.’ De docent of 
de documentairemaker legde dan met behulp van een globe en een grote bal het een en ander 
uit over de stand van zon en maan, omloop van de planeten en de seizoensveranderingen. Dat 
betekent echter niet dat het uitgaan van een andere tijdsindicatie een kwestie is van slim 
klokkijken met de stand van zon en maan. Het begrip over het verloop van zon, maan, en 
sterren, zoals we dat nu kennen, was er nog helemaal niet (Elias, 1982, 10). Hooguit als vast 
terugkerend cyclisch verloop van zon en maan, zoals vermoedelijk geconcludeerd mag 
worden uit de Stonehenge (North, 1999, 34). 
 
Met de komst van de landbouw kwam er een begin van het onderworpen zijn aan een 
tijdsverplichting om te kunnen zaaien en oogsten. Die tijdsbepaling werd meestal gedaan door 
priesters. Zij stopten bijvoorbeeld iedere nieuwe maan een schelp in een pot, waarna men 
door vergelijking met de vorige oogstpot wist hoeveel maandstonden er bij de voorgaande 
oogsttijd verlopen waren (Elias, 1982, 19). In culturen waar men uitgaat van een cyclisch 
tijdsbeeld, zijn momenten van gebeurtenissen niet relevant; een opvallend verschil met waar 
wij gewend zijn belang aan te hechten. Daardoor zijn voor geschiedkundigen in sommige 
culturen jaartallen van gebeurtenissen niet goed te herleiden of terug te vinden (Lippincott, 
1999). Het moment van een gebeurtenis was eenvoudigweg niet relevant. 
 
Biologische tijd, bioritme, ritme 
Zoals Rhebergen kernachtig en herkenbaar omschrijft, is de cyclische tijdsopvatting 
gebaseerd op de kringloop van de natuur en van de herhaling, de steeds terugkerende 
wederkeer. Een karakteristieke eigenschap van het cyclische is dan ook de ritmische 
terugkeer, zichtbaar in alle bioritmen. Het bioritmensysteem is waarschijnlijk de meest 
rudimentaire vorm van tijdsgevoel van levende organismen. Voorbeelden zijn de vogeltrek, 
het vermogen van krabben om zich te oriënteren op de tijd; de bijen die in actie komen 
wanneer bloemen in bloei staan (Melges, 1982, 9).  Allerlei organismen kennen een eigen 
biologische klok (v. Peursen, 1993, 29), met een eigen ingebouwd ritme van waken en slapen, 
groei. Ieder belichaamd leven bestaat uit cyclische ritmen: adem, hartslag, groei en afbraak, 
de cycli van geboorte en dood, slapen en waken, voeding en uitscheiding (Irigaray, 2009; v. 
Heijst, 2005). 
Het cyclische ritme dat doorgaat zonder dat wij daar zelf iets voor hoeven te ondernemen, zou 
ons kunnen vervullen met verbazing en ontzag, of een bron kunnen zijn voor een gevoel van 
inbedding in het leven: het gaat in zijn eigen ritme door, ongeacht onze aandacht.  
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Volgens Roothaan is er echter een splitsing ontstaan in de verbinding tussen mens en natuur, 
die mede veroorzaakt werd doordat we de natuur zijn gaan zien als een autonome structuur 
die voor ons geen betekenis heeft (2005; scriptie § 3.1.).  
 
1.1.b. Lineaire tijd     
 
In onze westerse cultuur is het voor ons volkomen vanzelfsprekend geworden om ons te 
oriënteren via tijd, kloktijd (Melges, 1982; Elias, 1982; Taylor, 2010, 710). Hoe laat is het nu? 
Hoeveel tijd heb ik nog? Hoeveel tijd heb ik nodig voor mijn plannen van vandaag? Of: 
hoeveel dagen /weken heb ik nodig?  
Een dag zonder horloge of andere tijdsaanduiding is een hele klus. Onze oriëntatie hangt 
direct samen met onze afstemming op lineaire tijd (Elias, 1982, 101). Het begrip lineaire tijd 
betekent dat het tijdsverloop wordt beschouwd als een opeenvolging van tijdsmomenten. 
Achter ons het moment wat voorbij is; heden is het nu; en voor ons het moment wat nog 
komen gaat. Dit veronderstelt echter een abstract idee over tijd; het veronderstelt dat er een 
besef is dat er doorgebrachte tijd vóór dit ‘nu’ is, en hoe na dat heden een toekomst er uit zou 
kunnen zien (Melges, 1982; Elias, 1982). Voor ons is het vanzelfsprekend geworden om te 
denken in verleden – heden – toekomst. Ieder heeft een beeld over wie hij of zij was, wat hij 
of zij deed in het leven en wie hij of zij nu is. En we hebben plannen en veronderstellingen 
over wat we gaan doen. Dit besef over het eigen levensverhaal waarbij ervaringen uit het 
persoonlijk verleden in een perspectief worden geplaatst is niet in alle tijden en culturen zo 
vanzelfsprekend geweest (Mc Adams, Elias, 37-62; Lippincott, 128-146). Onze huidige klok 
bestaat pas sinds 1642, uitgevonden door Galileï (Melges, 1982, 6). In Nederland werd pas in 
1909 ‘eenheidstijd’ ingevoerd, omdat met het invoeren van een spoorboekje de gewoonte van 
plaatselijke tijd te onhandig werd (Baggerman en Dekker, 2001, 105). 
Inmiddels is niet alleen het denken in lineaire tijdsbegrippen (verleden- heden- toekomst) in 
onze cultuur gangbaar geworden, maar wordt de rol van het verleden kleiner, en de oriëntatie 
op de toekomst groter. Daarnaast neemt ook het tempo van oriënteren in de tijd toe, en wordt 
een steeds korter tijdsbestek als heden ervaren. Volgens J. van der Dussen wordt het daarmee 
steeds moeilijker om verbanden te leggen tussen verleden, heden, en toekomst (v.d. Dussen, 
2001, 29). Het verleden wordt vastgezet in musea, die daarmee geen levend verleden 
weergeven, maar zichtbaar maken hoe men tracht het snel verouderende verleden vast te 
houden. Van der Dussen wijst er op dat de behoefte aan het contact houden met het verleden 
ook blijkt uit de belangstelling voor restauraties, musea, aandacht voor tradities en oude 
gebruiken, die een belangrijke toeristische trekpleister zijn (idem, 30). Het verleden is 
daarmee geen referentiekader meer vanuit het geleefde leven om hieruit te leren naar het 
heden en de toekomst, maar een gefixeerde periode die voorgoed voorbij is (idem, 32; 
Dekkers, 2009).  
 
Kloktijd 
Is kloktijd lineaire tijd of cyclische tijd? De draaiing van de aarde en de daardoor schijnbare 
loop van de zon rond de aarde was de eerste manier om de tijd te meten. In veel culturen werd 
de zon als eerste vorm van tijdsaanduiding gebruikt. De eerste klok was dan ook een 
zonnewijzer. Het principe was heel eenvoudig: een rechtopstaand stokje waarvan men de 
veranderende stand van de schaduw kon meten. Meestal werd deze zonnewijzer mooi versierd 
(Bijleveld, 1993, 15). Een probleem was natuurlijk de verandering van de stand van de zon 
gedurende het jaar. De aarde draait om zijn as in een dag, en om de zon in een jaar,  waardoor 
allerlei correcties noodzakelijk zijn op deze wijze van tijdsbepaling.  
Hoewel door de moderne mens de tijd dus gemeten wordt met de gedachte dat wat voorbij is 
niet meer terugkomt, is de manier van tijdsbepaling in wezen een cyclische methode: 
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gebaseerd op het principe van de herhalende terugkeer van de stand van de zon. Sinds ruim 
veertig jaar wordt de tijd echter gemeten met een atoomklok, die veel nauwkeuriger constant 
dezelfde vaste tijdsmeting kan bereiken dan het afstemmen op de stand van de zon (idem, 18). 
De verbondenheid met de cyclische loop van de zon wordt minder zichtbaar. 
De analoge kloktijd is in wezen gebaseerd op de voortdurende terugkerende kringloop 
(ochtend-middag-avond-nacht- in eindeloze herhaling), maar in onze westerse cultuur wordt 
kloktijd gebruikt als lineaire tijdsbepaling: verleden-heden-toekomst, met het principe dat wat 
geweest is, niet meer terug komt.  
 
Het exact kunnen meten van een bepaald tijdsverloop 
Kloktijd is praktisch om afspraken (openbaar vervoer, openingstijden, aanvang scholen en 
bijeenkomsten) te kunnen maken. Heeft ons huidig tijdsbegrip andere praktische relevantie?  
Een belangrijke eigenschap van het gebruik van ons huidig tijdsbegrip is de mogelijkheid 
daarmee vast te leggen hoe oud iets is. Een tweede eigenschap is dat tijd lineair is: hij gaat 
wel heen maar niet terug. Zand kan door de zandloper zakken, maar niet terug, en is 
herhaalbaar steeds hetzelfde, en parallel aan de standsveranderingen van planeten. Daarmee 
kan een vaste tijdseenheid ingevoerd worden: het aantal seconden in een minuut, enzovoorts 
(’t Hooft, 1993, 37- 39). Lengte, afstand en gewicht kunnen op dezelfde natuurkundige 
manier beschouwd en beschreven worden, zoals de trillingsfrequentie van een slinger, 
waardoor steeds stabielere mechanische klokken ontworpen konden worden.  
De meetbaarheid van iets zegt echter niets over de zingevende of emotionele waarde dat iets 
voor ons heeft. Zo zegt bijvoorbeeld de tijdsduur van een muziekstuk niets over de inhoud 
van het muziekstuk (ten Holt, 1993,  73). 
 
1.1.c. Waarom lineaire tijd niet zo vanzelfsprekend is 
 
De tijdsopvatting zoals wij die nu kennen is voor ons vanzelfsprekend. Wij zetten daar 
gewoonlijk geen vraagtekens bij. Enkele kenmerken van het huidige gebruik van tijd maken 
dit herkenbaar. Daarmee wordt zichtbaar hoe verweven en vanzelfsprekend het lineair 
tijdsbegrip in onze hele cultuur is in ons handelen, spreken, en denken.  
 
Lineair tijdsbegrip is niet aangeboren maar aangeleerd 
Het is verbazend om ons te realiseren dat het inzicht in het begrip tijd in de kindertijd 
geleidelijk gevormd wordt. Tijd als begrip zoals wij daar nu mee omgaan is een 
oriëntatiemiddel dat ver ontwikkeld is; meer door eigen en overgedragen waarnemingen, dan 
door erfelijk geprogrammeerde reacties (Elias, 1982, 7). Het abstracte  inzicht in het bestaan 
van verleden- heden- toekomst begint vanaf ongeveer 8 jaar, en is volledig gevormd rond 13-
14 jaar (Melges, 1982, 17). Het kunnen verbinden van gebeurtenissen is een natuurlijke 
aanleg van de mens, maar het hieraan verbinden van een tijdsbegrip moet geleerd worden om 
op deze manier te kunnen gebruiken (Elias, 1982, 8). In onze huidige westerse cultuur heeft 
ieder ook een beeld over zijn eigen verleden- heden- toekomst: wie hij/ zij was als kleuter, en 
wat de verwachtingen zijn t.a.v. de eigen toekomst. Dat geeft een beeld over de eigen 
identiteit, hetgeen we nu als normaal zien, maar het veronderstelt het eigen gemaakt hebben 
van concepten over onze tijdsindeling (idem,  37). De vaardigheid van klokkijken en inzicht 
in ons tijdsbegrip komt niet vanzelf aanwaaien; daar is gerichte inspanning voor nodig. De 
cyclische tijd sluit aan bij onze dagelijkse beleving van dag en nacht en voorbijgaan van de 
seizoenen.  
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Lineaire tijd is niet van alle tijden 
Pas in de achttiende eeuw werd het gewoner om de kloktijd zoals die aangegeven werd via 
een mechanische klok te gebruiken om het dagelijks ritme op af te stemmen. Tot die tijd had 
kloktijd meer gediend om te controleren of de ervaringstijd inderdaad juist bleek en ging men 
meer af op lichamelijke signalen of signalen uit de omgeving. Met de ontwikkeling en 
verspreiding van het gebruik van de kloktijd groeide het besef dat de tijd onherroepelijk 
voorbij tikte, en dus ook verspild kon worden. Bijvoorbeeld aan slaap.  Voor het eerst in de 
geschiedenis werd de slaap verkort om de tijd nuttiger te kunnen gebruiken en werd om die 
reden koffie en thee gebruikt om langer wakker te blijven (Baggerman en R. Dekker, 2001, 
102). De afstemming op kloktijd in plaats van lichamelijke signalen zoals honger en slaap is 
relatief nieuw.  
De achttiende eeuw was ook een breukmoment in het idee dat men vanuit het verleden kon 
leren hoe te handelen in het heden. Daarna ging men meer uit van wensen en verwachtingen 
naar de toekomst om te weten hoe men in het heden moest handelen (Grever, 2001a, 11). 
 
 Lineaire tijd is niet van alle culturen 
Het westers denken ziet tijd als een lineair gegeven: van verleden naar heden naar toekomst, 
in een rechte lijn, en gelooft in vooruitgang (Melges, 1982, 7; Grever 2001b, 5). Dit is terug te 
zien in de scheppingsverhalen. In het westers Bijbels scheppingsverhaal is de opbouw lineair: 
in opeenvolgende dagen werd de wereld plus toebehoren volgens het verhaal in 
opeenvolgende volgorde geschapen. Hier blijkt niet alleen een vooronderstelling over 
volgorde in de tijd, maar ook in idee over rangorde, met de mens als hoogste (Lippincott, 
1999, 19). Ook bij het verhaal van de uittocht uit Egypte van het joodse volk blijkt een geloof 
in vooruitgangsdenken: het vertrouwen dat de mens in staat is een geschiedenis die zich 
herhaalt, te doorbreken met eigen handelen.2   
Er zijn ook culturen met een cyclisch tijdsbegrip (Melges, 1982, 13). Oosterse filosofen 
gebruiken een cirkel om de tijd mee te symboliseren. En er zijn culturen waar geen begrippen 
bestaan voor heden, verleden, toekomst. Alles wat gekend wordt, is het nu. Uit de 
scheppingsverhalen van culturen met een cyclisch tijdsbegrip blijkt de vooronderstelling dat 
de mens net zozeer onderdeel is van de natuur als ieder ander levend wezen, zonder verschil 
in rangorde, zoals bij de Navajo in Noord-Amerika (Lippincott, 1999, 17). 
 
Hoe we tijd ervaren, komt vaak niet overeen met kloktijd 
Tijd wordt verschillend ervaren. Zo kunnen ervaringen lang of kort geleden lijken te zijn, de 
tijd lijkt te vliegen of lijkt stil te staan. Wanneer iemand het gevoel heeft in korte tijd veel 
doelen te moeten halen, lijkt de kloktijd erg snel te gaan (Melges, 1982, 16). Kloktijd komt 
vaker overeen met de ervaringstijd wanneer er niet teveel doelen in korte tijd gerealiseerd 
hoeven te worden, concludeert Melges (1999, 14). Ervaringen uit het verleden lijken het 
gevoel van tijd volgens de klok niet te beïnvloeden. Wanneer gebeurtenissen of ervaringen 
elkaar in hoger tempo opvolgen (d.w.z. het tijdsinterval korter is) wordt het voorbijgaan van 
de kloktijd als snel ervaren. Wanneer er weinig ervaringen of gebeurtenissen zijn, weinig 
nieuwe indrukken, heeft men het gevoel dat de tijd langzaam voorbijgaat.  
 
 Tijd is eigenlijk niks, alleen een concept, een begrip: reïficatie 
De tijd als oriëntatiemiddel is nodig als vorm van afstemming. In kleine enclaves was het 
mogelijk om op elkaar af te stemmen; in de complexe huidige maatschappij is dat niet meer 
mogelijk (Elias, 1982,11.; Baars, 2007,108). Maar we ervaren tijdsafstemming niet meer als 
oriëntatie, maar als een zelfstandig principe. ‘De tijd’ bestaat niet, maar voor ons wel, ook in 
ons spraakgebruik. Dit wordt reïficerend taalgebruik genoemd:  een abstract begrip krijgt via 
de taal het beeld van een zelfstandig ding of persoon (Elias, 1982, 12). Vergelijkbaar met 
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zoals ‘de Kerstman’ geen bestaand persoon is, en ‘de kersttijd’ geen zelfstandig object is. 
Augustinus maakte zich hier al schuldig aan, met zijn bekende vraag wat de tijd eigenlijk is 
(Arendt, 1994, 138). 
Ook de betekenis die we toekennen aan leeftijden is het verzelfstandigen van een door 
mensen bedacht concept: we constateren dat iemand een bepaalde leeftijd heeft en kennen er 
vervolgens allerlei sociale en persoonlijke betekenissen aan toe (Baars, 2007,  Hfst. 1). 
 
Het idee dat de mens zijn eigen toekomst kan maken of beïnvloeden, is nieuw 
Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw verandert het idee over de toekomst. Voor het 
verlichtingsdenken was men er doorgaans vanuit gegaan dat het verleden zich in grote lijnen 
herhaalt, en men dus van daaruit weet hoe te handelen in het heden (v.d. Dussen, 2001, 25). 
Ofwel: er was niet eerder het vertrouwen dat de mens in staat zou zijn om zijn toekomst te 
beïnvloeden. De loop van de geschiedenis werd beschouwd als een plan van God. 
 
Samenvattend blijkt dat het beeld en het gebruik van tijd zoals wij die nu kennen, door 
mensen is bedacht als oriëntatiemiddel. Inmiddels heeft tijd een bepalende rol in onze cultuur 
gekregen waarvan wij ons gewoonlijk nauwelijks of niet bewust zijn.  
 
1.2. Natuurkundige tijd versus tijd vanuit belevingsperspectief  
 
In de voorgaande paragrafen is verduidelijkt wat verstaan mag worden onder lineaire tijd en 
cyclische tijd. Zowel de lineaire als de cyclische tijd hebben een subjectieve en een objectieve 
kant: we ervaren het voorbijgaan van de tijd en de terugkeer van de seizoenen, maar deze zijn 
ook objectief waarneembaar. Er kan een groot verschil zitten tussen de objectief gemeten 
verlopen tijd en hoe deze interval ervaren is: kort of lang. Wat verstaan we onder objectieve 
ofwel natuurkundige tijd, en wat wordt verstaan onder subjectieve of belevingstijd? 
 
1.2.a. Natuurkundige tijd  
 
Objectieve tijd wordt ook wel kosmologische tijd genoemd, omdat de objectieve tijd gemeten 
kan worden via de beweging van de hemellichamen (Jansen, 2001, 145), ook wel sterrentijd 
genoemd. Tijd is alleen objectief waarneembaar door een beweging, en de hemellichamen 
hebben een vaste altijd doorgaande dezelfde beweging. ‘Wat doet iemand in feite, als hij zegt 
dat hij ‘tijd’ meet?’ vraagt Elias zich af (1982, 70). Wat wordt eigenlijk gemeten? Men kan de 
interval meten tussen het begin en einde van levenloze processen, zoals de beweging van de 
hemellichamen of de beweging van zand in een zandloper, want die zijn herhaalbaar en dus 
betrouwbaar. Galileï bestudeerde hoe tijd objectief gemeten zou kunnen worden. Hij trachtte 
de vaste regelmatigheden, de wetten der natuur, te achterhalen (idem,72 e.v.).  
In ons dagelijks leven maken we gebruik van deze natuurkundige kennis over tijd meten om 
met elkaar af te kunnen spreken hoe lang bepaalde activiteiten duren of geduurd hebben of 
wanneer die moeten plaatsvinden of plaats gevonden hebben (idem).  
 
1.2.b. Tijd vanuit belevingsperspectief 
 
We ervaren zowel lineaire tijd als cyclische tijd: we ervaren dat wat voorbij is niet meer 
terugkomt, en we ervaren dat seizoenen, dagritmen, en bioritmen steeds terugkeren. Deze 
veranderingen gaan echter ook door zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Betekenisgeving 
ontstaat bij het ervaren (Roothaan, 2005, 53, 60). 
Over het ervaren van de tijd is veel geschreven en gezegd. Augustinus en Ricoeur zijn bekend 
geworden om hun beschouwingen over het beleven van de tijd als herinnering, beleven van 
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het nu, en de toekomst als verwachting. Hierbij is al te zien dat de tijd beleven niet hetzelfde 
is als de tijd meten. Wat hebben onderzoeker Coeterier en filosofe Hermsen hierover gezegd? 
Ook Bergson vond de innerlijke beleving anders dan de gemeten tijd. 
 
Augustinus en Ricoeur over de ervaring van onze tijd  
In bijna ieder westers boek of artikel over tijd en tijdsbeleving wordt Augustinus (die leefde 
van 354 tot 430) als eerste genoemd. Hij was de eerste in de westerse geschiedenis die in 
geschreven tekst over de betekenis van tijd filosofeerde, in zijn bekende boek Confessiones, 
vertaald als Belijdenissen (Augustinus, 2007/ 401, 271- 288).  
 
Al reflecterend komt Augustinus tot het inzicht dat het verleden voorbij is, het heden snel 
voorbijvliegt, en de toekomst nog niet is (Augustinus, 2007/ 401, 281 t/m 284). Verleden- 
heden- toekomst kunnen voor ons alleen in het nu aanwezig zijn: als de tegenwoordige tijd 
van de herinnering, als de tegenwoordige aandacht voor het heden, en als de tegenwoordige 
verwachting van de toekomst: het drievoudig heden (Augustinus, 2007/ 401, 277; Ricoeur, 
1994, 11). In het verleden zijn we immers niet: het is hoe wij ons dat herinneren. Hij vond dat 
in onze ervaringsbeleving herinnering, aandacht, en verwachting betere woorden waren dan 
verleden, heden, en toekomst, omdat die beter passen bij onze subjectieve belevingswereld 
(Grever en Janssen, 2001a,9; Augustinus 2007/410, 277).  
Menselijke tijdsbeleving stelt hij hiermee boven het probleem hoe objectief naar tijd gekeken 
en de tijd gemeten kan worden. De ware tijdsbeleving zit in onszelf (Lippincott, 1999, 12). 
Volgens Ricoeur kan onze aandacht in het heden gemakkelijk verstrooid worden, omdat onze 
geest de mogelijkheid heeft zich in de tijd te verplaatsen. We zijn immers vaak bezig met 
verleden en toekomst. De subjectieve ervaringen van verleden en toekomst noemen we 
herinneringen en verwachtingen. Dit verplaatsen van de geest noemde hij distentio animi 
(Ricoeur, 1994, 7 en 11).  
 
Ervaren van de tijd is iets anders dan de tijd meten  
Belevingstijd tijd ofwel subjectieve of ervaringstijd genoemd, gaat over de eigen ervaring van 
tijd. Die loopt dikwijls niet synchroon met de kloktijd. Wanneer de objectief te meten tijd 
tussen de diverse ervaringen korter is, wordt de tijd meestal ervaren als snel. Er zijn dan dus 
meer activiteiten of ervaringen gepasseerd in een uur of dag. Versnelling kan ook 
geassocieerd worden met stress (Coeterier, 2001, 11). Ook wanneer men meer afspraken en 
verplichtingen heeft in een korter tijdsbestek, neemt het gevoel dat de tijd snel gaat toe. Dit is 
precies waarom ouderen die niet in staat zijn tot het aangaan van meerdere activiteiten in een 
bepaald tijdsbestek, de tijd ervaren als langzaam. Iets soortgelijks beleeft men tijdens het 
wachten. Wachten leidt echter niet tot ontspanning (idem, 21). Innerlijke tijdsbeleving wordt 
anders ervaren dan de kloktijd (Coeterier 2001, en Hermsen, 2009). De laatste wordt eerder 
geassocieerd met verplichtingen en afspraken. Gebeurtenissen structureren de tijd. We leiden 
de tijd af uit gebeurtenissen en niet andersom (Coeterier, 2001, 13). Het gaat om zowel 
interne als externe gebeurtenissen.  
 
Onze ervaring van de tijd wordt ook bepaald door het vaste verwachtingspatroon; door 
Coeterier aangeduid als redundantie: ‘Een voorbeeld van ‘erheen’ is het verschijnsel 
redundantie bij informatie. Redundantie is verwachting. Hoe hoger de redundantie, hoe 
uitgesprokener de verwachting of voorspelbaarheid. (…). Een ander voorbeeld is de 
gewoontevorming. (…) Er is een relatie tussen redundantie en tijdervaring. Hoe hoger de 
redundantie, hoe sneller de ‘flow of experience’, ofwel: hoe bekender de omgeving, hoe 
sneller de tijd verloopt. Een dichte pakking van informatie (geen redundantie) kost meer 
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verwerkingstijd dan bij veel redundantie: de tijd lijkt langzamer te gaan (je hebt er meer van 
nodig bij hetzelfde interval).’ (Coeterier, 2001, 15).  
Ook het verschillen in het type gebeurtenis speelt hierin mee. Veel veranderingen van vaste 
verwachtingspatronen geven een toenemend gevoel van onzekerheid (idem,18). 
De mate van betrokkenheid is een andere factor in de tijdsbeleving: hoe sterker de 
betrokkenheid (bij innerlijke of uiterlijke gebeurtenissen), hoe minder tijdsbesef (idem, 21). 
 
In het begin van de twintigste eeuw vond Bergson de innerlijke belevingstijd niet 
ondergeschikt aan het objectieve meetbare tijdsverloop (v. Peursen, 1993, 32; Draaisma, 
2008). Kloktijdbeleving ontstaat eigenlijk alleen onder spanning, concludeert Coeterier, als 
een bewuste, cognitieve inspanning. Kloktijd is gesegmenteerd, aangeleerd, analytisch, terwijl 
de beleving van tijd iets is waar je middenin zit, iets dat vloeiend verloopt (Coeterier, 2001, 
28). 
Volgens Bergson doen wij onszelf ten dele tekort door ons zo sterk te richten op de 
gesegmenteerde strak ingedeelde natuurkundige tijd. Ons handelende en rationele ik kan 
prima overweg met deze lineaire natuurkundige tijd, maar ons diepere zelf beleeft de tijd 
anders (Hermsen, 2009, 45). Het is een interessante gedachtegang voor het humanisme dat 
Bergson het onafhankelijk autonoom denken zag als een onvrijheid, omdat we dan bevangen 
blijven door mentale en bewuste overwegingen. De diepere innerlijke laag binnen de mens 
blijft dan onbereikbaar (idem).  
 
Korte samenvatting  
Een van de mogelijkheden om tijd te onderscheiden is lineaire en cyclische tijd. Cyclische tijd 
is de oudste. Cyclische tijd gaat uit van een terugkerende beweging en is verbonden met 
ritmen in de natuur. De lineaire tijd gaat uit van de tijd als een lijn: wat geweest is komt niet 
meer terug. 
Lineaire tijd zit inmiddels zó ingebakken in onze tijd en cultuur, dat we ons niet meer anders 
kunnen voorstellen. Cyclische tijd wordt beschouwd als iets uit het verleden, iets waar 
mensen zich vroeger op richtten omdat er geen klok was. Ook onze beleving van tijd vertalen 
we ongemerkt als lineaire tijd, terwijl onze tijdsbeleving ook cyclisch is: samenhangend met 
seizoenen en dag- en nachtritme. 
Het besef van lineaire tijd biedt ons de mogelijkheid te ordenen in verleden – heden- 
toekomst, wat in de beleving vertaald kan worden als beschouwd als herinnering – aanwezig 
zijn – verwachting.  
Cyclische, lineaire, natuurkundige en belevingstijd bestaan tegelijkertijd en krijgen voor ons 
de betekenis en waarde die wij daar aan toe kennen. Welke waarden kennen we toe aan de 
lineaire tijdsopvattingen?  
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Hoofdstuk 2. Lineaire tijd in cultureel perspectief 
 
Welke waarden hangen samen met onze verschillende tijdsopvattingen? Deze waarden zijn 
nauw verweven met onze hedendaagse cultuur. Het lineaire denken heeft gevolgen voor hoe 
we met diverse levensitems omgaan en hoe wij ons leven vorm geven. Welke implicaties 
heeft ons lineaire denken voor onze betekenisgeving? Deze vraag is geordend aan de hand 
van vier hoofdthema’s:  

- hoe gaan wij om met de inrichting van ons dagelijks leven;  
- hoe gaan wij om met identiteit;  
- hoe is ons idee over de toekomst;  
- hoe is onze visie op de dood en vergankelijkheid.  

Hoewel de cyclische tijdsordening eerder bestond dan de lineaire tijdsordening wordt eerst 
naar de genoemde levensbeschouwelijke thema’s gekeken in het lineaire perspectief, omdat 
wij in onze westerse cultuur gewend zijn aan de dikwijls onbewuste normatieve waarden die 
samenhangen met het lineair tijdsbeeld.  
 
2.1. De inrichting van ons dagelijks leven  
 
Welke consequenties heeft het idee van de tijd met een begin en einde (en dus ook ons leven 
met op de eerste plaats een begin en einde) voor ons dagelijks leven? Tijd gaat voorbij, en is 
dan dus ‘op’. Dat wordt haasten, zegt Jan Baars.  
 
De druk van de chronologische tijd: Jan Baars 
In zijn boek ‘Het nieuwe ouder worden’ schetst Baars hoe sterk onze huidige cultuur gericht 
is op de lineaire tijd. ‘Het probleem is’, zegt Baars, ‘dat de chronologische tijd wordt gebruikt 
om allerlei processen en activiteiten dwingend in te delen en in te perken’ (Baars, 2007, 16). 
Terwijl kloktijd in essentie niet méér is dan een mogelijkheid om praktische zaken op elkaar 
af te kunnen stemmen, krijgt het een dominante rol in ons dagelijks leven. In onze westerse 
cultuur is het afstemmen op de lineaire kloktijd allesoverheersend geworden. Dat wil zeggen: 
ervaringen en ervaringstijd zijn ondergeschikt aan de lineaire tijd, en de daarmee 
samenhangende controle. Baars zet uiteen hoe het leven volgens de cyclische continuïteit van 
bijvoorbeeld de kleine agrarische gemeenschap in relatief korte tijd verandert naar een 
moralistische visie op tijdsgebruik in de zeventiende en achttiende eeuw in Europa met de 
opkomst van het moderne kapitalisme (idem, 20; § 1.1.c). Deze verandering laat twee 
tegenstrijdige overtuigingen zien:.Enerzijds krijgt de groeimogelijkheid van de individuele 
mens meer ruimte: in tegenstelling tot het zich herhalende cyclische beeld van het leven, 
wordt het individuele leven gezien als een weg met een begin en een eind met in de tussentijd 
een mogelijkheid voor ontwikkeling en vooruitgang. Daarmee hangt wel samen, dat de tijd 
dan ook uiterst efficiënt gebruikt dient te worden. Baars laat zien hoe sterk de Nederlandse 
bureaucratische samenleving gericht is op chronologische leeftijd, wat grote consequenties 
heeft voor de individuele levensloop (idem, 39). Baars pleit bijvoorbeeld voor de 
mogelijkheid om ‘een leven lang te leren’, waardoor de oudere werknemer zich kan blijven 
ontwikkelen in plaats van vanaf zijn veertigste/ vijftigste geleidelijk steeds verder 
‘afgeschreven’ te worden, en waardoor ook de prestatiedruk op de jaren tussen vijfentwintig 
en vijftig kan verminderen (idem, 40, 43, 45, 47, 51). In die leeftijdsperiode voeden de meeste 
mensen kinderen op, en heeft de voorgaande generatie geleidelijk aan meer zorg nodig. Baars 
(idem, 50): ‘de huidige organisatie van de levensloop kent een relatief korte periode van 
overbelasting, die wordt gevolgd door een relatief lange periode van onderbelasting. Uit 
gerontologisch onderzoek kan worden geleerd dat beide situaties, zowel chronische 
overbelasting als chronische onderbelasting, zoveel mogelijk vermeden dienen te worden.’ 
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Tegelijk moet in die korte periode de loopbaan zich maximaal ontwikkelen. Om ‘mee te 
komen’ moet men dus ‘efficiënt’ met zijn tijd omgaan, wat het veel moeilijker maakt om te 
kunnen stilstaan bij gebeurtenissen en veranderingen in het leven. Baars stelt dan ook voor om 
de ‘extra tijd’ die we genieten dankzij het gemiddeld steeds vaker bereiken van een hogere 
leeftijd, te besteden aan een minder gehaast leven (idem, 106). 
 
Tijd is macht 
Arbeid was lange tijd in de geschiedenis ingebed in een cyclisch bestaan. Tot de komst van 
het kapitalisme in de achttiende eeuw was er geen arbeidsethos zoals wij dat nu kennen, maar 
werkte men niet meer dan nodig was om in de traditionele basisbehoeften te voorzien 
(Achterhuis, 1984, 75). Van de scheiding huishoudelijke arbeid binnenshuis voor vrouwen 
(ook wel schaduwarbeid genoemd; idem, 140) en fabrieksarbeid voor mannen was volgens 
Achterhuis geen sprake voor de industrialisatie. Zorgarbeid werd als een lagere status 
beschouwd. De humanisering en de vooruitgang van de samenleving in de renaissance is 
blijkbaar alleen voor mannen, constateert Achterhuis. Hij vervolgt dan met de vaststelling dat 
vrouwen in de middeleeuwen een gunstiger positie hadden: vrouwen oefenden meer 
zelfstandige beroepen uit en waren ook in bezit van de productiemiddelen. Ook ouderen, die 
in de middeleeuwen  belangrijke posities bekleedden, worden in de huidige tijd geacht zich 
terug te trekken ( idem, 209).  
 
Wanneer dagelijkse arbeid uitsluitend ondergeschikt wordt aan economische belangen, is de 
lol van het werk er af. Het idee dat economische groei ook altijd leidt tot meer welzijn is 
hardnekkig, aldus Achterhuis (1984, 39). Zijn publicatie Arbeid- een eigenaardig medicijn 
lijkt één grote aanklacht tegen het verdwijnen van een zinvolle beleving van arbeid doordat 
deze in het teken is komen staan van consumptie en economische groei.  
Economische vooruitgang zou tijdswinst opleveren. Wat echter ingeleverd moet worden voor 
deze economische groei leidt vaak tot minder welzijn. Men krijgt te maken met onregelmatige 
werktijden, een toenemende werkdruk, en minder ruimte voor arbeidsvreugde en voldoening. 
Het is de vreemde paradox dat het voorgespiegelde beeld, namelijk dat meer economische 
vooruitgang meer rust, voorspoed en vrede zal brengen, in praktijk blijkt te leiden tot een 
grotere druk op het gebruik van de tijd, snelheid, en pogingen tot het behalen van tijdswinst 
(Achterhuis, 2003). Zowel Arendt (1994) als Achterhuis (1984 en 2003) als Irigaray (2009) 
leggen het verband tussen de rol van de mens als consument in het kapitalistisch systeem en 
het ondergeschikt zijn van het eigen creatieve handelen. Volgens deze filosofen is het in dit 
systeem onmogelijk om wezenlijke prioriteiten te stellen aangaande wat wij werkelijk 
belangrijk vinden om naar te streven. Menselijke waarden worden ondergeschikt aan de 
economie, vaak zonder dat mensen dat eigenlijk willen. Volgens Arendt wordt de vitaliteit 
van het bestaan gereduceerd tot produceren en consumeren (1994, 130, 133).  
 
Baggerman en Dekker wijzen op het verband tussen tijd en macht. In de industriële revolutie 
legden ondernemers hun arbeiders een nieuwe tijdsdiscipline op.  Uit een door hen 
aangehaald antropologisch onderzoek over tijd en macht blijkt dat hoe lager men in de 
hiërarchie staat, hoe minder iemand zelf beschikt over zijn tijd en zijn vrije tijd. (Baggerman 
en R. Dekker, 2001, 102). Dit is het tegenovergestelde van het veel latere idee dat ieder 
individu de tijd tussen geboorte en dood goed kan besteden, voor zover mogelijk naar eigen 
idee en inzicht. Van afgestemd zijn op de kringloop van het bestaan is men dan ondergeschikt 
geworden aan de tijdsindeling en aan de daarmee samenhangende macht van de ondernemers. 
Economen gaan stilzwijgend mee in het bezeten zijn van groei, ondanks dat steeds duidelijker 
wordt dat dit model niet meer voldoet, grondstoffen en milieu worden uitgeput en het 
regeneratief vermogen aangetast (Capra, 1982, 401). 
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2.2. Identiteit: een eigen levensverhaal 
 
Met het beeld over tijd in onze westerse cultuur als een doorgaande lijn van verleden, naar 
heden, naar toekomst, is ook onze identiteit gekoppeld aan een beeld van een begin, een 
verloop in de tijd, het hier en nu, en een te verwachten toekomst. In onze westerse cultuur is 
het besef van de eigen identiteit sterk verbonden met het eigen levensverhaal. Volgens Dan P. 
McAdams bouwen we een eigen mythe, waardoor de geschiedenis van ons leven in een 
samenhangend temporeel verband wordt gebracht. (McAdams, 1993, 11).  
In het Bijbelse scheppingsverhaal is de mens het laatstgeschapen wezen. Lippincott ziet dit als 
typerend voor de westerse opvatting over tijd. Het laatste is ook het beste. De mens staat 
bovenaan de ladder (Lippincott, 1999, 19). Deze opvatting heeft grote consequenties voor hoe 
men met de natuur omgaat in de westerse cultuur: al wat leeft en groeit is ondergeschikt aan 
de mens en deze mag hierover beschikken. Deze opvatting is goed zichtbaar in de westerse 
hedendaagse cultuur, zoals bijvoorbeeld in de discussie tussen vegetariërs/ veganisten/ 
stichting Wakker dier enerzijds, en vleeseters anderzijds in Rondom tien op 16.10.2010, waar 
iemand letterlijk zei: ‘een dier is eigendom van de mens en vlees is een product’. Hieruit blijkt 
hoe deze opvatting actueel speelt in onze dagelijkse opvattingen en handelingen. 
Bijbelse scheppingsverhalen zijn voorbeeldverhalen over een lineair tijdsverband. Ricoeur 
heeft iets gezegd over de betekenisgeving van een het idee dat ons leven een begin en einde 
heeft. Hij onderscheidt zich daarmee van bijvoorbeeld de sombere visie van Heidegger. 
Volgens Ricoeur wordt een (levens)verhaal of vertelde ervaring uit ons levensverhaal 
voorzien van een plot, een begin en een einde. Het einde van het verhaal wordt weer met het 
begin verbonden wanneer de gebeurtenis voorbij is (van der Dussen, 2001, 24; Grever en 
Jansen, 2001, 12). Zo proberen we met ons denken greep te hebben op de tijd. McAdams 
bouwde hierop voort. 
 
Historisch besef is weer populair 
Volgens van der Dussen en Dekkers hebben mensen behoefte aan een inbedding in hun besef 
verleden- heden- toekomst (Dussen, 2001, 32; Dekkers, 2009). Door het steeds snellere leven, 
geïllustreerd door de steeds snellere en hectischer berichtgeving, raken mensen hun zicht 
kwijt op het perspectief verleden – heden- toekomst. Daarom wordt de studie over de tijd in 
de zin van geschiedenis weer belangrijk. Geschiedenis en tijd zijn weer ‘in’. Het kan gezien 
worden als een behoefte aan inbedding. Midas Dekkers noemt het tot een museum maken van 
historische dingen. Behouden van wat was. Veel geld en moeite om oude documentatie te 
bewaren, vindt Dekkers (2009).  
 
2.3. Ons beeld over de toekomst  
 
De Amerikaanse professor in de psychiatrie Frederick Towne Melges heeft zich verdiept in de 
betekenis van tijdsoriëntatie op ons mentaal welbevinden/ functioneren. Melges ontdekte dat 
verschillende psychiatrische ziektebeelden samenhangen met een verstoord beeld over de 
toekomst, zoals een geblokkeerd beeld over de toekomst, angst voor de toekomst, of behoefte 
om overmatig controle uit te oefenen op de toekomst (Melges, 1982).  
Tijdsgevoel is essentieel voor het goed functioneren van ons verstand: zonder een vorm van 
tijdsoriëntatie worden onze handelingen en plannen chaotisch en functioneert niemand meer, 
stelt deze psychiater. Hoewel Melges zelf schrijft dat er ook andere vormen van tijdsbeleving 
en tijdsafstemming zijn, gaat hij impliciet uit van het besef van kloktijd als ijkpunt van wat 
een afwijkende tijdsbeleving en afwijkend tijdsbesef is, en bestudeert hij de problemen van 
mensen die leven in een cultuur met een lineaire tijdsopvatting. 
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Uitgangsvisie Melges: ons beeld over de toekomst beïnvloedt het heden. 
Ons beeld of onze verwachting over de toekomst beïnvloedt het heden, stelt Melges, omdat 
mensen van nature doelgericht zijn, en dus anticiperen op de toekomst, zowel met het maken 
van plannen, als emotioneel, door onze verwachting over de toekomst (Melges, 1982, xx). 
Door de menselijke capaciteit van de hersens om tijd te integreren wordt tijd een belangrijk 
ijkpunt. Er hangen veel functies mee samen: planning, verwachting, evalueren, taal en 
symbolen (idem, 13). Dit houdt tevens een verwachting in naar de toekomst: door de hogere 
hersenfuncties, als taal en symbolengebruik, zijn we in staat het heden te vertalen naar wat 
nog komen gaat (idem, 14). 
Lang is uitgegaan van de veronderstelling dat ons gedrag alleen bepaald werd door de invloed 
van gebeurtenissen uit het verleden (idem, 3). Ons gedrag wordt echter in sterkere mate 
bepaald door het beeld dat we hebben over de toekomst. Wat in het verleden niet verkregen 
kon worden aan behoeftebevrediging, is mogelijk in de toekomst realiseerbaar, tenzij er teveel 
negatieve ervaringen (breuken) zijn, waardoor het vertrouwen in de haalbaarheid van een 
goed toekomstperspectief of eigen vermogen hierin verloren gaat (idem, 17).  Ook de 
midlifecrisis is een toekomstgericht probleem: hoeveel tijd heb ik nog: het ervaren van een 
deadline (McAdams, 1993). 
 
Gedrag is toekomstgericht 
Het westers bewustzijn is gericht op het anticiperen op de toekomst, gericht op planning; 
mensen lijken soms meer in de toekomst te leven dan in het heden. Als voorbeelden van ver 
doorgevoerd toekomstgericht gedrag in de VS noemt Melges het uitgeven van miljoenen voor 
verzekeringen, terwijl er weinig aandacht is voor natuurbehoud en milieu (Melges, 29).  
Uit onderzoek is gebleken dat het al dan niet hebben van succes afhangt van het persoonlijk 
toekomstbeeld (idem, 31). Mensen stemmen hun gedrag af op het verwachte beeld van de 
toekomst. Dat is een grote verandering sinds mensen een uitgesproken toekomstperspectief 
hebben.3 Maar hierin zitten grote verschillen: de ene persoon wijt het mee of tegen zitten aan 
eigen handelen; de ander aan geluk of pech. En dat heeft consequenties voor het daarmee 
samenhangende gedrag. Volgens Bandura moet de persoon die uitgaat van eigen handelen en 
eigen controle over de toekomst het vertrouwen hebben dat hij de capaciteit bezit om het 
daarvoor noodzakelijke gedrag in te zetten en te herhalen.4 Het vraagt dus een hoog moreel 
om de inspanning hoog te houden. Zelfbeheersing hangt dus ook samen met 
toekomstoriëntatie.  
 
(G)een onzekere toekomst 
Wij hebben ons als kind een concept eigen gemaakt over lineair tijdsbesef. Dat betekent dat 
wij ook een besef hebben dat er na het nu een toekomst volgt, zoals er voor het nu een 
verleden was. De toekomst is echter onzeker. Ieder vormt zich een uniek beeld over die 
toekomst: een persoonlijke overtuiging over wat verwacht kan worden en wat iemand daar 
zelf aan kan doen. De persoonlijke constructies zijn dus in hoge mate individuele 
overtuigingen, die dienen om het besef van onzekerheid over de toekomst aan te kunnen.5 
Melges noemt het principe van feedforward: in staat zijn zelf op een doel af te navigeren in je 
eigen leven, door het adequaat vertalen van de ervaringen uit het verleden naar de toekomst 
(idem, 35). 
In omgaan met levensstress (copingstrategieën) blijkt het beter te gaan met mensen die actief 
op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden, zich informeren, en een duidelijke 
toekomstverwachting hebben dan mensen die zich passiever opstellen. Dit beeld van 
navigeren heeft ook het idee van steeds weer adequaat kunnen bijsturen na nieuwe ervaringen, 
nieuwe informatie, of een ander beeld over de ervaringen in het verleden. Melges ontdekte dat 
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personen die hun koers kwijt zijn en niet meer in staat een helder doel voor ogen te houden, 
steeds verder hun controle over de toekomst kwijtraken en in een vicieuze  cirkel terecht 
komen (idem, 36). 
 
Emoties, tijd, en toekomst 
Volgens Melges zijn emoties niet zo zeer gekoppeld aan ervaringen in het nu, maar verwijzen 
ze  naar het toekomstbeeld wat we hebben. De functie van deze emoties (zoals angst, vrees, of 
vreugde) zijn het ontladen van de spanning over die toekomstverwachting.  
Deze verwachting en emotiekoppeling beginnen volgens Melges in de adolescentie (idem, 
19). Bij een kind gaat de ervaring van tijdsduur gelijk op met de emoties. De ervaring van 
tijdsduur (snel of langzaam) is gekoppeld aan hoe prettig of onprettig deze emoties zijn.  
 
Door het voorstellen van de toekomstige mogelijkheden wordt de toekomst in het heden 
gebracht, waardoor het mogelijk wordt ons gedrag op het verwachte of gewenst beeld af te 
stemmen. ‘Futuring’ is een adequate manier om je op de toekomst af te stemmen. In het 
menselijk vooruitzien zit vaak een doel, al dan niet expliciet, zoals je een route op een 
plattegrond vooruit ziet en verschillende mogelijkheden tegelijkertijd naast elkaar ziet. 
Emoties spelen een belangrijke rol bij dit vooruitzien. Emoties worden opgewekt wanneer er 
een verschil of wrijving zit tussen het heden en gebeurtenissen of overtuigingen met 
betrekking tot de toekomst. Een toekomstvisie van een persoon is samengesteld uit de het 
geheel van voorstellen/ visualiseren, plannen maken, en emoties.  
 
Visie op de natuur: grondstofleverancier en nutsbedrijf 
Wanneer het gaat om natuurbehoud en toekomst lijkt ons gedrag tamelijk inconsequent. 
Milieufilosofen en milieugroeperingen waarschuwen hier al jaren voor, maar toch gaan we 
met ons grondstoffenverbruik en de natuur om alsof het nu van ons is en niet op kan. Dit 
hangt samen met onze opvattingen over de natuur. In de grondhouding die ontstaan is door de 
te eenzijdige nadruk op de lineaire tijdswaarden wordt de natuur gezien als bezit van mensen, 
waar men wel verstandig mee om moet gaan vanwege zijn gebruikswaarde als nutsbedrijf, 
recreatieplek, grondstofleverancier (idem). We hebben hierin Descartes gevolgd, die de natuur 
zag als een geheel van wetmatigheden die we goed moesten leren kennen om die te beheersen 
en waarbij het menselijk nut kon dienen voor de bevordering van welvaart en gezondheid van 
mensen. De natuur kan objectief bestudeerd worden in de zichtbare vormen, maar heeft in dit 
perspectief geen intrinsieke waarde in zichzelf (Zweers, 1995, 26). Op zijn best houdt men in 
het gebruik van de natuur en zijn grondstoffen en verschijningsvormen rekening met 
toekomstige generaties (Zweers, 1995; Arnolds, 2000).  
 
2.4.  Idee over vergankelijkheid en de dood 
 
In de lineaire tijdsopvatting dat alles wat nu is voorbijgaat nooit meer terug zal keren, kunnen 
dood en vergankelijkheid moeilijk anders gezien worden dan als het einde van iets, het eind 
van ons levensverhaal. Heeft ons leven dan nog méér betekenis dan dat het ooit begonnen is 
en weer zal eindigen? Welke consequentie heeft deze opvatting voor ons idee over 
vergankelijkheid?  
 
Heidegger   
Voor Heidegger moet de zin van het zijn, van het menselijk bestaan, gezocht worden in het 
voorbijgaan van de tijd, en dan vooral met het idee dat wat geweest is, nooit meer terugkomt, 
met als voorspelbaar einde de eigen dood als absoluut einde (Safranski, 2006, 189). Rüdiger 
Safranski wijst er op dat Sein und Zeit geschreven is in de crisisachtige sfeer van de jaren 
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twintig (idem, 195). Een tijd met veel onzekerheid over de toekomst en een vervreemdende 
sfeer, wat consequenties had voor het denken over de zin van het leven. Volgens Safranski 
wilde Heidegger geen troost bieden, maar de waarheid over het bestaan neerzetten: ‘de zin is 
de tijd, maar de tijd geeft geen zin.’(idem,  196). Daarmee bedoelde Heidegger dat het onder 
ogen zien van de eindigheid van ons bestaan de basis is bij het beantwoorden van de vraag 
wat de zin is van dit leven.. Heidegger doelde niet op angst voor de (eigen) dood, maar zag 
het besef van de eigen dood als het besef van de tijdelijkheid van het eigen bestaan.  
(Heidegger, 1999/1927, 389).  
Heidegger verwachtte dat het onder ogen zien van de eigen eindigheid de mens aan zou zetten 
tot handelen, het zien van mogelijkheden. Dat handelen en zien van mogelijkheden zou 
gericht moeten zijn op de zorg voor de cultuur, de omgeving, de wereld, omdat het bestaan 
tijdgebonden is (idem,  254). Dat betekent niet dat àlle handelen direct gericht is op zorg, 
maar dat zorg voor zichzelf en de omgeving essentieel deel is en voorwaarde is voor het 
menselijk bestaan in de tijd op aarde (idem, 257). 
 
Ouder worden 
We hebben in het westen een bepaald beeld gekregen over ouder worden. Om de 
verschijnselen van ouder worden zo lang en efficiënt mogelijk te bestrijden is een flink 
consumptiepatroon ontstaan, variërend van anti-rimpelcrème en cosmetische chirurgie tot 
voedingssupplementen, etc. (Baars, 2007, hfst. 2). Een ander element van het beeld over 
ouder worden is het idee dat ouderdom per definitie gepaard gaat met een lange periode van 
zorg en hulpbehoevendheid. Dit beeld is sterk vertekend door de manier waarop politiek en 
media de zorgen rond ouderdom presenteren. De meeste ouderen wonen tot op hoge leeftijd 
zelfstandig. Er ontstaat een beeld dat men naarmate de leeftijd vordert weinig meer kan doen 
dan een inactief leven leiden (idem). Baars pleit voor een gehele beeldverandering van het 
huidige levensloopmodel, waarin zorg, leren, arbeid en rust door het gehele volwassen leven 
heen afwisselen (idem, 63). Ook worden we in het gehele leven geconfronteerd met ons besef 
van kwetsbaarheid, onzekerheid, en eindigheid. Dit komt niet alleen tijdens de ouderdom in 
ons leven naar voren (idem, 191). Het hoort bij ons hele levensavontuur, zegt Baars. Een 
fundamentele onzekerheid is er altijd in ons bestaan. Het probleem bij de huidige 
instrumentele cultuur is dat de illusie ontstaat dat deze kwetsbaarheid en onzekerheid steeds 
meer te beheersen zijn (idem, 224).  
 
Elias: in de huidige tijd willen we de dood liever niet zien 
Norbert Elias, die bij dezelfde leermeesters studeerde als Heidegger, is net als Heidegger en 
Baars voorstander van het onder ogen zien van onze vergankelijkheid (Elias, 2008/ 1984). 
Elias constateerde dat met de toename van onze bestaanszekerheid de behoefte aan verhalen, 
mythen en bovennatuurlijk geloof rond de dood sterk is afgenomen, zoals geloof in het 
noodlot of leven na de dood. Hoe groter de bestaansonzekerheid, stelt Elias, hoe sterker de 
behoefte aan verhalen zoals een voortbestaan van een mogelijke vorm van leven na de dood.  
Elias constateerde dat deze behoefte aan mythen, geloof in noodlot of leven na de dood sterk 
is afgenomen dankzij de toename van onze bestaanszekerheid. Of Elias hierin gelijk heeft is 
echter de vraag, want zonder dat de bestaanszekerheid minder is geworden zie je toch dat er 
een behoefte is aan verhalen over een mogelijke vorm van levenb na de dood. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de populariteit van boeken als van Pim van Lommel, films als Ghost, en 
diverse  t.v.- programma’s met mediums.   
De dood is een taboe in onze samenleving geworden. Daardoor is men zich ongemakkelijk 
gaan voelen bij de dood, wat zichtbaar is in nabijheid van een stervende of overledene, stelt 
Elias (2008, 31, 35) De wens geen drukte maken rond het overlijden of direct het direct weer 
oppakken van de dagelijkse gang van zaken komt voort uit deze afkeer van de dood en de 
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verlegenheid die hier rond omheen is ontstaan Daarmee wordt het thema van de diepere 
betekenis ook onderdrukt (Taylor 2010, 942).  
Wat is het verband van het vermijden van de dood en ons westerse civilisatieproces? Volgens 
Elias worden met het civilisatieproces alle ‘dierlijke’ aspecten steeds meer ingeperkt en aan 
sociale regels gebonden, en beladen met gevoelens van schaamte en gêne: het uiten van 
emoties wordt meer aan sociale regels gebonden en zelfbeheersing wordt het doel. De dood 
als biologisch proces is een dreiging voor individuen en de soort, wat niet past in de 
civilisatiegedachte (Elias, 2008, 16).  De civilisatiegedachte gaat uit van een zekere 
maakbaarheid van het leven. De dood als biologisch past daar niet in. 
Sterven, lijkverzorging en begraven waren gebeurtenissen die niet geïsoleerd werden. Dat was 
geen keuze, maar de realiteit: men leefde dichter op elkaar en had gewoonlijk geen ruimte 
voor zichzelf, dus ook kinderen waren al jong vertrouwd met de dood. In tegenstelling met nu 
was men vertrouwd met het zien van alle facetten van de dood (Elias, 2008, 18- 22). Volgens 
Taylor is de inbedding in een groter geheel van betekenis nu verder uitgekleed (Taylor 2010, 
942). De verbinding tussen de lineaire tijdsopvatting en het civilisatieverhaal is dat dood in 
het lineair begrip het eind vormt: het maakt een einde aan alles wat men als doel voor ogen 
had, zegt Elias. Wanneer het leven gezien wordt als een lijn, is het verhaal met de dood 
afgelopen. Wanneer we het leven zien als een (deels beheersbare) levensloop met individuele 
ambities past het niet om de afhankelijkheid te erkennen van de samenhang en 
afhankelijkheid tussen mensen, generaties, en natuurlijke kringlopen (idem, 42).  
 
Korte samenvatting 
 
Uit voorgaand hoofdstuk blijkt dat de lineaire tijdsopvattingen belangrijk zijn geworden om 
ons leven vorm te geven en in te richten. Onze herinneringen maken een belangrijk deel uit 
van onze identiteit. Een beeld van de toekomst is nodig om in onze cultuur in het hier en nu te 
kunnen functioneren om plannen te kunnen maken, doelen te verwezenlijken en zicht te 
hebben op onze toekomst. In de lineaire tijdsopvatting betekent de dood een eindpunt, en is 
ouder worden een moeilijk te accepteren keerzijde van ons maakbaarheidsideaal.  
De mogelijkheid tot plannen maken en doelen verwezenlijken in onze levensloop heeft een 
keerzijde wanneer de gerichtheid op de lineaire waarden ten koste gaat van de cyclische 
tijdswaarden, zoals in de westerse cultuur gebeurd is. Over het ontstaan van deze scheefgroei 
gaat het volgende hoofdstuk.   
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Hoofdstuk 3. Enkele visies op de eenzijdige nadruk van het lineair perspectief 
 
Voordat ik wil onderzoeken of er (westerse) visies zijn op de vier genoemde levensgebieden 
uit hoofdstuk 2 vanuit het cyclisch perspectief , wil ik ingaan op de terugkerende vraag hoe de 
sterke nadruk op de lineaire tijdsopvattingen kon ontstaan, waarbij het cyclisch perspectief 
steeds verder verdrongen werd. Deze vraag sluipt er immers steeds weer tussendoor.  
Deze scriptie is echter geen geschiedenisscriptie, maar een levensbeschouwelijke 
onderzoeksvraag ten dienste van de humanistisch geestelijke begeleiding. Daarom beperk ik 
mij tot enkele filosofische visies. In mijn onderzoeksvraag voor dit hoofdstuk staat centraal 
welke gevolgen de ontwikkelingen naar lineaire waarden voor ons ethische/ 
levensbeschouwelijk denken hebben, en daarmee voor onze levensvisie.  
 
Een aantal waarden van de moderniteit hebben een sterke relatie met het lineair denken. Ik 
noem: doelgerichtheid, het bewaren van overzicht hoe iets tot stand is gekomen en vervolgens 
voortgezet kan worden, het nemen van de verantwoordelijkheid om de eigen plaats in de 
wereld (Capra, 1982; Colegrave 1979, Irigaray 1992, van Buuren 1982)6. Dit zijn positieve 
waarden binnen de moderniteit en het lineair denken die we niet willen missen. Echter, 
ervaren als bron van kennis en handelen is ondergeschikt geworden aan denken. 
Verschillende westerse filosofen vinden dat de nadruk op de natuurwetenschappelijke 
benadering van de werkelijkheid wordt gelegd. Daardoor is er minder aandacht voor een 
benadering die ontstaat door ons zintuiglijk, emotioneel en lichamelijk ervaren van de 
dagelijkse werkelijkheid (van Heijst, 2005; Kockelkoren 1992; Roothaan, 2005; Irigaray, 
2009). Waarden die verdrongen worden zijn: het vermogen af te kunnen wachten tot de tijd 
rijp is, in vertrouwen de dingen kunnen laten gebeuren i.p.v. ze te willen beheersen, het besef 
hebben dat alles met elkaar in verband staat (van Buuren, 1982; Colegrave, 1979)7. Dit zijn 
waarden die ik beschouw als behorend bij het cyclische denken. 
 
In het begrijpen van het verdringen van bovengenoemde cyclische waarden en de betekenis 
van cycliciteit voor onze levensbeschouwing ben ik verschillende visies tegengekomen over 
de dominantie van het vooruitgangsdenken. In de diverse bronnen heb ik mij moeten 
beperken. Ik heb gekozen voor die filosofen die zoeken naar het evenwicht tussen lineaire en 
cyclische waarden. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op het begrijpen van de ontwikkeling van 
het dualisme en komt het cyclische weinig naar voren. 
 
3.1 Roothaan: ons idee over wat zinvol en juist is, is gebaseerd op denken èn ervaren 
 
Angela Roothaan gaat in Terugkeer van de natuur op zoek naar de betekenis van 
bestaanservaringen voor de oriëntatie in onze opvatting wat juist en goed is: onze morele en 
ethische opvattingen. ‘In het gewone leven zien we een relatie tussen wat we meemaken en 
hoe we handelen, tussen onze levenservaring en onze morele oriëntatie’, zegt Roothaan (2005, 
14). Het vreemde is echter dat we in onze cultuur de gedachte hebben dat zuivere ethiek los 
staat van tijd en ruimte, en van emotionele of lichamelijke aspecten. Deze splitsing tussen 
onze morele levensoriëntatie enerzijds en ons lichamelijk en emotioneel ervaren anderzijds, 
hangt samen met de opkomst van de natuurwetenschappen in de zeventiende eeuw, legt 
Roothaan uit. Met de doelstelling om objectieve kennis te verkrijgen plaatste de mens zich 
tegenover de natuur (Roothaan, 2005, 15). De natuur werd niet meer beschouwd als een 
Goddelijke orde, maar als een losstaande bestudeerbare werkelijkheid. De beleving van 
verbondenheid met de natuur en het eigen lichaam is verdwenen, want ook het eigen lichaam 
maakt deel uit van een objectief bestudeerbare werkelijkheid. Een houding van kritische 
rationaliteit is norm geworden. Deze kritische rationaliteit is een rode draad in de moderniteit. 



 24 

Roothaan wil er echter voor waken niet de moderniteit en de daarmee samenhangende 
rationaliteit als zwarte piet te zien, maar te tonen wat dit ons gebracht heeft en te zoeken hoe 
de verworvenheden van de moderniteit in samenspel met onze lichamelijke, emotionele, en 
wijsgerige ervaringen van het bestaan kunnen leiden tot een kritische dialoog in de vragen 
naar het goede leven en het goede handelen ten opzichte van elkaar (Roothaan, 2005, 114 en 
22).  
 
Wat verstaat Roothaan onder natuur?  
Zij bespreekt drie westerse visies: 

1. De natuur als een door God geschapen orde, waarin ieder organisme volgens zijn 
eigen wetten groeit en bewogen wordt. Deze wetmatigheden zijn te ontdekken met de 
rede en vanuit deze rede hoort een mens verantwoordelijk en volgens de door deze 
natuur aangegeven wetmatigheden te leven (idem, 69 en 148 e.v.). De natuur als orde 
wordt teruggezien in het essentialistische denken, die worden gebruikt om te 
moraliseren: iets ‘hoort’ zus of zo, of is ‘niet natuurlijk’.  

2. De natuur als een neutraal objectief bestudeerbaar geheel: het natuurwetenschappelijk 
denken ( 152). Dit brengt een innerlijke splitsing teweeg: ‘Natuur valt uiteen in een 
natuur van de alledaagse ervaring (zoals die op de concrete, lichamelijke-geestelijke 
mens af komt) en in een natuur van de wetenschap’ ( 71). Datgene dat wordt ervaren 
wordt van lagere waarde geacht dan hetgeen getoetst of uitgedacht of getest kan 
worden. Met de gevonden wetmatigheden uit de wetenschappelijke bestudering van de 
natuur kunnen nuttig bruikbare resultaten geboekt worden: beheersing van materiële 
en lichamelijke processen (idem, 153).  

3. De anti-dualistische visie van milieufilosofen. Zij willen de beleving en erkenning van 
de intrinsieke waarde van de natuur terugbrengen en pleiten voor meer ruimte voor de 
fundamentele betrokkenheid tussen mens en natuur (idem, 155 en 79).  

 
Roothaan ziet het begrip natuur als metafoor voor ons natuurlijk heel-zijn: ervarend, denkend, 
lichamelijk zijn. De uitspraak van Descartes ‘ik denk dus ik ben’ ontleedt zij door te laten zien 
dat Descartes naar zijn wens pas helder kon denken door eerst alle zintuiglijke ervaring zo 
goed mogelijk uit te sluiten. Roothaan stelt een andere visie voor: ‘ik denk, dus ik ervaar’. Het 
denken beslaat maar een klein deel van ons dagelijks zijn in al ons handelen, ervaren, in de 
emoties, die allemaal meespelen als ingrediënten voor onze opvattingen. 
 
De splitsing van enerzijds wetenschap en anderzijds de concrete zintuiglijke alledaagse kennis 
diende ooit een doel (Roothaan, 2005, 115, 119 e.v.). Descartes vond het ontwikkelen van een 
medische wetenschap belangrijk om het menselijk aardse bestaan te verbeteren. In zijn tijd 
waren de omstandigheden wel erg anders dan nu: mensen leden aan ziekten die hen veel  
ellende gaven, die we nu kennen als eenvoudig te verhelpen aandoeningen, zoals kiespijn of 
infectieziekten. Om deze wetenschap te ontwikkelen was een ommekeer nodig in het denken. 
In de zeventiende eeuw werd de natuur - en daarmee ook het menselijk lichaam - beschouwd 
als een door God gegeven orde, waar mensen niet aan mochten komen. Om een medische 
wetenschap te ontwikkelen was het nodig om de natuur en het menselijk lichaam te zien als 
een object zonder betekenissen. Het is dus wel bijzonder dat in het streven het lichamelijk 
welbevinden en de daarmee samenhangende beleving te verbeteren, afstand genomen werd 
van het lichamelijke en de beleving (Roothaan, 2005). 
De mens werd bezitter van de natuur. Dit hing samen met de ontwikkeling van de moderniteit. 
Wij kunnen ons nu afvragen waarom wij onszelf zien als bezitter of baas van de natuur en 
natuurlijke processen. Is dat omdat wij de natuur hebben bestudeerd en menen te weten hoe 
de natuur in elkaar steekt? (Roothaan, 2005, 123 en 21).  
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Het huidig medisch-ethisch model is gebaseerd op de overtuiging dat de mens als mondig en 
zelfstandig denkend en overwegend persoon het vermogen heeft om een eigen visie te 
ontwikkelen. In veel gevallen gaat echter het idee van een redelijk en bekwaam denkende 
mens niet op.  Het gevolg is, zegt Roothaan, dat het medisch-ethisch model van 
zelfbeschikkingsrecht geen existentiële werkelijkheidswaarde heeft. De moeilijkheid is de 
dominantie van de moderne cultuur, oftewel het stellen van ratio boven ervaring (Roothaan, 
2005, 139).  
Daardoor ervaren mensen vervreemding in relatie met het natuurlijke en het lichamelijke.  
‘De alledaagse ervaring van dat natuurlijke en lichamelijke kan dan geen rol meer spelen in de 
redelijke ethische reflectie’ (Roothaan, 2005, 118).  
 
Zelf stelt zij een visie op natuur voor die zij aanduidt als een hermeneutisch- narratieve visie, 
maar die ik eerder zou aanduiden als cyclisch. Natuur is hierin de metafoor voor het ervaren 
van het bestaan. Het natuurlijke aspect betekent tevens dat leven een gegeven is, het vanzelf 
ontstaan en groeien, niet iets dat gemaakt wordt. Natuur is tevens de metafoor voor het 
ongrijpbare waar wij geen macht over hebben (idem, 202 en 206). Het hermeneutisch- 
narratieve wil zeggen dat het hier over het ervaren leven gaat, de zintuiglijke ervaring, èn de 
interpretatie van onze ervaringen ( 201).   
 
Samengevat: volgens Roothaan is de verbondenheid met de natuur in onze morele, ethische, 
en spirituele overtuigingen afwezig of sterk verminderd door de veranderingen die ontstonden 
dankzij de cartiaanse wetenschappelijke ontwikkeling. Dit leidde tot een objectiverende 
houding: het bestuderen van de natuur als iets dat zonder betekenis is en los van ons staat. 
Natuur kan volgens Roothaan ook beschouwd worden als datgene wat wij ervaren omdat wij 
deel uitmaken van de natuur. Ook wij worden geboren en gaan dood, ook wij hebben te 
maken met veranderingen in het leven die we niet zelf kunnen bepalen of voor het zeggen 
hebben. Denken en rationaliteit zijn gelegen in een mens die lichamelijk en emotioneel is, die 
ervaart ( 49). De denkende mens is ook altijd een ervarende, voelende en verlangende mens, 
zegt Roothaan (idem als van Heijst).  
 
3.2 Kockelkoren en Plessner: hermeneutiek van de natuur 
 
Kockelkoren onderzoekt tegen de achtergrond van de opkomende milieufilosofie de 
betekenisgeving vanuit de natuur zelf. Hij kiest hiervoor de hermeneutische natuurfilosofie 
van Plessner. De essentie van het verhaal over de hermeneutische natuurfilosofie van Plessner 
is dat de mens het enige schepsel is dat zich in de natuur nergens geheel thuis zal kunnen 
voelen, en dus schept de mens zich een thuis (Kockelkoren 70 e.v.). Hoe zag Plessner dat? 
Planten nemen direct stoffen op uit de bodem en lucht en scheiden deze zo ook weer uit. Er zit 
niets tussen. Een enkelvoudig open systeem, noemt Plessner dat: directe opname en afgifte van 
dat wat nodig is voor het voortbestaan. Dieren daarentegen zijn  afhankelijk van andere 
levende organismen, zij eten andere dieren of planten. Zij nemen voeding op en scheiden deze 
uit via openingen; de vertering zit binnenin het systeem.  
De verwerking van zintuiglijke indrukken verloopt via een tweevoudig systeem: aanvoer van 
de indrukken vanuit de zintuigen en spieren in het sensorische stelsel, en de actie daarop in 
het motorische systeem.  
Bij de mens is nog een derde systeem aanwezig. Hij kan afstand nemen van de ervaring en 
naar zichzelf kijken. Hij is zich dus ook bewust van de tijdelijkheid van zijn bestaan (idem, 70 
e.v.). Hij gaat nooit volledig op in zijn omgeving; hij neemt altijd onvermijdelijk een zekere 
innerlijke afstand: ‘de mens is onvermijdelijk de buitenstaander van zichzelf’ (idem, 92). De 
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mens is als enige van de levende organismen tegelijkertijd buitenstaander van zichzelf: hij 
heeft een lichaam en hij is een lichaam (idem,  119). 
 
Interessant is dan dat in dezelfde periode (rond 1940) Gehlen een andere hermeneutische 
natuurfilosofie heeft over de kwetsbaarheid van de mens, namelijk dat de mens überhaupt niet 
in staat is om te overleven zonder aanpassingen (geen vacht etc.). Ofwel: de mens zal zich op 
vele manieren moeten aanpassen om te kunnen overleven (idem, 93; Roothaan, 2005). Het 
verschil tussen Plessner en Gehlen is dat Gehlen de activiteit van de mens ziet als existentiële 
voorwaarde, terwijl Plessner van diezelfde activiteit vindt dat het dient om een existentieel 
gemis te compenseren.  
Bij Plessner speelt de kwetsbaarheid van de mens eveneens een belangrijke rol, maar een 
andere dan bij Gehlen. Volgens Plessner betekent het belichaamd zijn van de mens dat de 
mens beperkt en bepaald wordt door de lichamelijke kwetsbaarheid: de mens is onderworpen 
aan geboorte, afstamming, groei, dood, ziekte, zwaartekracht. Net zoals alle andere levende 
schepselen zoals planten en dieren. Hij kan er de strijd mee aanbinden, maar kan er geen 
macht over hebben (idem, 98). ‘Wat alle levensvormen verbindt, is de kwetsbaarheid van hun 
incarnatie.’ (idem, 123).  
Daarom zou ‘ieder filosoferen zijn vertrekpunt moeten nemen in de ervaring van het lijden, 
van de kwetsbaarheid en wondbaarheid van het vleselijk bestaan, en niet, zoals gebruikelijk 
is, in een cerebraal zelfverstaan het eigen ik tot spil van de wereld maken’(idem, 1258).  
 
In de opvatting van Plessner dat planten een enkelvoudige afstemming hebben, dieren een 
tweevoudige, en de mens een drievoudige, hoort ook een andere tijdsafstemming: die van de 
plantenwereld in de cyclische tijdsafstemming en die van de mens in de lineaire: “‘Planten 
voegen zich in het tijdsritme van hemellichamen en seizoenen, (….). Mensen handelen en 
stofferen hun levensplan met het oog op de toekomst.’ (idem, 85). Plannen maken vraagt een 
lineaire tijdsafstemming. De verbondenheid de cyclische tijdsafstemming is in de gewenning 
aan de ratio-empirische afstemming naar de achtergrond verschoven. Daardoor zijn we 
allerlei vormen van waarneming verloren of aan het verliezen, zoals het ervaren van de 
veranderingen in de natuur ervaren met de seizoenen, of het ervaren van ademen tijdens het 
lopen. In plaats daarvan is men meer bezig zijn met de eigen gedachten en zorgen (idem,  
122).  
 
3.3. Taylor: zo eenduidig en rechtlijnig is de geschiedenis niet 
 
Taylor schetst in Een seculiere tijd, zijn onderzoek naar de overgang van een religieuze naar 
een seculiere levensinstelling, de lange opeenvolging van veranderingen die voor het ontstaan 
van de moderne wetenschap gaande was (Taylor, 2010, 71). Deze veranderingen hadden 
ingrijpende gevolgen voor onze overtuigingen en uitleg van onze levenservaringen. Volgens 
Charles Taylor is de weg van betekenisvolle verbondenheid met de cyclische natuur naar een 
rationeler en natuur-wetenschappelijker visie niet zo eenvoudig en rechtlijnig toe te schrijven 
aan veranderingen die ontstaan zijn na de visie van Descartes en de opkomst van de 
natuurwetenschappen (Taylor, 2010).  Ik ga uitgebreid op Taylor in, omdat daarmee duidelijk 
wordt waarom het lineaire zo belangrijk is geworden. Taylor is niet op zoek naar de 
betekenisvolle verbondenheid met de natuur zoals Roothaan en Kockelkoren, maar enkele van 
de veranderingen die Taylor schetst zijn verhelderend voor het antwoord op de vraag van dit 
hoofdstuk.  
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Vijf belangrijke veranderingen in vijfhonderd jaar 
Taylor noemt enkele belangrijke veranderingen in de verandering van het vanzelfsprekend 
gelovig zijn en leven in een sociale omgeving waarin religieuze overtuigingen onontkoombaar 
waren, naar een wereld waarin deze waarden veranderden. Ik heb de indruk dat deze 
veranderingen grote overeenkomst hebben met de veranderingen die leidden tot een ander 
tijdsbesef en andere tijdswaarden.  

1. Eerste verandering: van een magische visie op het universum naar een onttoverd 
universum. Met het magisch universum wordt de overtuiging bedoeld dat wij mensen 
in een wereld vol geesten woonden. Het geloof in een magisch universum wordt nu 
gezien als iets wat overwonnen is; ‘we weten wel beter’.  

2. Een tweede grote verandering in vijfhonderd jaar is de overgang van een poreus zelf 
naar een omsloten zelf.  Men had de overtuiging dat geesten en krachten buiten 
onszelf invloed op ons hebben. Dit veranderde naar vertrouwen in eigen vermogens en 
naar morele ordening binnen een afgesloten zelf. Onbegrensd toegankelijk te zijn voor 
diverse invloeden van buitenaf betekent dat er eigenlijk niet van overtuigingen of 
visies gesproken kan worden, want alles was tevens een directe beleving. Het is een 
enorme omslag naar de overtuiging dat men zelf vorm kan geven aan zijn leven, 
inclusief tijdsindeling en sociale omgeving (Taylor, 710). 

3. De spanning die werd opgebouwd door het streven naar betere morele doeleinden had 
ook op zijn tijd een uitlaatklep (idem, 97). Taylor veronderstelt dat hier een intuïtie 
aan ten grondslag ligt die aangeeft dat de orde weliswaar een primitieve chaos in toom 
houdt, maar in die primitieve chaos zit tevens de levensenergie. Deze uitlaatklep viel 
weg omdat met de toenemende civilisatie dit soort feesten en gelegenheden werden 
afgeschaft. 

4. De vierde verandering die door Taylor beschreven wordt is een essentiële verandering 
in  tijdsbeleving. In de seculiere tijdsopvatting wordt moment B gezien als volgend op 
A enzovoorts. Er is echter ook een oudere, andere opvatting van  tijd, door Taylor 
aangeduid als ‘hogere tijd’. Taylor beschrijft deze ervaring van hogere tijd als  de 
cyclische tijd, zoals de almaar doorgaande cycli zoals de circulaire banen van de 
sterren. Een mooi beeld is dat deze doorgaande cycli verwijzen naar de tijdloze 
eeuwigheid. De ordening van de tijd bestond uit de terugkerende bijzondere 
momenten met hetzelfde karakter en betekenis, zoals Pasen, carnaval, of de 
veranderingen van de seizoenen. Dit is een groot verschil met het beeld van de tijd als 
een chronologische opeenvolging van tijdsmomenten (Taylor, 107, 280, 368).                

5. In samenhang met deze betekenisvolle tijdsbeleving en een wereldbeeld waarin men 
beïnvloed kon worden door geesten of andere krachten buiten de eigen wil bestond er 
een wereldbeeld waarin de levens van mensen, dieren, planten en geesten betekenis 
had. Dit hing samen met een beeld over een geordende kosmos waarin het leven in 
kleine en grote kringlopen verliep ( 114). In de moderne tijd daarentegen hebben we 
niet een beeld over een universum die niet verwijst naar een hogere eeuwigheid. De 
enige orde, zegt Taylor, is die van de betekenisloze natuurkundige wetten (idem, 114, 
441).  

 
Waardoor werden deze veranderingen in gang gezet?  
We kunnen ons afvragen waarom de vijf bovengenoemde veranderingen tot stand kwamen. 
Het verhaal over het nieuwe elan van de modernisering (streven naar autonomie) voldoet niet 
als antwoord op de vraag waaròm de filosofieën van Descartes of Kant zo’n sterke invloed 
kregen. Volgens Taylor was daar al een bodem voor. De opkomst van de 
natuurwetenschappen voldoet niet als belangrijkste deel van de meestal gezochte verklaring, 
dat is een te eenvoudige en beperkte verklaring van hoe de veranderingen in onze 
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geschiedenis verlopen zijn, vindt Taylor. Er moet dus meer aan voorafgegaan zijn om tot zo’n 
volstrekt andere benadering en beleving te komen van de wereld waarin wij leven. Voor deze 
scriptie zal ik moeten volstaan met enkele punten die relevant zijn om de verschuiving van 
cyclische naar lineaire tijdswaarden te kunnen begrijpen.  
 
De nadruk op het Laatste Oordeel geeft angst voor de dood 
Volgens Taylor waren er vele parallelle  en door elkaar lopende veranderingen die leidden tot 
de genoemde veranderingen van de onttovering, het afgescheiden zelf, etc.   
Een daarvan is dat er in de late Middeleeuwen een belangrijke verandering in de visie naar de 
dood ontstond (Taylor, 122 e.v.). De dood werd lang gezien als een onderdeel van de 
kringloop van het bestaan. ‘We leven en vervolgens sterven we.’(idem, 123). Niet prettig, 
maar ook niet echt angstaanjagend. Hiertegenover stond de christelijke leer, met het beeld van 
het Laatste Oordeel, waar de kerk steeds meer nadruk op legde:’Ons leven wordt op de een of 
andere manier gewogen en kan te licht worden bevonden.’ (idem). Dit beeld van getoetst 
worden na de dood werd door de kerk aan het einde van de Middeleeuwen sterker verschoven 
van groepsbewustzijn naar individuele verantwoordelijkheid. En er ontstond een individuele 
verantwoordelijkheid om een goed leven te leiden. Men werd bang voor de dood. Er ontstond 
een angstcultus voor het Laatste Oordeel, zoals afkopen, aflaten, biechten. Uiteindelijk 
maakte de Reformatie een einde aan deze  handel met biechten en aflaten. Vanaf de 
Reformatie werd het een levensdoel om op de juiste manier te leven zodat men na de dood het 
Laatste Oordeel zeker goed door zou komen en tot een andere wereld kon worden toegelaten: 
men had immers juist geleefd.  
De  verandering van beangstigende beeld over de dood en de individuele 
verantwoordelijkheid om het Laatste Oordeel goed door te kunnen komen kon ook 
plaatsvinden omdat het gewone dagelijks leven verschoof van vaste agrarische 
dorpsgemeenschappen naar een bestaan in steden. Daar had men veel minder vaste bindingen 
met elkaar. De vaste vertrouwde inbedding werd minder. Er was daarnaast een toenemende 
bestaansonzekerheid omdat er veranderingen en bedreigingen waren waar men niet goed het 
hoofd aan kon bieden, zoals de zwarte pest (idem, 149).  
 
Verticale tijd versus horizontale tijd 
Taylor maakt een verschil in horizontale en verticale tijd.  
De verticale tijd (die hij ook wel hogere tijd noemt), heeft betrekking op de gerichtheid op het 
spirituele en religieuze. Van priesters en kerkelijk hoger geplaatste personen nam men aan dat 
zij meer in contact waren met deze verticale of spirituele tijd. Daarmee werden zij geacht 
dichterbij de bron te staan (idem, 367). 
Daartegenover staat de horizontale tijd (die hij ook wel seculiere tijd noemt), die betrekking 
heeft op de wereldse tijdsindeling. De seculiere tijd was bereikbaar voor iedereen ( 298 en 
929). Iedereen staat even ver van het centrum af, niet alleen de daartoe uitverkoren personen.  
De visie dat er horizontale en verticale tijd naast elkaar bestond eindigde in de hervormingen 
van de Reformatie. Tijdens de Reformatie was de gedachte van spirituele roeping een doorn 
in het oog (idem, 368).Het principe dat de een dichter bij de hogere tijd zou staan dan de 
ander gezien als spirituele hoogmoed (idem, 296 en 368). 
 
Orde en discipline: zelf vorm geven aan het leven 
In de hervormingen van de Reformatie ontstond een drang het seculiere leven strakker te 
ordenen zodat immoreel gedrag geen kans meer had. Dat betekende niet alleen hogere morele 
eisen binnen ieders persoonlijk leven, maar ook orde en discipline in de samenleving ( 141). 
Deze orde en discipline werd bewerkstelligd door een toenemend gebruik van de 
instrumentele rede, de ratio. Dit leidde tot een veranderende visie op alles wat met 
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lichamelijkheid en emoties te maken had (idem, 147). Het lichamelijke en zintuiglijke werd 
gezien als lagere natuur, die onder controle gehouden moest worden (idem, 179). De mens 
werd medeschepper in de beheersing van de natuur en zijn eigen beschaving.  
In de vormgeving aan de samenleving is de tijdsstructuur zoals wij die nu kennen een 
belangrijk onderdeel geworden van deze controle. Het gebruik van de gemeten tijd en de 
instrumentele rede hangen samen: tijd is een hulpmiddel waarvan we praktisch en verstandig 
gebruik moeten maken (idem, 710). Hiermee samenhangend wordt tijd lege tijd: het besef van 
een geordende kosmos waarin de ordening betekenis heeft, verandert in de opvatting van een 
universum als een zwijgende, maar goedwillende machine (idem, 161). Tijd wordt uitsluitend 
seculiere tijd, gebruikt door de instrumentele rede in de mens zelf vormgegeven en geordende 
samenleving (idem, 710).  
Het afgebakende zelfbeeld (het immanente zelf), het instrumentele gebruik van de tijd, de 
vanzelfsprekendheid om de ratio boven de lichamelijkheid en ervaring als waarheidsgegeven 
te zien, hangen volgens Taylor sterk met elkaar samen (idem, 710 en 741). De 
vanzelfsprekendheid waarmee wordt aangenomen dat de wetenschappelijke vooruitgang wel 
tot deze ontwikkelingen en samenhang moesten leiden, verbaast Taylor. Alsof dat de enige 
menselijke zienswijze is die hieruit kon volgen. Alsof de natuurwetenschap de enige 
mogelijke waarheid is, en niet één mogelijkheid naast andere. Het is geleidelijk aan een 
totaalplaatje geworden, waarvan men aanneemt dat dit het totaalbeeld van de werkelijke 
realiteit is: het immanente zelf, de instrumentele rede, het praktisch gebruik van de (seculiere) 
tijd  en het natuurwetenschappelijk beeld van de werkelijkheid. Het voldoet echter niet aan 
ons verlangen naar esthetische, ethische en spirituele behoeften aan verrijkende bronnen en 
betekenisgeving, zegt Taylor (idem, 780). En niet aan de ervaring van voelen en 
lichamelijkheid en sensualiteit, de vervreemding van het lichaam.  
 
We hebben een beeld van volheid nodig  
We hebben bronnen van kracht en morele en spirituele overtuigingen nodig die richting geven 
aan ons leven, of die een beeld geven van een vervuld leven dat de moeite waard is, zegt 
Taylor: ‘We zien allemaal dat ons leven, en/of de ruimte waarin we ons leven leiden, een 
zekere morele/spirituele vorm heeft. Ergens, in een bepaalde activiteit, of toestand, bevindt 
zich een volheid, een rijkdom, dat wil zeggen, op die plaats (in die activiteit of toestand) is het 
leven voller, rijker, dieper, meer de moeite waard, bewonderenswaardiger, meer zoals het zou 
moeten zijn.’ (idem, 46, 882). Deze kracht of bronnen kunnen buiten of binnen de eigen 
begrenzing gezocht worden. Gelovigen vinden deze volheid en de bron van kracht in een 
vertrouwen dat er een God bestaat van wie ze deze volheid kunnen ontvangen. Deze bronnen 
of volheid kunnen echter ook gevonden worden in de verbondenheid met de natuur, of in het 
besef dat er zo veel is dat almaar doorgaat en groter is dan wij. De keerzijde is er ook: het 
ontbreken van het vertrouwen deze volheid weer terug te vinden, de afwezigheid van kracht. 
In het gewone leven is er vaak een streven naar een tussentoestand, schetst Taylor. Wetend 
dat de bron, de volheid er is, maar realiserend dat deze niet constant bereikbaar is. Eén bron 
krijgt in onze waardebepaling voorrang boven de andere: de hyperwaarden (Taylor, 2007, 
114).  
In het dagelijks leven ‘streven we ernaar gelukkig te leven met partner en kinderen, terwijl we 
een beroep uitoefenen dat ons vervulling biedt en dat bovendien duidelijk bijdraagt aan het 
menselijk welzijn.’ (Taylor, 2010, 48). De vraag is wat voor ons deze volheid is. En of we 
deze bron van volheid willen zoeken binnen uitsluitend de menselijke vermogens of willen we 
het transcendente niet uitsluiten? (idem, 883). 
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Bronnen van diepere betekenis 
Ieder mens heeft behoefte aan de verbinding met bovengenoemde volheid of diepere zin van 
het leven. Taylor vraagt zich af wat bronnen van diepere zin kunnen zijn in een seculiere 
maatschappij, waar de zingeving niet buiten de begrenzing van het zelf (het transcendente) 
gevonden kunnen worden. Hij geeft vier mogelijke zingevingbronnen:  

- we moeten ons bezinnen op hoe we hoe leven we willen leven en omgaan met lijden 
en het kwaad;  

- we kunnen ons verdiepen in onze rijkdom aan kunst, muziek, natuur, de kracht en 
voldoening van de liefde;  

- we kunnen ons bewust zijn dat we onze geliefden kunnen verliezen, en daarmee 
beseffen hoe belangrijk zij nu zijn;  

- we kunnen een bredere betekenis van tijd in ons leven zoeken. 
 
Dit laatste punt is voor de onderzoeksvraag van deze scriptie interessant. In deze andere 
betekenis van tijd betwijfelt Taylor of in de beleving de tijd zo leeg wordt ervaren als de 
strakke ordening van ons dagelijks leven doet vermoeden. Wij mensen hebben behoefte aan 
markering en bundeling in de tijd, zegt hij. We delen ongemerkt de tijd in met de routine, 
waar we niet zonder zouden kunnen: de vaste terugkerende cycli van maanden, jaren, 
seizoenen, vakanties ( 931). Een andere vorm is het verhaal, zegt Taylor, want hierin zijn 
verschillende momenten van elkaar te onderscheiden in betekenis. Zowel het persoonlijke 
verhaal, als het begrijpen van onze geschiedenis, als het herdenken. Want ook verhalen 
markeren de tijd. In het herdenken van gebeurtenissen blijven de verhalen leven: door het met 
enige regelmaat te herhalen krijgt het een cyclische betekenis (Bevrijdingsdag, jaarlijks op 5 
mei). ‘Herhaalbare cycli verbinden ons in een vorm van continuïteit en weven zo hun 
specifieke elementen in de loop van de tijd samen tot één enkel, omvangrijker patroon.(….) 
Deze continuïteit vanuit herhaalbare levenscycli is essentieel om een leven betekenis te 
geven’ ( 936). Anders zou tijd een grauwe eindeloosheid vertegenwoordigen.     
                          
Korte samenvatting 
 
In de wens het aardse bestaan te verbeteren en het lijden te verlichten is de wetenschap steeds 
verder ontwikkeld. In het bestuderen van mens en natuur is innerlijk afstand genomen van de 
cyclische natuur. Langzamerhand leek datgene wat rationeel bedacht en onderzocht was, meer 
geldigheidswaarde te krijgen dan onze ervaringen en ons handelen naar inzicht van deze 
ervaringen. Lichamelijkheid werd ondergeschikt. De verbondenheid met het cyclische werd 
impliciet gezien als achterhaald en niet meer relevant.  
De mens heeft de mogelijkheid afstand te nemen en naar zichzelf en zijn handelen te kijken, 
iets dat voor planten en dieren niet mogelijk is. Het blijft belangrijk te beseffen dat wij deel 
blijven uitmaken van deze natuur in ons geïncarneerd-zijn, ons belichaamd-zijn.  
De invloed van de wetenschappelijke ontdekkingen kwam in een tijdsperiode dat er door 
allerlei lijnen in de geschiedenis al een geleidelijke verandering gaande was. Men voelde zich 
geen transparant onderdeel van een groter geheel als in een overwegend cyclisch perspectief, 
maar wist zich in staat zelf vorm te geven aan het leven, waarbij controle via tijdsplanning 
belangrijker werd dan de betekenisgeving van de cyclische tijd. Angst voor de dood en angst 
voor het laatste oordeel speelden een belangrijke rol in de inspanningen op een juiste manier 
te leven.  
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Hoofdstuk 4. Cyclische tijd in cultureel perspectief   
 

‘Precies ìn die alledaagse transformaties volstrekt zich het menselijk leven, niet los 
daarvan. Er is geen eeuwig draaiende cirkel met daarnáást een lineaire weg door de 
tijd. Dit zijn in elkaar grijpende grootheden, die samen de mens maken tot wie hij is. 
Niet de metafoor van de cirkel of de lineaire tijdsspanne lijkt me daarom passend voor 
het menselijk leven, maar veeleer het beeld van de spiraal.’ (van Heijst,  95) 

 
Zijn er westerse levensbeschouwelijke/ filosofische visies op cyclische tijd en tijdsbeleving? 
Hoe wordt hierin het cyclische in ons (dagelijks) leven gezien? Bij de vraag hoe het cyclisch 
tijdsbesef doorwerkt in onze levensoriëntatie en betekenisgeving zijn verschillende scenario’s 
denkbaar. Het voortgaan van het biologisch proces zou een besef van inbedding kunnen 
geven, zoals in de inleiding geschetst werd: hartslag en ademhaling; groei en verval. Maar 
ook de voortgang van seizoenen en dag en nachtritme. Vanuit onze huidige cultuur, waarin de 
eigen keuzevrijheid een belangrijke plaats inneemt, kan het cyclische ook gezien worden als 
een onontkoombaar gegeven zonder deze keuzevrijheid, of als een gegeven van de natuur 
waar geen persoonlijke betekenisgeving aan gekoppeld is (Roothaan, 2005). Deze 
betekenisgeving zou kunnen doorwerken in de manier waarop we met zorg voor ouderen of 
kinderen omgaan; of met onze verantwoordelijkheid voor het milieu; en in ons mens- en 
wereldbeeld. 
 
In de late oudheid ging men uit van de veronderstelling dat de loop van de geschiedenis 
cirkelvormige processen zou laten zien, omdat alles in het (biologisch) leven cyclisch is 
(Arendt, 1999, 51; Capra, 1982; v.d. Dussen, 2001). Immers: alles in de natuur wordt steeds 
weer opgenomen in de kringloop van groei en verval (Arendt, 1994, 101, 102).  
Tot zijn verwondering ontdekte de fysicus Fritjof Capra dat vaste cyclische patronen op 
allerlei gebieden zijn waar te nemen. Dit gaat om zeer uiteenlopende gebieden: in culturen, in 
de loop van geschiedenis, of in ecosystemen (Capra, 1982). Zo blijken bijvoorbeeld grote 
culturen een  beweging te vertonen in de lijn van opkomst, bloei en de blijkbaar 
onontkoombare periode van verval (Capra, 1982, 26; zie ook §4.4).  
‘Ritmische patronen zijn een universeel verschijnsel’, vertelt Capra (1982, 309). ‘Planten, 
dieren en mensen volgen kringlopen van activiteit en rust, en al hun fysiologische functies 
voldoen aan ritmische slingerbewegingen van telkens verschillende periodiciteit. De 
bestanddelen van ecosystemen zijn onderling verbonden via cyclische uitwisselingen van 
materie en energie. En ook de planeet in haar geheel heeft haar ritmen. Ritmische patronen 
zijn dus een universeel verschijnsel, maar tegelijkertijd laten ze aan individuele wezens de 
ruimte om hun karakteristieke persoonlijke eigenschappen tot uitdrukking te brengen.’(Capra, 
1982, 309).  
 
Welke implicaties heeft ons cyclische denken voor onze betekenisgeving? De antwoorden op 
deze vraag zijn op gelijke wijze geordend als in hoofdstuk 2: hoe gaan wij om met de 
inrichting van ons dagelijks leven; hoe gaan wij om met identiteit; hoe is ons idee over de 
toekomst en hoe gaan we om met dood en vergankelijkheid? 
 
Boeddhistische visies ter verrijking  
In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat ‘de eenzijdige nadruk op rationaliteit in feite heeft 
geleid tot een nieuwe vorm van disciplinering en normering van mensen’ (van Dijk, 1999, 
20).  
Lineaire tijdsopvatting en instrumentele rede zijn twee verschillende dingen. Maar de nadruk 
op doelgericht handelen vanuit de instrumentele rede is in de lineaire tijdsopvatting een 
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belangrijke culturele waarde geworden, zoals duidelijk werd in hoofdstuk 2. De verlichting en 
disciplinering vanuit de civilisatie hebben geleid tot een vernauwing in de opvatting van de 
werkelijkheid en levensvisie, zoals ons westers dualisme, te weten de splitsing van lichaam en 
geest.  
Dit heeft bij velen geleid tot een behoefte aan verbreding van de westerse waarden en de wens 
om de eigen persoonlijke levensvisie te verruimen. Zoals Taylor zegt blijven mensen toch op 
zoek naar de ervaring van volheid in het bestaan (Taylor, 2010, 883). De westerse 
belangstelling voor het Boeddhisme is groot. Auteurs als Alphons van Dijk, Fons Elders en 
Han de Wit leggen uit waar deze belangstelling vandaan komt (van Dijk, 1999; Elders, 2000; 
de Wit, 2005). Op zoek naar de waarde en waardering van de cyclische tijdsbeleving vond ik 
bij deze auteurs een zinvolle visie op de vier levensthema’s uit hoofdstuk 2. Genoemde 
schrijvers hebben een wetenschappelijke westerse achtergrond, zijn vertrouwd met 
humanistische opvattingen en hebben een hedendaagse visie op mijn onderzoeksvraag, die 
cyclische tijdsopvattingen impliceert..  
Omdat de boeddhistische visie echter geen onderdeel in onze westerse cultuur vormt, heb ik 
een korte visie vanuit het Boeddhisme op het cyclisch perspectief in een aparte paragraaf (4.5) 
toegelicht, om deze mee te kunnen nemen in de onderzoeksvraag naar wat het vergeten 
cyclisch perspectief ons te bieden heeft.  
 
4.1. De inrichting van ons dagelijks leven 
 
Een belangrijk deel van ons dagelijks leven zijn we bezig met onszelf te verzorgen en in leven 
te houden en met taken binnens- en buitenshuis. Zien we het terugkeren van de dagelijkse 
zorg als een noodzakelijk kwaad waar niet aan te ontkomen is, of als inbedding van ons 
bestaan? Ervaren we in arbeid en werk plezier door de mogelijkheid vorm te geven aan de 
eigen kwaliteiten binnen een groter geheel, of zijn we vooral gericht op het einddoel? Hannah 
Arendt noemt in Human condition het voortbestaan van de soort en het cyclische in het 
dagelijks leven. Een aspect waar zij zelf wat minder enthousiast over lijkt te zijn, gelet op het 
feit dat zij regelmatig denigrerend praat over dagelijks terugkerende ‘karweitjes’.  
 
Hans Achterhuis laat zien dat de zingeving in het dagelijks werk zoekraakt wanneer deze 
uitsluitend gericht is op economische belangen; en Charles Taylor geeft in Een seculiere tijd 
het belang aan van het ingebed zijn van de routinehandelingen in een groter achterliggend 
vertrouwen dat het werk een zinvolle grotere betekenis heeft.  
 
Arendt: we zijn ondergeschikt aan de herhaling van het dagelijks bestaan 
Volgens Arendt kan ons menselijk leven op aarde zowel cyclisch als lineair gezien worden: 
lineair is de beweging van geboorte naar dood, het individuele leven met een uniek verloop en 
eigen verhaal; tegelijkertijd maken deel uit van de cyclische kringloop van mensen die komen 
en gaan (1994, 100). Ook binnen het bestaan is men gebonden aan het cyclische, zegt Hannah 
Arendt in Human condition, aangezien het dagelijks onderhoud van ons bestaan dat vraagt: 
verzorging van het lichaam, voeding, schoonhouden van de woonruimte, enzovoorts: het 
onderworpen zijn aan de activiteiten die noodzakelijk zijn om in leven te blijven(idem,  85-
134). De inspanningen geven ten eerste geen blijvende resultaten: activiteiten als brood 
bakken en schoonmaken moeten dagelijks herhaald worden. En ten tweede is ‘het resultaat 
van de inspanning even snel verbruikt als de inspanning zelf.’ (idem, 91). Het biologische 
leven is enerzijds een last die mensen moeten dragen.9 Anderzijds noemt Arendt ook de 
vreugde van de arbeid, en de ervaring van geluk en tevredenheid en levenskracht wanneer 
men zich opgenomen voelt in de kringloop van de natuur.10  Wanneer alle inspanning zou 
wegvallen, zou een mens daar niet wel bij varen, meent Arendt: ‘Het zou aan het specifiek 
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menselijk leven alle smaak en alle vitaliteit ontnemen.’ (Arendt, 1994, 120). Alles wat wij 
doen is niet alleen gericht op het in leven houden van onszelf, maar ook op het voortbestaan 
van de soort.  
Mensen scheppen voortdurend hun condities: ‘mensen scheppen voortdurend hun door hen 
zelf in het leven geroepen voorwaarden, die, ondanks hun menselijke oorsprong en hun 
veranderlijkheid, dezelfde macht bezitten als natuurlijke dingen.’(idem,  21). Wanneer deze 
condities steeds meer betekenis op zichzelf krijgen, lijkt echter de verbondenheid met de 
oorspronkelijke zingeving zoek te raken (Arendt, 1994, 130; Irigaray, 1990, 123; Achterhuis, 
1984). 
In een cyclische visie op ons dagelijks leven en gezondheidszorg, zoals in de Chinese 
geneeskunde, is eenvoudige goede zelfzorg een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks 
bestaan. Daartoe behoren een gezonde regelmatige nachtrust en voeding-, en bewegings-
gewoonten en een evenwicht tussen werk en rust (Capra, 1982, 325).  
 
Taylor: de dagelijkse routine krijgt betekenis wanneer het ingebed is in een groter geheel 
‘De dagelijkse routine van gedisciplineerd werk in de loop der jaren, zelfs in de loop van hele 
levens, de uitdrukkingen van vernuft, scheppingsdrang, vernieuwingsdrift en natievorming 
krijgen door hun plaats in het meer omvattende verhaal een grotere betekenis. Stel dat ik een 
toegewijde arts, ingenieur, wetenschapper of landbouwkundige ben. Mijn leven is gevuld met 
gedisciplineerde routinehandelingen. Maar via deze routinehandelingen draag ik ertoe bij een 
beschaving op te bouwen en in stand te houden waarin het menselijk welzijn zal worden 
gediend (…)’ (Taylor; 2010, 934).  
Met de dagelijkse handelingen wordt bijgedragen aan een betere toekomst. Hoe klein het 
effect ook mag zijn. ‘Misschien zullen de kleine ontdekkingen die ik doe of de vernieuwingen 
die ik kan invoeren ervoor zorgen dat ik dezelfde taak op een iets hoger niveau aan mijn 
opvolgers kan overdragen. De betekenis van deze routinehandelingen, die ze werkelijk de 
moeite waard maakt, berust op dit meeromvattende beeld, dat zich uitstrekt in de ruimte, maar 
ook in de tijd.’ (idem).  
Deze betekenis van cycliciteit is niet dezelfde als cycliciteit in de zin van vertrouwen in de 
kringloop van de natuur of krachten die de gewone tijd overstijgen, of in de zin van 
vertrouwen ingebed te zijn in een groter geheel. De bovengenoemde vorm van de herhaalde 
kringloop in het dagelijks werk heeft direct te maken met het belang van ons eigen handelen. 
Dat is iets anders dan het vertrouwen dat we ingebed zijn in een groter geheel. Taylor: 
‘Wanneer de gedisciplineerde routinehandelingen van het dagelijkse leven niet meer worden 
ondersteund door een geloofwaardig verhaal of door andere, vroegere opvattingen van orde, 
worden ze hoogst problematisch. Enerzijds kunnen ze een gevangenis gaan lijken die ons 
opsluit in zinloze herhaling en die alles wat een bron van betekenis zou kunnen zijn 
vermorzelt en doet afsterven. (…) Of anders slagen deze routinehandelingen zelf er niet in ons 
leven tot een geheel te maken, hetzij omdat we eruit verdreven zijn, er niet toegelaten worden 
of ervan buitengesloten blijven- door werkloosheid, gedwongen nietsdoen of onvermogen of 
onwil de discipline op ons te nemen. Maar dan loopt het patroon van de alledaagse tijd, het 
patroon van de tijd hier, gevaar te verdwijnen. De tijd desintegreert, verliest elk verband, 
wordt grauw en eindeloos.’ (Taylor, 2010, 937). 
 
4.2. Identiteit   
 
De samenhang tussen de lineaire tijdsopvatting en identiteit lijkt duidelijker dan die van de 
cyclische. Immers: bij identiteit gaat het om de vraag ‘wie ben ik?’ vanuit het beeld waar 
iemand vandaan komt (levensverhaal), wat iemand nu is en belangrijk vindt, en de doelen of 
verwachtingen voor de toekomst. Dat beeld hangt samen met de cultuur, omgeving en het 
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tijdsbeeld waarin iemand leeft, en welke waarden belangrijk gevonden worden (Llesi en Van 
den Bossche, 2010; Taylor, 2007). Wanneer het concept van verleden – heden- toekomst 
losgekoppeld wordt van een idee over identiteit, komt de vraag naar voren wat identiteit 
eigenlijk is. Onze herinneringen en ons beeld van de toekomst maakt deel uit van onzer 
identiteit (Melges, 1982; Taylor, 2007). Het zelfbeeld bevat overtuigingen die wezenlijk voor 
iemand zijn: datgene waar iemand voor staat, zijn normen en waarden, onze opvattingen van 
het goede, en welke waarden voor ons het belangrijkst zijn (hyperwaarden; Taylor, 2007, 
113). Die geven een kader of richting van waaruit we proberen te leven (Llesi en Van den 
Bossche, 2010; Taylor, 2007). In deze paragraaf wil ik onderzoeken welke waarden uit de 
cyclische tijdsopvattingen van invloed op onze identiteit. 
 
Vrouwen, lichamelijkheid en inferioriteit     
In de westerse cultuur en identiteit zijn de lineaire tijd en tijdswaarden dominant boven de 
cyclische; de rede en het geestelijke boven het lichamelijke; het mannelijke boven het 
vrouwelijke. Veel waarden in de westerse cultuur zijn gebaseerd op de waarden van de oude 
Griekse beschaving. Filosofen als Aristoteles zagen vrouwen als minderwaardig (Irigaray, 
2009, 77). De visie dat vrouwen minderwaardig waren, was een impliciet onderdeel van deze 
cultuur. Die opvatting was vanzelfsprekend binnen de Griekse  cultuur. Vrouwen hadden, 
evenals slaven, een ondergeschikte rol. Lichamelijkheid en privé-sfeer werden in de 
(patriarchale) samenleving lang gekoppeld aan vrouwen en vrouwelijkheid en aan lagere 
waarden (v.d. Ende, 1999, 21, 23). Daartegenover hadden mannen toegang tot het publieke 
domein, de intellectuele ontwikkeling, rationaliteit, met een impliciet hogere waardering dan 
de zorg voor het lichamelijke. 
En zo is het kringetje snel rond: mannen hadden het publieke domein, waar gediscussieerd 
werd, plannen werden gemaakt, besluiten voor de gemeenschap (de polis) werden genomen. 
Terwijl de private sfeer van gezin werd gezien als het domein van vrouwen en huisslaven. 
Zorg die samenhangt met onze cyclische gebondenheid aan de natuur, zoals lichamelijke 
zorg, zorg voor huis, kinderen en voeding werd beschouwd als inferieur.  
Samengevat leverde dat het volgende beeld op:  
 

mannelijke waarden – geest – cultuur - superieur  
versus  
vrouw – lichaam -natuur- inferieur (van der Elst, 2009). 

 
Deze combinatie van beelden en waarden zit dus al van heel lang in onze cultuur ingebakken. 
De gebondenheid aan het lichamelijke was ook in de kerkelijke cultuur iets dat zoveel 
mogelijk werd buitengesloten en vermeden of aan strakke regels gebonden. Deze vermijding 
is opvallend. In de poging en wens barbarij uit te bannen had ook een ontwikkeling kunnen 
ontstaan waarin lichamelijkheid verfijnd werd met oefeningen, voeding en het zorgvuldig en 
aandachtvol omgaan met zorg voor kinderen, ouderen en stervenden.  
 
 
Volgens Irigaray hebben vrouwen altijd al kenmerkende belangen en behoeften gehad waarin 
zij zoveel mogelijk hun eigen gang gegaan zijn. Hieronder noemt zij het recht om te leven 
volgens een tijdsindeling die levensritmes, de cyclus van het licht, van de jaargetijden en van 
de jaren respecteert (Irigaray, 1990).  Ik weet niet helemaal zeker of Irigaray gelijk heeft om 
de behoefte te leven volgens natuurlijke cyclische ritmen toe te schrijven aan vrouwen en het 
vrouwelijke. Zij is van mening dat de huidige westerse cultuur door mannen en het 
mannelijke gedomineerd wordt, waarin steeds minder ruimte blijkt voor onder meer deze 
behoeften. Het zou kunnen dat de druk om te leven in een ritme dat meer voldoet aan 
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economische belangen dan dat het afstemt op een innerlijk ervaren ritme net zo goed voor 
vrouwen als voor mannen geldt.   
 
Van Heijst: de mens is wie hij is, ook in de biologisch bepaalde behoeften 
Het heersende cultuurbeeld is dat van een mens die handelt en zich daarbij oriënteert in de 
lineaire tijd, gericht op verandering of vooruitgang (van Heijst, 2005, 94). Van Heijst echter 
vindt dat de mens is juist wie hij is binnen de kringloop van de natuur, in die biologisch 
bepaalde behoeften, en met handelend vermogen (idem, 99). Een contact, een betrekking met 
anderen, ontwikkelt zich juist langs de weg van de alledaagse dingen (van Heijst, 2005, 100).  
Van Heijst stelt dat de dualistische visie geen stand houdt in ons dagelijks bestaan. Inzichten 
en dagelijkse handelingen sluiten op elkaar aan, lopen door elkaar heen en veranderen in het 
verstrijken van de tijd. ‘Er is geen eeuwig draaiende cirkel met daarnaast een lineaire weg 
door de tijd. Dit zijn in elkaar grijpende grootheden die de mens maken tot wie hij is. Niet de 
metafoor van de cirkel of de lineaire tijdspanne lijkt me daarom passend voor het menselijk 
leven, maar veeleer het beeld van de spiraal,’ (idem, 94).  

 
Volgens Arendt stijgt de mens in zijn uniek-zijn uit boven de biologische noden en behoeften 
wanneer men gaat spreken en handelen. Van Heijst stelt hiertegenover:  

‘Zij bedoelde dat de uniekheid uitstijgt boven de onmiddellijke en identieke noden en 
behoeften, maar ik denk dat die al gesitueerd is in de noden en behoeften. De mense-
lijke uniekheid doortrekt toch heel de mens? Precies bij mensen gaan gelijkheid en 
verschil altijd samen, zei Arendt zelf. Waarom zou dat al niet zo zijn, ook reeds op het 
vlak van hun biologische behoeftigheid? Het strookt met wat zorgverleners dagelijks 
ondervinden: dat mensen hun uniekheid mede openbaren ìn hun behoeftigheid.’ (idem,  
99) 

 
4.3. Idee over de toekomst  
 
In traditionele culturen wordt het geschiedenisproces als een cirkel gezien: een voortdurend 
herhalend proces, waarbij verwacht werd dat in grote lijnen situaties en gebeurtenissen uit het 
verleden zich zullen herhalen in de toekomst (v.d. Dussen, 2001, 10).De verwachting was dat 
de toekomst in grote lijnen niet fundamenteel anders zou zijn dan het verleden. Van der 
Dussen geeft aan dat hier een zeker fatalistisch idee in zat: de mens kon de situatie en het 
verloop van de geschiedenis niet beïnvloeden; zijn lot niet zelf in handen nemen (idem, 25).  
Het is echter de vraag hoe dit werd ervaren. De herhalende cycli werden immers ook ervaren 
als een betekenisvolle ordening waarin de levensfasen van de mens wezenlijk vastgelegd 
waren (Baars, 2007,  111). Baars en Arendt noemen als voorbeelden de Griekse en Romeinse 
oudheid, Baars noemt ook de Middeleeuwen, waar de levensloop eveneens als een, volgens 
de cyclus van de wetmatigheid van de natuur vanzelfsprekende, en daarom betekenisvolle 
levensfase werd gezien (Arendt, 1999, 49; Baars, 2007,  111). 
 
Opgaan, blinken, en verzinken 
Het streven in onze westerse maatschappij is altijd naar hoger, mooier, beter, efficiënter, 
groter, enz. (Baars, 2007; Dekkers, 2009). Het viel Hans Korteweg en Jaap Voigt op dat er 
een collectieve afkeer is van verval, dood, afbraak, vermindering en afbouwprocessen, terwijl 
deze processen in culturen die beïnvloed zijn door het boeddhisme, hindoeïsme en taoïsme 
worden beschouwd als een vanzelfsprekender onderdeel van kleine en grote cycli (Korteweg 
en Voigt, 1990, 175). Cyclische tijd is ritmisch, zoals alle leven in de natuur en in het lichaam 
ritmisch is: de seizoenen, de hartslag, de ademhaling. Cycli en ritmen zorgen voor het 
instellen van routines (Coeterier, 2001, 34). In de lineaire tijdsopvatting zijn gebeurtenissen 
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eenmalig; in het cyclische patroon herhalen ze zich. Ritmen ordenen de wereld, ritmen geven 
ons bestaan zin en betekenis, volgens Coeterier geven herhaling en vaste betekenissen 
zekerheid in het bestaan (idem, 35). 
Voigt pleit voor het herstel van de natuurlijke cyclische ritmen in ons persoonlijk bestaan, 
maar ook binnen organisaties, aangezien het gericht zijn op groei en expansie en het 
daarentegen ontbreken van een fase van inkrimping leidt tot een overspanning en bijvoorbeeld 
uitputting van grondstoffen. In onze samenleving zijn de juiste verhoudingen zoekgeraakt, 
aldus Voigt: 

‘Er is een collectieve illusie ontstaan dat de mens kan spelen en spotten met de 
natuurlijke ritmen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft. Eigen aan deze collectieve 
illusie is ook de algemene overtuiging dat een leven dat is afgestemd op de natuurlijke 
ritmen, saai en vervelend zou zijn. (…..) Maar als de natuurlijke ritmen bij de mens 
worden verstoord, wordt ook alles wat hij voortbrengt gekenmerkt door dit gebrek aan 
ritme. De huidige samenleving is een toonbeeld van dit verstoorde ritmische proces.’ 
(Korteweg en Voigt, 1999, 169). 

Voigt waarschuwt hierbij voor vervormingen. In een natuurlijk ritme zou een afwisseling 
bestaan van expansie, contractie, en stilstand. Zowel in de kleinste cycli als de grotere, zowel 
de ademhaling als de economie, waar nu alleen expansie en groei als gewenste fase wordt 
gezien, moet volgens Voigt altijd een prijs voor betaald worden voor deze disbalans.  
 
Wij mensen zijn deel van de natuur 
Vanuit een cyclisch perspectief is alles dat leeft, groeit en onderhevig is aan dood en verval 
deel van de natuur. Mensen zijn net zo goed en zo kwetsbaar als alle andere leven. Een 
overwegend cyclisch perspectief zou verregaande gevolgen hebben voor onze hele levensvisie 
en voor onze levenswijze. In een visie waarin men een evenwichtiger grondhouding zou 
hebben naar de natuur en natuurlijke kringloop zijn mensen gast op aarde net als alle andere 
levende wezens. De mens nog steeds cultuurscheppend, vanuit rationaliteit, zelfbewustzijn, 
gevoel en ervaring,  maar vanuit verbondenheid met de natuur in besef daar deel van uit te 
maken (Zweers, 1995, 53; Arnolds, 2000, 198). In deze visie zal de mens dus op velerlei 
terreinen fors moeten inbinden in zowel zijn positie als heerser, als gebruiker van natuurlijke 
grondstoffen, als vervuiler. Volgens de milieufilosofen zal de mens gericht moeten zijn op het 
belang van alles wat leeft en ervoor moeten waken het regeneratief vermogen van de natuur 
niet aan te tasten of overbelasten. Alleen al de bevolkingsgroei inperken heeft zeer grote 
gevolgen voor onze levensbeschouwing (Arnolds, 2000, 195; Lemaire, 2008; Zweers, 1995). 
De mens trekt zich niets aan van de natuurlijke regeneratieve kringloopprocessen, zegt 
Arnolds, terwijl deze al veel langer bestaan dan de mensheid. ‘Onze economie wordt 
gekenmerkt door lineaire processen, verkwisting en een streven naar voortdurende 
economische groei’ (Arnolds, 2000, 196). De uitbuiting van de natuur wijst op vervreemding 
van de natuur en de innerlijke vervreemding van de natuurlijke kringloop, constateert Arnolds 
(2000, 197). ‘De in onze maatschappij zo wijd verbreide angst voor de dood heeft haar 
wortels mede in de vervreemding van de natuur’ (Arnolds, 2000, 201) 
Ook Irigaray waarschuwt voor de dringende noodzaak anders om te gaan met de natuur. Zij 
ziet het loskoppelen van het rationele/ mentale domein van het lichamelijke en de natuur in 
onszelf als belangrijke bron van het economisch en ecologisch uit balans raken. Maar zij wijt 
dit aan een culturele inferioriteit van het vrouwelijke, waarbij natuur/cyclisch/lichamelijk aan 
het inferieure vrouwelijke zijn gekoppeld (van der Elst, 2009). 
Ecosystemen houden zichzelf in stand door middel van subtiele samenhangende beïnvloeding, 
wat vooral bekend terrein was bij ongeletterde culturen die een intuïtief begrip hadden van het 
niet- lineaire karakter van het ecosysteem (Capra, 1982, 41). Onderzoekers als Louis Pasteur 
waren al bekend met het grote belang en de invloed van samenhangende ecosystemen, maar 
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toch is alleen onderzoek van Pasteur bekend geworden wat bij het lineaire oorzaak- gevolg- 
denken paste (Capra 1982, 131). Wij moeten ons bewust richten op het herstel van deze 
samenhangende systemen, waar we met onze vergevorderde wetenschap gemakkelijk toe in 
staat zijn, wanneer de prioriteiten vanuit een andere grondhouding veranderen.  
 
Planning ruimtelijke ordening  
Een bijzonder voorbeeld van het opnieuw in praktijk brengen van de betekenis van het 
cyclische is te zien in het Alterra-rapport uit 2001 van het Ministerie van Ruimtelijke 
Ordening. 
De onderzoeker Coeterier constateert dat er een veranderende tijdbeleving is door 
maatschappelijke veranderingen. Deze ontwikkelingen werken volgens Coeterier centrifugaal: 
‘ze verwijderen mensen van hun middel- of zwaartepunt, ze verstrooien’ (Coeterier, 2001, 
42). Het bizarre effect is dat het een zelfversterkend effect heeft: men verlangt naar meer, men 
zoekt ook steeds meer verstrooiing.’ Een van de effecten hiervan is concentratieverlies, en het 
oppervlakkiger worden van contacten en taalgebruik (idem).11  
Hiertegenover pleit Coeterier voor ruimteplanning met een vertragend effect, zoals behoud 
van groen, en ruimteplanning met een centripetaal effect, zoals het behoud van de 
streekidentiteit, zoals jaarmarkten en streekproducten. Het lijkt hier te gaan om het zichtbaar 
maken/ behouden van de cyclische tijdsbeleving. Het multifunctioneel gebruik van ruimten 
(versus ruimten met een eigen doel en identiteit) werkt volgens Coeterier het centrifugale 
effect in de hand, en het plannen van non-descripte ruimten is daarom af te raden, net als het 
ondergeschikt maken van lokale patronen aan het nationale patroon. De schrijver noemt 
hierbij de Betuweroute en HSL als voorbeelden, waardoor de plaatselijke identiteit, stilte, en 
ruimtebeleving volledig ondergeschikt gemaakt worden aan economische belangen.   
 
4.4. Idee over vergankelijkheid en de dood    
 
Het beeld van ons leven als beginnend met de geboorte en eindigend met de dood is het beeld 
waarmee wij in onze cultuur opgegroeid zijn. De cyclische aspecten van het leven komen wel 
aan de orde op school in de biologielessen en bijvoorbeeld in het vieren van de seizoenen in 
de kleuterklassen, maar slechts impliciet. Dat is van belang, omdat in het onderwijs de 
impliciete en expliciete boodschappen van de cultuur tot uitdrukking komen.  
De impliciete boodschap is volgens een aantal schrijvers echter dat de cycli in de natuur en in 
ons biologisch bestaan processen zijn waarmee we ons verder niet hoeven te verbinden, maar 
dat we de natuur als betekenisloos verschijnsel kunnen zien. Handig om er kennis van te 
hebben zodat we uit de natuur kunnen halen wat we nodig hebben voor voeding, delfstoffen, 
enzovoorts. Maar daarmee is de natuur niet meer dan een leverancier van producten die we 
gebruiken willen. Zijn er ook andere visies op de vergankelijkheid? 
 
De dood heeft in de natuur een andere betekenis 
Hoewel alles in de natuur vergankelijk is, is alles in de natuur tegelijkertijd onsterfelijk, 
omdat de planten en dieren in de natuur niet gebonden zijn aan een begin en een einde, maar 
doorleven in een doorgaande cyclus van groei en vergankelijkheid (Arendt, 1999, 50 en 53; 
Capra 1982, 278). Het regeneratieve vermogen is weliswaar een essentiële eigenschap van 
alle natuurlijke organismen. Cellen in ons lichaam worden vernieuwd en hersteld. Maar dit 
herstelproces kan individueel niet eindeloos doorgaan. De dood van een individueel 
exemplaar van een soort is onderdeel van het leven (Capra, 1982, 280 en 291). 
Een soort sterft niet bij het vergaan of de dood van één plant of dier, maar leeft als soort door 
in het ontstaan en geboren worden van nieuwe exemplaren. Dat geldt dus ook voor de mens. 
Sterfelijkheid maakt deel uit van het menselijk bestaan, wanneer een individu met een eigen 
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verhaal en geschiedenis overlijdt. ‘Dit is sterfelijkheid: het zich bewegen langs een rechte lijn 
in een universum waar alles zich beweegt (….) in cyclische kringen.’ (Arendt, 1999, 30). 
 
Bewustwording van de eigen eindigheid versus bewustzijn dat het leven doorgaat 
Roothaan typeert bestaanservaringen als ‘de ervaring van wezenlijke verstoorbaarheid van 
ons mensen als duurzame wezens’ (Roothaan, 2005, 60). Op een gegeven ogenblik ‘worden 
we ermee geconfronteerd dat we in dit leven terecht gekomen zijn en er weer uit zullen 
moeten verdwijnen zonder dat we daar macht over hebben’ (idem). ‘Onze ervaringen, voor 
zover deze verstandelijk, emotioneel en lichamelijk zijn, hebben altijd betrekking op onszelf 
als eindige wezens, die leven en sterven in samenhang met andere wezens’ (idem, 42). 
Tegelijkertijd met het besef van de eigen eindigheid is er in deze vorm het bewustzijn dat de 
natuur en het bestaan doorgaan: het bewustzijn van organisch voortzetten en voortplanten, 
waaronder wijzelf als mensen die deel uitmaken van deze natuur (Roothaan, 2005, 69).  
 
Ouder worden 
Heeft de ouderdom een zinvolle plaats in ons bestaan? De onderwaardering van werkenden in 
de zorg voor ouderen in vergelijking met de positie van managers in een controlerende en 
instrumentele positie is tekenend voor de huidige maatschappelijke visie op ouder worden in 
ons bestaan waarin ouder worden vooral een lastig gegeven is dat goed gemanaged moet 
worden (§ 2.1 en 2.4). Zorg voor kinderen, voor hulpbehoevenden en voor ouderen kan 
gezien worden als een belasting in een maatschappij die op economische doelgerichtheid 
gebaseerd is. Dezelfde zorg brengt ons echter ook in contact met het gegeven dat we 
betekenisvol voor elkaar kunnen zijn. 
 
De dood kan een besef van tijdloosheid geven 
Waar Arendt de verbondenheid met de natuur als uitgangspunt neemt in haar visie op de 
dood, kijkt Taylor vanuit het begrip tijd.  
De dood brengt ons in contact met een verlangen naar de eeuwigheid, vertelt Taylor (2010, 
941 e.v.). Niet in de zin van zelf eindeloos door willen gaan, maar het contact met het besef 
van een andere werkelijkheid waarvan we ergens weten dat deze er is buiten ons vaste 
tijdsbesef. Zoals dat in de religieuze tradities verbeeld werd met engelen of muziek. Terwijl 
enerzijds de dood de betekenis heeft van het moeten opgeven van alles, heeft het in 
verschillende religieuze tradities ook de betekenis van het opgeven van het eigen zelf binnen 
een groter geheel (idem, 945). 
‘De dood maakt ons ook bewust van onze begrenzing’ ( idem, 942), en kan daardoor de 
begrenzing uit de dagelijkse kleinheid halen. Men zou ook kunnen zeggen dat de confrontatie 
en bewustzijn van de dood ons juist doet beseffen wat voor ons wezenlijk is.  
 
4.5. De boeddhistische visie op het cyclische en op de vergankelijkheid 
 
Er is een toenemende belangstelling vanuit het westen voor het boeddhisme. In de beoefening  
van het boeddhisme speelt het cyclische een grote rol. Menig humanist heeft interesse in het 
boeddhisme omdat 

a. het boeddhisme er van uitgaat dat de mens door eigen inspanning waarachtige 
menselijkheid kan ontwikkelen: naastenliefde, wijsheid, en mededogen  (de Wit, 2005, 
24, 33, 60; van Dijk,1999, 24). Boeddhisme is een non-theïstische 
levensbeschouwing;  

b. het boeddhisme wil de eigen ervaringen en hypothesen proefondervindelijk zelf 
bewust ervaren en onderzoeken, met de inzet zo onbevangen mogelijk waar te nemen 
(de Wit, 2005, 70). Dit houdt in dat men niet uitgaat van absolute waarheden; 
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c. in het boeddhisme de beoefenaar zoekt naar causale verbanden met de ratio in 
samenspel met de sensitiviteit: hoe komt het nu dat ik / hij / zij lijdt? Tegelijkertijd is 
juist de inzet van de ratio anders dan in het levensbeschouwelijk humanisme: waar het 
humanisme uitgaat van redelijk met elkaar omgaan door de ratio, is in het boeddhisme 
de ratio nodig om te onderzoeken hoe de ervaring ons gedrag en onze opvattingen 
bepaalt. Maar dat in een sensitieve afstemming, niet los van ervaren (de Wit, 2005, 
66); hiermee kiest het boeddhisme de weg naar binnen (van Dijk, 1999, 24); 

d. zowel het humanisme als het boeddhisme niet alleen de vervulling van eigen geluk en 
innerlijke vrede nastreven, maar ook geluk en humane levensomstandigheden voor 
anderen essentieel belangrijk vinden en nastreven;  

e. het boeddhisme een traditie met een lange geschiedenis heeft en daardoor een meer 
doorleefde traditie is dan de relatief jonge humanistische levensbeschouwing (van 
Dijk, 1999, 23) waarin het belang van beleving en ervaring niet meer verdedigd hoef 
te worden. 

 
Het boeddhisme is ontstaan tegen een geheel andere culturele achtergrond. Alphons van Dijk, 
Fons Elders en Han de Wit zijn westerse wetenschappers die zich grondig verdiept hebben 
zowel in het humanisme als het boeddhisme. Daarom lijken zij mij hier waardevolle bronnen. 
Daarnaast beschouw ik de boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh als waardevolle bron voor 
dit hoofdstuk, omdat hij heeft  zich verdiept in het overbrengen van principes uit het 
boeddhisme naar de westerse cultuur. Hierin is hij voorstander van een open en 
onderzoekende houding, en dit sluit goed aan bij de intentie van humanisten.  
Het boeddhisme kan ons iets te leren over de cyclische tijdsopvattingen, wat ik aan de hand 
van de voorgaande items uit hoofdstuk 2 en 4 zal bespreken.  
 
Vergankelijkheid 
Een belangrijk uitgangspunt in het boeddhisme is het aanvaarden van de vergankelijkheid, dus 
van het gegeven dat we ouder worden, ziekten mee zullen maken en weinig te zeggen hebben 
over wanneer we zullen overlijden. Lijden wordt volgens het boeddhisme veroorzaakt door 
het niet kunnen accepteren van tijdelijkheid en vergankelijkheid (van Dijk, 1999; Elders, 
2000; Thich Nhat Hanh, 2008; de Wit, 2005).  
Het aanvaarden van de kringloop van het bestaan is in het boeddhisme een belangrijk 
principe. ‘Het boeddhisme wil zowel de eenheid van lichaam en geest benadrukken als die 
eenheid plaatsen in het permanent beweeglijke netwerk van het bestaan als geheel; ieder 
wezen is daarmee onverbrekelijk verbonden.’ (van Dijk, 1999, 25.) De overtuiging is dat 
wanneer we de vergankelijkheid van de kringloop niet accepteren, we denken en handelen uit 
angst in plaats van uit te gaan van het streven naar helderheid en geluk (de Wit, 2005). 
 
Een kernbegrip in het boeddhisme is het inzicht in de vier edele waarheden, die de volgeling 
niet geacht wordt zonder meer aan te nemen, maar te onderzoeken. Volgens de overgeleverde 
verhalen waren dit de inzichten waarmee de Boeddha probeerde over te brengen aan anderen 
hoe zij de verlichting konden bereiken. Deze vier waarheden hebben betrekking op de 
aanvaarding van het gegeven dat lijden, dood en vergankelijkheid bestaan en dat daar niet aan 
te ontkomen is, en dat er mogelijkheden zijn om te onderzoeken waarom we lijden. Een van 
de vier waarheden is echter dat geluk, genezing en tevredenheid ook deel uitmaken van ons 
bestaan (Thich Nhat Hanh 1998; De Wit, 2005). Onrealistische verwachtingen en begeerte 
zijn dikwijls mede oorzaak van ons lijden volgens het boeddhisme.  
 
Een methode om tot de acceptatie van de vergankelijkheid te komen is het zelfonderzoek in 
meditatie (van Dijk, 1999; Elders, 2000; Thich Nhat Hanh, 2008; De Wit, 2005). Het lijkt wat 
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tegenstrijdig voor westerlingen om tegelijkertijd meer contact met het eigen lichaam en de 
lichaamservaring te maken èn meer innerlijke afstand te creëren, dus als het ware waarnemer 
te zijn van de eigen waarneming en beleving. Het is interessant om hier terug te komen op 
Plessner’s opvatting over zijn natuurfilosofie (scriptie § 3.2. 28). Plessner ging uit van de 
opvatting dat de mens altijd deels vreemdeling blijft in zijn bestaan omdat hij er nooit mee 
samenvalt, zoals voor andere organismen wel het geval is. In het boeddhisme en in vele 
andere oorspronkelijk oosterse meditatieve technieken wordt het vermogen van de mens om 
te ervaren en tegelijkertijd innerlijk afstand te nemen ingezet om de mogelijkheid te zien dat 
we los kunnen komen van allerlei gehechtheden. Van Dijk noemt daarom het boeddhisme 
introspectief, terwijl de westerse wetenschapstraditie naar buiten gericht is: het verschil tussen 
een innerlijke afstand beoefenen, of de wereld om zich heen als iets geheel los van de 
onderzoeker zien (van Dijk, 14). 
 
Het principe dat alles voortdurend voortgaat en terugkeert komt in het boeddhisme ook terug 
in de reïncarnatiegedachte. Dit is geen dogmatisch principe. Het principe dat dit leven van 
geboorte naar de dood het enige leven is waarin men iets kan doen of bereiken wordt minder 
absoluut gezien. Deze opvatting geeft een ander beeld van de werkelijkheid van dit moment. 
Niet alles hoeft bereikt te worden in dit leven. Dit leven nu is het moment waarin men 
zichzelf kan ontwikkelen. Maar ook het lijden van dit leven kan in een ander leven of moment 
anders zijn. In ons begrip relativeert deze visie de gerichtheid op materiële doelgerichtheid en 
maakbaarheid.  
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Hoofdstuk 5. Het cyclische in het humanisme 
 

‘Wie een schelp doelloos stuk trapt, een natuurlijke structuur zinloos verbreekt, 
verneemt, als hij zijn oor te luisteren legt, een innerlijke disharmonie. Maar het is 
waar, dat velen dit diepste leven, dat een ‘schuwe hinde’ is, door veel geraas verjaagd 
hebben.’ (v. Praag, 1947, 63).  

 
In voorgaande hoofdstukken werd duidelijk dat het cyclische in onze cultuur een vergeten 
begrip is. In de vraag naar de mogelijke betekenis van het cyclische en de cyclische 
tijdsopvattingen in het humanisme als levensbeschouwing komt naar voren dat er in dit 
opzicht een leemte wordt ervaren in de bestaande humanistische levensbeschouwing. Wij zijn 
het liefst gericht op onze verantwoordelijkheid en autonomie, alsof we naar onze situatie 
kijken en gericht zijn op maakbaarheid in plaats van er tegelijkertijd middenin te staan.  
Ieder belichaamd leven bestaat uit cyclische ritmen: adem, hartslag, groei en afbraak,  
geboorte en dood, slapen en waken, voeding en uitscheiding. Een cyclisch ritme gaat uit van 
een veronderstelling van een vaste terugkerende orde; in het lineaire tijdsbesef is de 
veronderstelling dat gebeurtenissen geplaatst kunnen worden op een lijn waarin deze 
gebeurtenissen eenmalig zijn.  
Bij een eerste begripsverkenning over het begrip lineaire tijd komt naar voren hoe sterk deze 
begripsopvatting over wat tijd is ongemerkt zit ingebakken in onze hele (westerse) cultuur.  
Lineaire tijd is verschoven van oriëntatiemiddel naar een zelfstandig begrip waar grote 
waarde aan toegekend wordt en dat ook vrij vanzelfsprekend gevonden wordt, dit in 
tegenstelling tot onze ervaring van tijd. Er lijkt een grote afstand te bestaan tussen ons huidig 
gebruik van tijd en onze innerlijke ervaring en betekenis van tijdsverloop en cycli in ons 
leven.  
 
In dit laatste hoofdstuk wordt de verbinding gelegd tussen de cyclische tijdsopvattingen en het 
levensbeschouwelijk humanisme zoals dit ook als basis voor de humanistische geestelijke 
verzorging beschouwd zou mogen worden. De waarden en kwaliteiten van het cyclisch 
denken kunnen een complementaire aanvulling zijn op de waarden en kwaliteiten van het 
lineair denken.  
 
5.1. Terug in de tijd 
 
Het humanisme als levensbeschouwing in Nederland is in en kort na de Tweede Wereldoorlog 
ontstaan als reactie op de bezorgdheid over het nihilisme (van Praag, 1947). Jaap van Praag 
wilde bovendien vorm en uitdrukking geven aan de stemmen van de buitenkerkelijken, om 
enerzijds de buitenkerkelijken een gezamenlijke bron van inspiratie te kunnen bieden en 
anderzijds naar buiten duidelijk te maken dat de buitenkerkelijken niet zonder morele 
overtuigingen waren.  
Het humanisme was in deze tijd gericht op het uitdragen en vormgeven van de boodschap die 
luidt dat mensen in staat zijn om zelf goede morele en ethische afwegingen te kunnen maken. 
En het humanisme wilde de waarde van geestelijke- intellectuele ontwikkeling uitdragen. Het 
humanisme stond voor het geloof in menselijke mogelijkheden het goede te willen en te doen. 
Het gaat ervan uit dat men door (de ontwikkeling van) het redelijk vermogen in staat is deze 
ethische en morele afweging te maken (van Praag, 1947 en 1978). Met de rede is een keuze 
mogelijk over hoe men met gevoelens en ervaringen om kan gaan, ook in contact met elkaar: 
‘men kan zich rekenschap geven’ (v. Praag, 1947, 41). Deze redelijkheid verheft de mens 
boven de natuur, meende van Praag. Hij lijkt hier overigens redelijkheid eerder op te vatten 
als bewustzijn dan dat hij ratio boven natuur en ervaring stelde. Zelf zei hij hierover dat 
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redelijkheid niet opgevat moest worden als ratio met verwaarlozing van het morele en 
emotionele denken (van Praag, 1978, 51 en 94). Ook de ervaring en de beleving zijn bronnen 
van kennis voor ons (idem, 89 en 96).  
 
Op zich leek van Praag zelf wel oog te hebben voor het cyclische in ons bestaan: hij stelde dat 
wij als mensen onze vergankelijkheid moeten aanvaarden en ons moeten verhouden tot het 
daarmee samenhangende leed van het verlies (1947, 55). Volgens van Praag kan de humanist 
bewust ja zeggen tegen het leven en voldoening vinden in het verwerkelijken van het bij 
uitstek menselijke in de wereld. De positie van de mens staat centraal. Maar het contact en de 
verbondenheid met vrienden en familie, de kring waarin iemand zich opgenomen weet, werd 
door van Praag als hulp gezien om zich met de vergankelijkheid te verzoenen zonder de wil 
om te leven te verliezen. In deze verbondenheid voelt de mens zich volgens van Praag 
‘opgenomen in de reeks der generaties, waarin zich de onsterfelijkheid van het leven als 
zodanig openbaart’ (idem). 
 
Van Praag over de natuur en het cyclische  
Het is interessant om te kijken wat van Praag heeft geschreven wat relevant is voor het 
cyclische aspect van ons bestaan, omdat hij initiatiefnemer was van het humanisme in 
Nederland en daar ook sterk zijn stempel op gedrukt heeft.  
Van Praag zag de natuur niet als betekenisloze materie, zoals blijkt uit het citaat uit het begin 
van dit hoofdstuk. Hij zag het verbonden zijn met het cyclische in ons bestaan niet als 
concrete leidraad in ons leven van alledag, maar als een overkoepelend besef voor de basis 
van ons goed en kwaad- bewustzijn (idem, 64). Van Praag interpreteerde natuur op zijn eigen 
manier: ‘Als meest fundamentele notie omtrent de mens in het humanistisch denken moet wel 
de natuurlijkheid genoemd worden. Dat houdt in dat mensen begrepen worden als deel van 
een natuurlijk ervaarbare wereld, waaraan zij met elkaar zijn ontsproten en waarvan zij deel 
uitmaken. (….) Het houdt ook in dat mensen, als alle andere wezens, natuurlijke organismen 
zijn, onderworpen aan de krachten van de natuur (….). De natuur is de mensen tegelijkertijd 
vertrouwd en vreemd, levenwekkend en beangstigend.’ (van Praag, 1978, 88). De 
verbondenheid van mensen komt voort uit het gegeven dat wij deel zijn van de natuur. 
Lichaam en bewustzijn vatte hij op als beiden voortgekomen uit de natuur, als twee-eenheid.  
 
5.2. Een humanistische levensvisie mèt een cyclisch perspectief? 
 
Wat is de betekenis van de cyclische tijdsopvattingen in ons dagelijks leven, in onze 
opvattingen over identiteit, op ons toekomstperspectief, op de dood en onze vergankelijkheid? 
Zou dat een andere waardering op kunnen leveren? Ik wil hiernaar zoeken in dit hoofdstuk en 
verder proberen te denken op voorgaande hoofdstukken. 
 
5.2.a. Vorm geven aan levenswaarden in ons dagelijks leven 
 
Wat zijn belangrijke aspecten in het dagelijks leven wanneer we uitgaan van humanistische 
waarden als menselijke waardigheid, het vermogen zelf vorm te geven aan de eigen 
levensvisie, aan verbondenheid met anderen en aan een levenslang vermogen tot vorming? 
Belangrijke aspecten in ons dagelijks leven zijn werk en zorg voor het dagelijks bestaan.  
 
De dagelijkse terugkeer van zorg voor ons lichaam en ons voortbestaan 
Het cyclische zit verweven in ons dagelijks bestaan: ons lichaam heeft dagelijks zorg en 
aandacht nodig. Alles wat leeft maakt deel uit van de natuur en van het cyclisch bestaan van 
groei of geboren worden en dood of verval, de stofwisseling van opnemen en uitscheiden, en 
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is onderworpen aan de kwetsbaarheden en onzekerheden die hiermee samenhangen (Irigaray, 
2009; van Heijst, 2005). Alleen al een deel van ons dagelijks leven bestaat uit de zorg om 
voldoende slaap en voeding te verkrijgen. De behoefte aan voeding of rust zijn nooit lang te 
negeren. Dit kan ons met tevredenheid vervullen of frustreren vanwege de onontkoombare 
dagelijkse terugkeer van zelfzorg en karweitjes (§ 2.1; Arendt, 1994). Terugkerende arbeid 
wordt als lagere arbeid beschouwd en slechter betaald.  
Het dagelijks bestaan is de laatste paar honderd jaar in snel tempo veranderd, mede door de 
ontwikkelingen in de wetenschap. Er is nu geen constante bezorgdheid om het voortbestaan. 
In plaats van ondergeschikt te zijn aan de onzekerheden van de kringloop van het bestaan is 
wordt het dagelijks leven nu beïnvloedt door de werkdruk die samenhangt met de economie, 
waarin een gezond levensritme in de knel kan komen (§ 2.1; Achterhuis, 1984). Vanuit de 
cyclische tijdsopvattingen kunnen we ons opnieuw bewust worden van onze gebondenheid 
aan onze lichamelijkheid en zouden we natuurlijke ritmen en ons dagelijks bestaan kunnen 
herwaarderen.  
 
De dagelijkse zorg voor anderen 
Een ander aspect van de cyclische tijdsopvatting is de waardering voor de zorg voor anderen. 
Degenen die werkzaam zijn in de zorg en die het dichtst bij de lichamelijke noden en 
behoeften staan, worden laag betaald (§ 2.4; § 4.4). In de zorg verschuift de aandacht van 
goede zorg noodgedwongen zodanig naar efficiënte zorg dat de humane zorg voor zowel 
zorggever als zorgontvanger in de knel komen (§ 4.2; van Heijst, 2005). Daarnaast staat de 
zorg voor diegenen bij wie geen verandering in het dagelijks leven verwacht kan worden in 
lager aanzien en verkeert in slechtere omstandigheden dan de zorg waar met maakbaarheid en 
streven naar verbetering veel resultaten te verwachten zijn. In de dagelijkse zorgactiviteiten 
hebben we te maken met een regelmatige terugkeer die betekenis heeft, maar eerder aan sleur 
en verveling wordt gekoppeld. Het zijn juist de menselijke contacten in de dagelijks herhaalde 
zorgsituaties die betekenis krijgen (van Heijst, 2005).  
 
Willen we grenzen stellen aan de maakbaarheid?  
Dankzij de ontwikkelingen in de wetenschap zijn onze mogelijkheden (voor medische zorg, 
maakbaarheid, controleerbaarheid, reizen, economische groei) steeds groter geworden (§ 3.1;  
Roothaan, 2005). Uitgangspunt van het humanisme is dat we in staat zijn ethische en morele 
afwegingen te maken. Wij zijn immers in staat om naar onszelf en ons handelen te kijken. In 
ons dagelijks bestaan komen de consequenties van deze afwegingen in ons alledaagse 
praktische handelen tot uitdrukking. Hoever willen we gaan in onze maakbaarheid? 
Aanvaarden van de vergankelijkheid betekent misschien ook dat we de maakbaarheid kunnen 
minderen, en tevreden zijn met wat er is en wat we hebben.  
 
Grenzen aan de groei?? 
Uit voorgaande aspect volgt ook de visie op de natuur. Misschien geven cyclische 
tijdsopvattingen een ethische grens aan onze autonomie. Wanneer we alles wat leeft willen 
recht doen zoals we onszelf recht willen doen is het de vraag of we altijd van onze 
economische belangen kunnen uitgaan (§ 4.3; Zweers,1995; van Manschot, 2010). Zo zouden 
we ons kunnen afvragen in hoeverre het voor ons juist is grondstoffen uit te putten en het 
regeneratief vermogen aan te tasten om te voldoen aan onze economische groei. Het 
humanisme zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen, samen met de milieu-ecologische 
bewegingen. Hier kom ik op terug in 5.2.c. Milieugerichte veranderingen hebben echter ook 
grote consequenties voor ons dagelijks leven.  
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Waar doen we het allemaal voor, iedere dag opnieuw?  
In onze levensbeschouwing hebben we ook behoefte aan een ‘beeld van volheid’ (§ 3.3; 
Taylor, 2010). In dit beeld van volheid kan de verbondenheid met voorbije en toekomstige 
generaties verweven zijn (v. Praag, 1947). In ons handelen in het dagelijks leven hebben we 
behoefte aan de innerlijke overtuiging dat hetgeen we doen betekenis heeft. Het is de vraag of 
de gerichtheid op vooruitgang nog voldoet in een betekenisvol beeld voor de waarde van ons 
dagelijks bestaan. In het dagelijks leven hebben we het nodig vervulling te vinden in wat we 
doen.  
Van Praag noemt creativiteit en verbondenheid als zingevende bronnen in het dagelijks leven 
(1978, 226). De verbondenheid van de mens met de wereld kan gezien worden als zingevende 
bron in de gewone dagelijkse terugkerende arbeid, om zich thuis te voelen in de wereld en 
zich opgenomen te voelen in de keten van de gebeurtenissen (idem).  
 
5.2.b. Identiteit 
 
Wij beschouwen onszelf als personen met een eigen identiteit, met herinneringen aan hoe we 
geworden zijn zoals we zijn en een toekomstperspectief (§ 1.1.c; Elias, 1982). Dit is een grote 
verandering in de geschiedenis die geleidelijk verlopen is. De menselijke identiteit is 
veranderd van een poreus zelf naar een omsloten zelf (§3.3; Taylor, 2010). Dit verschil tussen 
een poreus of afgesloten zelf is misschien te vergelijken met het verschil tussen te voet buiten 
lopen of in de auto zitten. Als we te voet gaan zijn temperatuur, wind, zon en regen direct 
voelbaar en hebben we daar een andere beleving bij dan wanneer we in een auto zitten. Zo 
had men in de tijd van een poreus zelf een minder afgesloten ‘zelf’: men was minder 
afgesloten voor allerlei invloeden van buitenaf. Taylor brengt dat in verband met de tijd, die 
werd ervaren als cyclisch, zoals het komen en gaan van seizoenen en rituele momenten. De 
verbondenheid met de natuur was vanzelfsprekender dan nu. Nu kunnen wij keuzes maken en 
beslissingen nemen op basis van ervaringen uit het verleden en verwachtingen van de 
toekomst (§ 2.2). We hebben een persoonlijk verhaal over ons leven en wie wij zijn (§ 2.2 
McAdams, 1993). De tijd wordt meer lineair dan cyclisch gezien. 
 
Door de ontwikkelingen van de wetenschappen ging men de natuur en het lichaam 
bestuderen. In dit bestuderen nam men afstand van de innerlijke beleving. Daarmee werd de 
afstand naar de natuur en de eigen lichamelijkheid groter (§3.1; Roothaan, 2005). Met het 
ontwikkelen van de wetenschappen hoopte men het menselijk lijden te verlichten en 
levensomstandigheden te verbeteren. In het ontstaan van de wetenschappen ging de mens 
zichzelf zien als minder verbonden met de eigen ervaringen, de eigen lichamelijkheid, en met 
de natuur, met alles wat leeft (idem). De natuur werd meer gezien als iets waarvan je gebruik 
kunt maken, zoals  grondstoffen en voeding (Lemaire, 2008; Zweers, 1995).  
 
Mens als hoogste op de ladder of als deel van het geheel? 
Met het vermogen afstand te kunnen nemen van de eigen beleving en ervaring was een 
bestudering mogelijk van verschijnselen en levensvormen die zich voordoen. Mede vanuit 
deze kennis is de mens zichzelf gaan beschouwen als hoogste in de schepping (§3.1; 
Roothaan, 2005). Met het voortschrijdend inzicht hoe alle levensvormen cyclisch met elkaar 
samenhangen en de mens de bestaanskwetsbaarheden deelt met alle andere leven en natuur 
zou een slag terug gemaakt kunnen worden naar de verbondenheid. In alle mogelijkheden die 
we hebben ontwikkeld zou gemakkelijk vergeten kunnen worden dat we met vele andere 
levensvormen samen deel uitmaken van alle leven op aarde (§ 4.3). Dit zou door kunnen 
werken in hoe wij bijvoorbeeld met dieren om willen gaan. Waarom wel uitgaan van 
humanitaire gelijkheid, maar alle andere leven beschouwen als mogelijk bezit van de mens?  
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Inzichten waarderen vanuit denken en ervaren 
In de laatste drie eeuwen is gaandeweg het idee ontstaan dat we helder kunnen denken 
wanneer we gevoelens en ervaringen buitensluiten. Zowel de eigen belevingen als het leven 
om ons heen zijn we gaan zien als iets dat objectief en rationeel bestudeerbaar is (§3.1; 
Roothaan, 2005). We zijn gaan denken dat deze bevindingen de waarheid vormen boven 
beleven en ervaren. In ethische afwegingen zouden we daarentegen juist onze ervaringen en 
gevoelens bewust mee kunnen laten wegen, wetend dat dit in onze gewone dagelijkse praktijk 
onze natuurlijke handelswijze is (idem). In de dagelijkse praktijk nemen we voortdurend 
besluiten op basis van inzicht uit ervaring en gevoel.  
 
Met de aandacht in het hier en nu aanwezig zijn 
In de humanistische levensbeschouwing zien wij onszelf als mensen die in staat zijn te 
werken aan eigen vorming; morele en ethische afwegingen te kunnen maken; het eigen leven 
vorm te geven. Wat we uit de cyclische tijdsopvattingen zouden kunnen meenemen is de 
afstemming op wat zich binnen en buiten ons voordoet. Enerzijds hebben we het vermogen tot 
autonoom zijn, het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen, het maken van 
plannen. Maar anderzijds is er de stilte, onze innerlijke beleving, de behoefte aan rituelen, de 
innerlijke beleving van tijd. In de westerse cultuur kan de gerichtheid op groter/ mooier/ beter 
de aandacht wegnemen bij het hier en nu. De interesse in levensbeschouwingen waarbij het 
beoefenen van aandacht en concentratie een belangrijk aspect vormen neemt toe (§ 4.5; van 
Dijk, 1999). Hierin is de aandacht vanuit een doorvoelen van de lichamelijke aanwezigheid 
belangrijk. 
In het humanisme bestaat de neiging om intellectueel en beschouwend te zijn vanuit een 
mentale aandacht. Interessant is dat van Praag al schreef over de acceptatie van het leven in 
het nu (van Praag, 1978, 225). Om aan te sluiten bij de behoefte om vanuit een innerlijk en 
lichamelijk ervaren de eigen levensbeschouwing in praktijk te brengen kan het humanisme 
van hieruit misschien de aandacht ook terugbrengen naar een bewuste aandacht en 
levenshouding die uitgaat van denken en ervaren (§ 3.1; Roothaan, 2005).  
 
5.2.c. Toekomst 
 
Ons beeld van de toekomst is bepalend voor ons gedrag in het heden. Naast het 
verwachtingsbeeld van de toekomst hebben we een beeld nodig van waar we naar streven, wat 
we de moeite waard vinden (§ 3.3; Taylor, 2010). Wanneer de verwachting niet voldoet aan 
ons gewenste beeld van de toekomst, willen we proberen de toekomst te beïnvloeden.  
Het toekomstbeeld en de manier waarop we dit willen beïnvloeden worden in onze cultuur 
meer beïnvloed door de lineaire tijdsopvattingen dan door de cyclische tijdsopvattingen. In 
welke opzichten zou de cyclische tijdsopvatting onze betekenisgeving kunnen veranderen?  
 
Nodig en voldoende 
Een aspect van de lineaire tijdsopvattingen in onze cultuur is het beeld dat meer/ groter/ beter 
een goed streven is (§ 4.3; Korteweg en Voigt, 1990). In een cyclische tijdsopvatting bestaat 
het beeld dat wat geweest is voortdurend terugkeert in een beweging van groei– bloei- en 
verval, steeds opnieuw. Dit principe van de voortdurende terugkeer van vaste cyclische 
patronen is overal in de natuur aanwezig. Het humanisme zou een belangrijke boodschap 
kunnen hebben: dat wij een visie moeten ontwikkelen op de beperkingen van onze autonomie 
en de beperkingen moeten aanvaarden die bij het leven op deze aarde horen; dat we meer 
moeten leven vanuit de gedachte een te zijn met de natuur. Dat betekent dat het beheersen 
ondergeschikt wordt aan wat wij nodig hebben om te leven; dat ‘nodig’ en ‘voldoende’ 
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belangrijker criteria zijn dan wat materieel mogelijk is. Duurzaamheid en energiegebruik 
komt steeds meer in de belangstelling. Beperkingen van het huidige streven naar groter en 
meer is nodig om het regeneratieve vermogen van de natuur niet verder aan te tasten (§ 4.3; 
Zweers, 1995; van Manschot, 2010). Dit kan een deel zijn van onze levensbeschouwing, 
anders dan een politieke of rationele beslissing. Het beeld van een leefbare aarde voor de 
volgende generaties is een beeld dat kan doorwerken van binnenuit. Het betekent tevens dat 
de verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en alles wat meegekregen is vanuit 
voorgaande generaties een betekenisvolle verbondenheid uitdrukt.  
 
Onderwijs  
Ooit in de geschiedenis was het een gigantische stap voorwaarts om analyserend zo objectief 
mogelijk te gaan onderzoeken hoe allerlei aspecten in de natuur in elkaar zaten (§ 3.1). In het 
lager en middelbaar onderwijs wordt hier nog steeds van uit gegaan: reducerend, afstand 
nemend, deducerend, zonder de stap terug te maken naar de cyclische samenhang van 
ecosystemen en verweven cyclische systemen.. Het was ooit een stap voorwaarts, maar nu 
kunnen we met voortschrijdend inzicht van de samenhang ons nòg meer verwonderen. Al die 
ingenieuze systemen en vormen van leven in de natuur hangen ook nog eens heel nauw met 
elkaar samen. Wanneer dit verweven zit in het onderwijs leren kinderen denken in zowel 
analytische lijnen als samenhangende cycli/ systemen, die levend en betekenisvol zijn.  
Kinderen leren wel analytisch kijken en denken, maar minder kijken vanuit cyclische 
samenhangen waarvan zij/ wij zelf deel uitmaken. We hebben wel geleerd rationeel een 
scheiding aan te brengen tussen lichaam en geest, maar we hebben niet geleerd te denken 
vanuit ervaring, levensverhaal en betekenis. 
 
5.2.d. vergankelijkheid en de dood 
 
Met de ontwikkeling van de wetenschappen en de toepassingen van medische en 
natuurkundige kennis op allerlei gebieden in ons leven zijn wij steeds minder afhankelijk en 
kwetsbaar geworden van allerlei invloeden van buitenaf. We beschikken bijvoorbeeld over 
medische zorg en voorzieningen, irrigatiesystemen in de landbouw bij droogte, of verwarming 
bij kou. Dit heeft vele ongemakken weggenomen en veel lijden verlicht. Met deze 
verminderde bestaansonzekerheid kunnen we toekomstgericht denken en plannen maken, wat 
een aspect is van de lineaire tijdsopvattingen. De kwetsbaarheid van het lichaam staat niet 
meer voorop.  De confrontatie met de dood en onze vergankelijkheid staan geleidelijk steeds 
verder van ons af. Dit klinkt als een prettige verbetering. Valt er in dit opzicht nog iets te leren 
van de cyclische tijdsopvattingen? Hebben de cyclische tijdsopvattingen nog iets bij te dragen 
in de humanistische levensbeschouwing? Zou het iets veranderen in onze 
levensbeschouwing? 
 
Ouder worden 
Een ander aspect van onze vergankelijkheid is de ouderdom. In een cultuur waar de lineaire 
tijdsopvatting centraal staat, zijn de tekenen van ouderdom iets wat liefst zo lang mogelijk 
uitgesteld en beheerst wordt (§ 2.4). Terwijl een kenmerk van de lineaire tijd is, dat wat 
geweest is niet meer terugkomt. Dat kan intens triest zijn. Het is moeilijk een de eigen ouders 
werkelijk te zien ouder worden. Bij ouderen laten trouwfoto’s op de kast zien wat voorbij is 
en nooit meer terugkomt.  
In de cyclische tijdsopvatting hoort ouder worden net zo veel bij het leven als jong zijn of 
volwassen zijn. Dat verandert niets aan de melancholie van wat voorgoed voorbij is, of aan de 
negatieve ervaringen door lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Het kan een enorme klus 
zijn te moeten omgaan met toenemende beperkingen. Maar ouder worden is in de cyclische 
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tijdsopvatting geen taboe. Het is een periode waarin de aandacht verschoven is van werk en 
kinderen opvoeden en de zorg voor anderen naar een geleidelijk toenemende zorg voor 
zichzelf. Sommigen hebben nog lange tijd de aandacht en de energie voor cultuur, hobby’s, 
verhalen van anderen of aandacht voor kleinkinderen; anderen worden hierin eerder beperkt. 
Zou het niet een humane benadering zijn wanneer in onze cultuur de ouderdom in alle 
opzichten beschouwd zou worden als een wezenlijk deel van ons bestaan? Zouden we dan 
niet milder met de zorg rond ouderen en de visie op ouderdom omgaan? Zouden we zelf 
milder denken over onze eigen ouderdom?  
Het is een probleem van onze gehele cultuur, waar het humanisme mondjesmaat aan 
verandering kan bijdragen. Zo probeert bijvoorbeeld het humanistisch woonzorgcentrum 
Reinalda in Haarlem de buitenwereld binnen te halen door maatschappelijke en culturele 
voorzieningen van de wijk in hetzelfde gebouw te vestigen. Hiermee proberen zij de 
scheiding tussen ouderen en de maatschappij te doorbreken.  
 
Wat is wezenlijk en waardevol?  
De dood confronteert met de eindigheid. Met het eigen leven, of met het afscheid nemen van 
diegenen die ons dierbaar zijn of belangrijk voor ons zijn. Dit besef zou ons bewust kunnen 
maken wat we in het leven wezenlijk waardevol vinden. Het is moeilijk om in onze westerse 
cultuur niet meegesleurd te worden in het streven naar maakbaarheid, naar groei, naar 
economische vooruitgang. Het is moeilijk om ons er van bewust te blijven wat voor onszelf 
wezenlijke waarde en prioriteit heeft. Het besef van onze vergankelijkheid kan ons indringend 
bewust maken aan wie of wat we onze tijd willen besteden en ons willen verbinden.  
 
Relativering van materiële behoeften 
De dood relativeert het streven naar economische groei en welvaart. We kunnen immers niets 
van wat in dit leven vergaard is meenemen in de dood. In het besef van onze vergankelijkheid 
zouden we ons kunnen afvragen welke levensstandaard voor ons werkelijk belangrijk is.  
 
Behoefte aan religieuze of spirituele betekenisgeving 
De dood stelt ons ook voor vragen of met de dood iedere vorm van voortbestaan voorbij is. 
Het bestaan van een ‘immanent zelf’, een afgegrensde persoonlijkheid in een lichamelijk 
bestaan, is in ieder geval voorbij. En een besef van de menselijke eindigheid terwijl 
tegelijkertijd het leven doorgaat.  
De behoefte aan ‘de grote verhalen’ vermindert met een toegenomen bestaanszekerheid. Het 
is de vraag of de toegenomen mogelijkheden om ons leven op aarde te verbeteren gezien 
kunnen worden als een zekerheid dat het bestaan in alle opzichten maakbaar is en het verloop 
van het leven autonoom te bepalen is. Ons bestaan op aarde is afhankelijk van de 
mogelijkheid om lichamelijk te overleven. Soms lijkt dat besef ver weg. Maar in confrontatie 
met onze sterfelijkheid gaan zelf de meest seculiere mensen vaak weer kaarsjes branden en 
naar de kerk, omdat wij blijkbaar toch behoefte hebben aan een andere betekenisgeving dan 
een rationeel besef dat met de dood het leven over en uit afgelopen is. De waarheidsvraag of 
leven na de dood bestaat of niet is misschien minder relevant dan het besef dat er een behoefte 
is aan een verhalend, of religieus, of mythologisch, of spiritueel kader. 
 
Troost?  
Onze eindigheid en de ervaring afscheid te moeten nemen van hen met wie we verbonden zijn 
blijft een intens trieste aangelegenheid. Het kan een hulp zijn te erkennen dat het zo triest is 
wanneer er afscheid genomen moet worden. Omdat dit aanzet om er de tijd voor te nemen op 
het moment dat daar de innerlijke behoefte aan is, en zich even los te maken van andere 
planningen en gerichtheid op andere taken.  
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Voor mij was het besef van doorgaande generaties op de uitkijktoren in de Kaapse bossen een 
onverwachte troost. Ik voelde me niet op een eenzaam eiland, maar werd me innerlijk zo sterk 
bewust van zoveel anderen die hun leven op aarde geleefd hebben dat het bij wijze van 
spreken leek of ik hen zo kon zien lopen. Het was een gevoelsmatig besef dat er zo velen zijn 
geweest met hun levenservaringen en geschiedenis. Hetzelfde besef kan mij op andere 
momenten ook met triestheid vervullen. Soms realiseer ik me bij het zien van oude 
binnenstadswoningen dat daar zo veel verhalen zijn geweest van mensen en situaties die nooit 
meer werkelijk voor ons zichtbaar zullen zijn. Een teletijdmachine zoals in Suske en Wiske 
lijkt dan een prettige fantasie. Omdat de realiteit dat zij voorgoed onbereikbaar zijn soms 
moeilijk uit te houden is.   
 
Het cyclisch perspectief maakt ons opmerkzaam op het zijnsaspect van ons bestaan: aanwezig 
zijn in wat zich aandient en stil kunnen staan in bewuste aandacht zonder de gerichtheid om 
controle uit te oefenen iets of te willen veranderen aan wat zich voordoet. In het met aandacht 
aanwezig zijn kan er contact zijn met onszelf en met de ander, maar ook met alle andere 
leven. De verbondenheid met anderen en met de doorgaande levensstroom en te ervaren wat 
zich voordoet zonder dat deze ervaringen en gebeurtenissen geacht worden allemaal onder 
onze eigen controle ter zijn. We kunnen zowel innerlijke als uiterlijke ervaringen waarnemen 
zonder daar direct met de bewuste wil tussen te komen en naar eigen hand te willen zetten.  
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Ter afsluiting:   
 
 
 
 
 
Eb 
 
Ik trek mij terug en wacht. 
Dit is de tijd die niet verloren gaat: 
Iedere minuut zet zich in toekomst om. 
Ik ben een oceaan van wachten, 
waterdun omhuld door 't ogenblik. 
Zuigende eb van het gemoed, 
dat de minuten telt en dat de vloed 
diep in zijn duisternis bereidt. 
 
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? 

 

Maria Vasalis,  

uit Parken en Woestijnen.  

Uitgeverij van Oorschot 1940 
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Noten 
 
                                                
1 Door Anouk Bolsenbroeck (2008) uitgedrukt als dat er ‘op het niveau van humanistische visies lacunes 
bestaan’. 
2 Geïnspireerd uit gesprek met voormalig stagebegeleider, dominee Soeteman, die overigens veel op heeft met 
het hedendaags humanisme. Bron: oude testament, wat gezien mag worden als een bronnenboek voor de 
scheppingsverhalen van westerse culturen.  
3 Melges, F. (1982)  blz 29. Melges refereert hierbij aan Bandura (1974) die stelt dat onze keuze van actie 
grotendeels bepaald wordt door controle proberen te houden over de toekomst.  
4 Bandura (1977), geciteerd door Melges, F. (1982)  blz 31.  
5 Melges, F. (1982)  blz 33, over de bevindingen van Kelly (1955). 
6 Oftewel yang- kracht of aangeduid als mannelijke energie. In deze opvattingen over mannelijke en vrouwelijke 
energie is het een niet beter dan het andere maar complementair. De principes van ‘mannelijke’ en vrouwelijke’  
waarde bevatten geen waardesystemen en verwarrend genoeg heeft ieder mens, dus beide seksen, het hele scala 
aan ontwikkelingsmogelijkheden in zich (Capra, 1982; Colegrave 1979, Irigaray 1992, van Buuren 1982). 
7 Ook wel aangeduid als yin- kracht of vrouwelijke energie, zie verder noot 6. 
8 Dit is een uitspraak van Bataille, waarop Kockelkoren zich baseert in deze dissertatie. 
9 Arendt, H. (1994) Vita activa. De mens: bestaan en bestemming. Blz 119: ‘De last van het biologisch leven 
waaronder het specifiek menselijk bestaan gebukt gaat en die de mens van geboorte tot dood moet torsen, ….’ 
Ook Van Heijst valt deze opvatting van zorg als zware last op: Heijst, A. (2005)Menslievende zorg. Blz. 93. 
Volgens Van Heijst volgt Arendt hiermee de opvatting van Heidegger over zorg. (Zie § 1.1.  scriptie) 
10 Arendt, H. (1994) Vita activa. De mens: bestaan en bestemming. Blz 108 en 109: ‘De zegen van de arbeid is 
dat de bevrediging even onmiddellijk volgt op de inspanning als de consumptie van de middelen van bestaan 
volgt op hun productie, zodat geluk reeds ligt opgesloten in het proces zelf, evenals genot ligt opgesloten in het 
functioneren van een gezond lichaam.’  En: ‘Er is geen blijvend geluk te vinden buiten de door de natuur 
voorgeschreven kringloop van moeizame inspanning en aangename ontspanning…. ‘  
11 Coeterier, die dit onderzoek naar tijdsbeleving deed in opdracht van het ministerie van ruimtelijke ordening, 
geeft voorbeelden die het centrifugale effect versterken: een grote nieuwbouwwijk bij een klein dorp; minder 
(groene) ruimten die juist een vertragende beleving van de tijd geven, en een centripetale werking hebben. 
 
 
 
 


