
“we zien elkaar om 8 uur” 

“vandaag is de tijd voorbij gevlogen” 

‘het universum is ongeveer 14 miljard jaar oud” 

It’s being here now that’s important. There’s no past and there’s 

no future. Time is a very misleading thing. All there is ever, is the 

now. We can gain experience from the past, but we can’t relive it; 

and we can hope for the future, but we don’t know if there is one. 

       George Harrison  

Once upon a time, a very long time ago now, about last Friday, Winnie-the-

Pooh lived in a forest all by himself under the name of Sanders. 

Je veux bien que les gens regardent leur montre quand je 

donne une conférence. Ce que je ne supporte pas, c’est 

qu’ils la portent à leur oreille pour vérifier qu’elle n’est pas 

arrêtée.         

       Marcel Achard  



Over welke tijd spreken we? 
levenstijd, jeugdtijd, jaargetijde, Midden-Europese tijd, reistijd, vastentijd, 

speeltijd, denktijd, wachttijd, halveringstijd, ruimtetijd,… 

 kosmologische tijd 

 tijd van psychische ervaring 

 ritmisch meetbare, technische tijd 
 
dagelijks leven 

 “tijd om op te staan” 

 “tijd om te gaan werken” 
afspraken nakomen 

dagindeling 

planning / dagen, weken, maanden,… 
 
intuitief: 

denken aan kalender, wisseling der seizoenen, wisseling de jaren, 

hoe oud is iemand,…  rotatie van de aarde om de zon 
 

abstract: 

 absolute tijd 

Mensen hebben een perceptie van de werkelijkheid, die niet overeenkomt met 

de werkelijke onderliggende structuur van de wereld.  (Leibniz) 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2366/1575810375_4e6de12410.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/josephinaphoto81/1575810375/&usg=__q-87EJn3prBbvxlKQfn4nYN53gU=&h=333&w=500&sz=139&hl=nl&start=250&sig2=8d5a0APyC8MTRiQRoqiQ2g&tbnid=3rMgW8C-E98smM:&tbnh=87&tbnw=130&ei=ESYpSef2A5qQ0wSpzJyfAw&prev=/images%3Fq%3Dtijd%2Btime%2Bzeit%26start%3D234%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN


TIJD IN HET MENSELIJK LEVEN 

• ingeboren bewustzijn van dood 

• ervaring van jeugd en ouderdom 

• onherroepelijkheid van het verleden 

• onvoorspelbaarheid van de toekomst 

• dagelijkse indeling van tijd 

• planning van het werk 

• meting van tijd (op verschillende plaatsen, verschillende manieren) 

MYTHES  
geven geen antwoord over de natuur van de tijd! 

BEGIN en EINDE 

 
alles in onze realiteit is EINDIG, maar onze verbeelding kent 

geen eindige grenzen die ze niet kan overschrijden 

• dag en nacht 

• seizoenen 

• groei en bloei van planten 

• behoud van generaties 

• vergankelijkheid / levende wezens 

• geboorte en dood 

VRAAG (“Wat is tijd?”) = ZONDER ANTWOORD! 

WAARNEMING ALLEEN IS NIET VOLDOENDE! 



TIJD: het grootste mysterie van alle tijden 
 geen adequate definitie 

 geen duidelijke metafoor 

 geen goed fysisch beeld (in vergelijkingen: parameter, 

     onafhankelijk variabele) 

Notie van tijd bij het kind (Jean Piaget) – cognitieve ontwikkeling: 

 evolutie / het concreet waarneembare naar het meer abstracte   

 mentale constructie van het concept tijd: 

 niet-intuïtief, operationeel 

 tot 7-8 jaar: niet in staat te redeneren over mogelijke alternatieven v tijdsordening 

 verwarren / concepten tijd, snelheid en afstand (tot 5 jaar: morgen-gisteren) 

Bijna-doodervaringen: afwijkende perceptie van ruimte en tijd 

In kwantummechanica: tijd niet eens een observabele (alleen parameter) 

Onze perceptie van tijd: “iets wat voortdurend voorbijgaat” 

 

Fysica: ander verhaal 

 probleem van de reversibiliteit van tijd 

 RT: er is geen “nu” 

Natuurwetenschappelijk + filosofisch interessant ! 



Hindu 

China 

Centraal-Amerika 

Buddhisme 

Oude Griekenland 

cycli van geboorte, dood, wedergeboorte 

universum eeuwig maar veranderlijk in regelmatig ritme 

Cirkelredeneringen: 

Causaliteit 

Orde en wanorde 

Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica 

Entropie 

Vibratíe 

Beweging 

… 

Zijn allemaal  

afhankelijk van tijd! 



Tijd: een vreemde paradox 

Diversiteit van gezichtspunten, afhankelijk van culturele achtergrond, 

persoonlijke interesse en specialisatie, filosofische opvatting,… 

Analytische filosoof  alles herleiden tot 

 conceptueel minimum (= conceptuele economie) 

 ( het minste zeggen) 

Denker – meditator  aan tijdservaring spiritueel maximum  

verbinden (= spirituele intensiteit) 

 ( het meeste zeggen) 

Fundamenteel kenmerk van tijdservaring: 
nooit direct beleefd maar altijd gestructureerd door  

symbolische systemen met variabele complexiteit 

  sommige komen logisch en chronologisch eerst en zijn immanent in 

  verschillende culturen 

 andere steunen hierop via reflexie (filosofie, religie, volkswijsheid,…) 
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PROBLEMEN MET TIJD 

Bestaat tijd in de natuur of in het bewustzijn? 

De structuur van de tijd voor het subjectieve beleven en begrijpen van het 

dagelijkse leven heeft de modi verleden, heden en toekomst 

 kan deze structuur en het daarmee verbonden verlopen van het tijdspunt 

helemaal of gedeeltelijk in een objectieve + verklarende fysische theorie  

weergegeven worden? 

Of is de tijd een aspect van het menselijk bewustzijn, dat in de fysica 

geen plaats vindt en daaruit niet kan verklaard worden? 

Talrijke temporele verhoudingen stellen een intersubjectieve 

realiteit voor waarbij tegelijk ook de fysica in het spel komt  
  ( bv. via het gebruik van uurwerken) 

 

Tijd kan niet alleen iets subjectiefs zijn! 



WAAROM BESTAAT TIJD? 

Sinds de ART: WAAROM BESTAAT RUIMTETIJD? 

Sinds de kwantumkosmologie: WAAROM BEGON RUIMTETIJD TE BESTAAN? 

THEISME: “God” STANDAARD ATHEISME: 

“Een feit” 

verklarende hypothese niet- verklarende hypothese 

heeft epistemologische 

voorkeur op 

antwoord : 



Bewustzijn van “INWENDIGE KLOK”: 
“slechts wanneer ze niet meer juist loopt”: 

synchronisatie met dag- en nachtritme verstoord 

 ploegenarbeid 

 jetlag  …    tijdelijke bewusteloosheid of bijna-doodervaring 
 

Inwendige klok kan zelfs (milli)seconden inschatten! 

 

 verschillende mechanismen! (vrijwel onbegrepen) 

  (experimenten met LSD, mescaline: korte perioden lang  

  beleefd, lange perioden vervormd) 

 

 meerdere inwendige klokken! “snelle” + “langere” (+ cognitieve processen 

zoals denken en leren – wisselwerking) 

 

 succesvol reageren op uitwendige prikkels (cf. tel.nr.: niet alleen cijfers, ook 

juiste volgorde) – legasthenie, dyslexie, dyscalculie 

 

 onder tijdsdruk: meer tijd dan men denkt (trein vertrekt over… + krant kopen) 

 

 psychologische tijdsparadox: hoe minder er gebeurt, hoe langer de tijd 

schijnt en des te korter in terugblik (en omgekeerd) 



Insecten, vogels e.a. warmbloedige dieren: 

 

bioritmische klokken, afgestemd op zon, maan, dag-, maand- en 

jaarcycli;  

o circadiane ritmes (invloed/zonlicht: slaap/waakritme – licht als 

   ‘Zeitgeber’); menstruatiecyclus e.a. 

o immanente kennis, afgestemd op milieu vogeltrek,  

o fundamenteel in evolutie    

o functionaliteit: wat gunstig is bevorderen en beschermen  

   voor wat ongunstig is 

o afwijkende condities  destabilisatie. 

Eencellige organismen:  

meerdere tijdsklokken 

regeling v fotosynthetische ritmen 



Hoe wordt de objectieve tijd van klokken waargenomen en  

verwerkt? 

 

In de hersenen komen beide tijden (innerlijke en uitwendige 

tijd) samen (wordt waargenomen tijd geconstrueerd) 

 
Cf.  akoestische signalen, door hersenen enkele ms trager  

verwerkt dan optische, toch door bewustzijn 1 enkele  

gebeurtenis toegeordend 

 

licht sneller dan geluid – bron op grote afstand 

  prikkels samen verwerkt vanaf 11 meter  

 (strafschopgebied) 

 

Wij hebben geen zintuig voor tijd! 

 

   … ALHOEWEL …   !!! 

 



Slechts 5 zintuigen…? 
• (Aristoteles > 2000 jaar geleden): 

horen, zien, ruiken, voelen, proeven. 

• Nieuwe opvatting: meer zintuigen (21)! 

o.a.: 
thermoceptie (temperatuurzin)  voelen van warmte 

[temperatuurprikkels – kippenvel – klappertanden – koorts - 
onderkoeling] 

equilibrioceptie  evenwichtsgevoel (vestibulair-oculaire reflex) 
[Ménièresyndroom – wagen- en zeeziekte – vertigo - BPPV] 

proprioceptie (positiezin, kinesthesie)  positie vh eigen lichaam 

(zelfwaarneming)  (cf. ‘The man who mistook his wife for a hat’, Oliver 
Sacks) [lichaamsbesef – terugkoppeling – dronkenschap - zwemmen] 

nociceptie (pijnzin)  voelen v pijn [rol v geheugen - fantoompijn] 

 

chronoceptie  registratie v tijd [interne klok] 

… 

 



EENHEID VAN DE TIJD ALS THEMA VAN EEN 

FILOSOFIE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN EN 

VAN DE PERSOON 

Tijdsmodi zijn aan handelende mensen gebonden 

 

Tijdsmodi zijn ingebed in een theorie van het wezen dat 

zichzelf in zijn omgeving representeren kan en de 

tijdsordening van de wereld vanuit een zich voortdurend 

verschuivend tijdsperspectief (tijdsmodi) opvat 



Salvador Dalí: Persistencia de la memoria (1931) 
Allegorie op de subjectiviteit v.d. tijd en het verschil tussen de kloktijd en de 

biologische of subjectieve tijd.  



Tijd en bewustzijn (1) 

 traagheid: bv. iets uit auto nemen terwijl hand deur al sluit 

 geen tijd voor bewustzijn (tennis, ping pong,…) 

 conversatie: anticiperen niet altijd mogelijk als iets onverwachts gebeurt 

 

 gewone fysische regels i.v.m. tijd zijn helemaal mis indien  

 toegepast op bewustzijn  

 bewuste perceptie past niet in conventioneel kader 

 andere conceptie nodig 

bewustzijn:  

soort waarnemer die niets anders ervaart dan “action replay” v.h. gebeuren 

Is al het essentiële van een responsie reeds gepre- 

programmeerd in onze cerebrale cortex? 

De tijd van onze perceptie “vloeit” niet op de lineair-vloeiende 

wijze zoals we ons dat voorstellen! 



Tijd en bewustzijn (2) 

Wij leggen de ordening in tijd die wij schijnen waar te nemen 

op aan onze perceptie, om ZIN te geven aan de relatie /  

externe fysische realiteit – uniforme progressie v.d. tijd 
(Penrose) 

 een illusie? 

 

 filosofische fout? Hoe kan je “verkeerd” zijn over iets wat 

je waarneemt? 

(= per definitie de dingen waarvan je je rechtstreeks bewust bent) 

Vb.: Mozart concipieerde ineens een heel muziekstuk  

actuele externe tijdsspanne v. deze perceptie-act niet vergelijkbaar met 

de tijd, nodig om de compositie te horen of uit te voeren 



Timing 

Progressie in tijd 

in ons bewustzijn niet overeenstemmend met die van  

de externe fysische realiteit 

Bach: “Kunst der Fuge” (1750) stopt plots (dood?) maar lijkt verder te gaan… 

 Men moet bepaalde gebeurtenissen in leven v. individu in aanmerking 

nemen zonder die in real time te herbeleven 

 impressies / geheugen lijken “gecomprimeerd” en virtueel “herbeleefbaar” 

in een oogwenke 

 idem / wiskundige theorie 

BEWUSTZIJN = het “zien” van een noodzakelijke waarheid 

cf. Plato: wereld van ideale mathematische concepten – zelf tijdloos 

• perceptie v platonische waarheid draagt geen echte informatie in  

technische zin 

Contradictie: 

beïnvloedt een toekomstige perceptie een actie in het verleden?  teleologisch? 

oplossing / paradox:  

geen contradictie in zulke bewuste perceptie, zelfs als je ze laat teruggaan in  

de tijd! 

Tijd en bewustzijn (3) 



Plato’s 

allegorie van de grot 
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Alles (ook de wereld) heeft zijn eigen geschiedenis 

Iets dat in de tijd afloopt = GESCHIEDENIS 

Geschiedenis is verbonden met tijd (Hegel) 

Geschiedenis wortelt in de fysische wereld 

podium + fysische wetten  

Transitoir karakter van tijd: ontologische basis voor geschiedenis  

RT  geen unieke tijd  geen unieke geschiedenis van een proces  

bewegingstoestand / historicus (waarnemer) verandert relatie tot proces!  

Vb.: gravitationele collaps 

visie / mede-collapserende waarnemer: geschiedenis eindigt catastrofaal 

(abrupte stop – rand / ruimtetijd) 

visie / externe waarnemer: geen einde – geschiedenis nadert asymptotisch 

no-return-oppervlak 

TIJD EN GESCHIEDENIS 



Fysica start vanuit filosofische aannamen 

causatie, determinisme, 

natuur, ruimte, tijd 

waarnemingen en experimenten 

micro- en macro- 

fenomenen 

detectie van empirische 

inconsistenties en logische 

paradoxen 

falen van klassieke 

fysica in microscopische 

en kosmologische domeinen 

nieuwe concepten van 

causatie, determinisme, 

natuur, ruimte, tijd 

herziening van de filosofische 

aannamen, ten einde deze 

defecten te overwinnen 



Tijd en tijdelijkheid 

Ons bestaan is tijdelijk 
“ik houd een voordracht” = “ik houd NU een voordracht”  

   (over 2 uren zal ik dat niet meer doen) 

“Antwerpen is een grote stad” = “Antwerpen is NU een grote 

stad”      (ooit was het een dorpje) 

NU = tijdwoord 

       + tegenwoordige, verleden, toekomende…  tijd / werkwoorden 



Uitdrukking van tijd 

Tijdelijkheid is uitdrukking van 

GEBEURTENIS (“het regent”) – wezenskenmerk = een verandering 

TOESTAND (“de straat is nat”) – geen verandering 

ALGEMENE WAARHEID (“water van 20°C is vloeibaar”) 

Elke gebeurtenis heeft DUUR: ‘nu nog niet’, ‘nu wel’, ‘nu niet meer’ 

(soms: “ogenblik” – niet voortdurend “nu” kunnen zeggen) 

(moeilijk af te bakenen) 

Tijdelijkheid is EIGENSCHAP 

Gelijktijdig: reflexief, transitief, symmetrisch 

Vroeger, later: transitief maar niet reflexief noch symmetrisch 

RELATIES 

tussen 

gebeurtenissen  



Fenomenologisch volledig? 

Is alles genoemd wat belangrijk is i.v.m. tijd? 

Wat met de ‘historiciteit’ van de tijd? 

1) Alle gebeurtenissen zijn  TEGENWOORDIG  

    of VERLEDEN 

    of TOEKOMST 
 
gebeurtenissen sluiten elkaar uit 

het gebeuren: alle 3 mogelijk (verandering) 

modi 

2) Tegenwoordige processen zijn werkelijk maar voorbijgaand 

(het heden ‘vloeit’) 

3) Voorbije processen zijn factisch  

(het verleden ‘staat’) 

4) Toekomstige processen zijn mogelijk  

(de toekomst ‘komt’) 

zijnsmodi verduidelijken de 



‘vloeit’…  stroom van de tijd 

 indeling van gebeurtenissen 

  

die niet tegenwoordig zijn  

Het voorbije is niet meer, maar is zeker eenmaal geweest 

  geen werkelijkheid meer maar factum 
(ook als je ‘t niet weet of kent) (iets dat gebeurd is ‘ongebeurd’maken kan niet) 

Het toekomstige is nog niet, de toekomst is open. 

Hoe zal het zijn? Het is maakbaar 

  beïnvloedbaarheid 

  onzekerheid 

Wij hebben over toekomst een structureel, geen factisch weten  

die AL werkelijk waren 

 

die NOG NIET werkelijk zijn  

     herinnering 

we kennen, weten dankzij   vertelling, verhaal 

     documenten 



Toekomst:  

we beschikken over een structureel, geen factisch weten  

water zal bij 20° vloeibaar zijn 

2 X 2 = 4 

Pb is zwaarder dan H2O 
wetmatigheid 

Toekomstige feiten ken je maar juist voor zover ze 

steunen op algemene waarheden 

of afleidbaar zijn uit verleden of tegenwoordige feiten 

Alle toestanden en gebeurtenissen van een ogenblik + 

alle algemene waarheden 

bepalen alle toestanden en gebeurtenissen op elk ander ogenblik 

determinisme 
kwantummechanica 

ontkent dat 



Het tegenwoordige kan je waarnemen 

 je kan zeggen: op 25 mei hebben we verkiezingen 

   het is vandaag 25 mei 

    vandaag is het verkiezingsdag 

Maar er kan een staatsgreep, overstroming, aardbeving, opstand,…gebeuren… 

Het verleden kan ik me  herinneren   of   besluiten (uit feiten) 

          onmiddellijk         indirect 

 

Onze hele logica berust op facticiteit. 

Het toekomstige kan ik verwachten en willen 

(maar onzekerheid blijft) 



Voor de fysicus is tijd een continuüm: opeenvolging van 

punten op een rij. 

1) is dit een juiste uitspraak? 

2) is dit een volledige uitspraak? 

3) heeft deze uitspraak zin? 

Verzamelingenleer  ‘continuüm’ = wat met reële getallen 

kan gemeten worden. Toepasselijk op tijd? 

SRT: gelijktijdigheid kan niet op verschillende plaatsen 

relatieve gelijktijdigheid : niet meer transitief met voldoende 

nauwkeurigheid  

probleem met ‘kortste tijdsspanne’ ~ ’kortste afstand’ 



Licht als tijdsmeter in het zwaarteveld 

Einstein: elegante verklaring van de zwaartekracht 

zuiver geometrisch 

massa en energie ~ kromming vd ruimtetijd 

geometrie vd ruimtetijd bepaalt beweging / massa’s 

 (ver van massa  ruimtetijd vlak)  

Vergelijk verticale beweging / bal en / raket (ontsnappingssnelheid 

11,3 km/s = 40.000 km/u) en / lichtfoton (300.000 km/s = 1 miljard km/u) 

 verder van massa: gravitationele roodverschuiving 

v ~ c 

v = 0 Lorentzcontractie 

Lichtgolf scannen  golftoppen 

‘tikken’ als uurwerk 

ver van massa: tikken trager 

 

= gravitationeel bepaalde 

 tijdsdilatatie  SRT ART tijd / bewegende waarnemer 

verloopt trager 



Uurwerk op een berg (verder van middelpunt / aarde: 

minder ruimtetijdkromming)  tikt langzamer dan in het dal 

(grotere ruimtetijdkromming) (onmerkbaar!) 

Daarentegen:  

 uurwerk in vliegtuig (a)  uurwerk in vlieghaven (b) 

Experimentele bevestiging 1976: 

ruimtesonde Gravity Probe-A 

SRT: tijd vloeit niet aan constant tempo en wordt beïnvloed 

door versnelling; grotere gravitationele aantrekkingskracht 

doet de tijd trager gaan.  

 belang voor navigatiesystemen (gps) 

tegengestelde effecten heffen elkaar op 

SRT: tikt 

langzamer tov (b) 

ART: tikt 

sneller tov (a) 



Aarde (sterk overdreven afplatting) 

Klok op pool: dichter bij mmp  diepere potentiaalput 

 loopt trager (ART) 

Klok op evenaar: bewegingsgerelateerde tijdsdilatatie 

   groter (SRT)  klok loopt trager 

Beide effecten heffen elkaar op zeeniveau op! 



OP WEG NAAR EEN ZWART GAT 

(tamelijk hypothetisch) 



Je veroudert een beetje sneller als je een trap 

opgaat dan wanneer je beneden blijft! 

90 biljoensten van een seconde in 80 jaar… 

draaitrap 

abdij Melk, 

Oostenrijk  



Gravity Probe B 

(2004) 
(concept 1963, 

resultaten 2009) 



At Long Last, Gravity Probe B Satellite Proves Einstein Right 
 





At least it seems to be clearly the case that whatever physics is 

operating, it must have an essentially time-assymmetrical ingredient, 

i.e. it must make a distinction between the past and the future.  

Roger Penrose  

Pijl van de tijd 

2 manieren om gebeurtenissen te classificeren volgens de relatie 

“voeger”-”later” 

entropie-tijdspijl 

historische tijdspijl 



Soorten /pijlen van de tijd 
1) thermodynamische: 2de hoofdwet; orde  chaos, entropie, 

bv. warmte; 

2) elektromagnetische: alleen geretardeerde golven 
waarneembaar (bv. wisselstroom): volgen causaliteitsprincipe 
– expanderende mode 

 (geavanceerde golven niet – contraherende mode); 

3) biologische: evolutie eenvoud  complexiteit  

  (amoebe  meercelligen); 

4)  psychologische: geheugen voor verleden, niet voor 
toekomst; chaos  orde (ouder worden) PARADOX MET 2de 
hoofdwet ! 

 cf. computer: gebouwd naar analogie met menselijk geheugen – 
chaotisch vóór gebruik  epistemologische dimensie; 

5)  sociologische: niet-repetitief  sociaal netwerk (sociale 
relaties, gewoonten) – samenleving toekomstgericht; 

6)  kosmologische: alle andere pijlen hiervan ontologisch 
afhankelijk – Hubble-expansie. Dingen bestaan vandaag 
zoals ze zijn dankzij de kosmische pijl. 





 

 

Verleden 
= bestaan van een hiërarchische orde van documenten in het heden 

= het complete resultaat van de relatie HEDEN  TOEKOMST. 

Kenmerk: laat sporen na (vb.: sporen in mica / geladen deeltjes / radioactiviteit). 
 
Historische tijdspijl is geen product van het verleden, maar van ontwikkeling 

in de huidige tijd. “Verleden” is een andere term voor documenten die wij 

nu, in het heden, bezitten. 

Het is niet nodig het “bestaan” van een verleden te veronderstellen 

ten einde een getuigenis van het verleden in het heden te verkrijgen. 

Niet het bestaan van het heden, maar het bestaan van het verleden is een 

subjectieve illusie die een fysische (meetbare) basis mist. 

jaarringen: historisch document 

dikke ~ gunstige  

dunne ~ ongunstige 

komen voort uit het heden (bomen groeien 

in het heden)  

klimatologische 
omstandigheden 



Het ogenblikkelijke heden is een buitengewone tijd 

omdat in deze alleen de overgang potentieel  actueel 

plaatsheeft. 

Wij meten alleen het heden. Het heden is “omnipresent”. 

Alle empirische data worden gemeten in het heden. 

Het is empirische materie zelf. We kunnen niet steunen  

op iets erbuiten. Als dusdanig is het maar moeizaam  

objectief te maken, d.w.z. observeerbaar van buiten uit. 

 
(Het laatste wat een vis opmerkt is het water waarin hij zwemt.) 

Het Heden 



elk individueel foton 

kan beide wegen opgaan 

(naar toekomst A of 

naar toekomst B); 

alleen daardoor ontstaat 

een interferentiepatroon 

op het scherm. 

Zolang toekomst A 

of toekomst B niet is 

opgetekend, blijft de weg 

van het foton onbekend  

2 straaldelers plaatsen  

interferentie wegens 

superpositie. 

interferentie- 

patroon = 

toekomst A + 

toekomst B 

toekomst A 

toekomst B 

 De toekomst is open, alle alternatieven zijn vrij 

 (cf. een weg met steeds maar vertakkingen). 

 Kenmerk: potentialiteit, niet-factualiteit, onbepaaldheid 

 Wat (nog) niet bestaat, kan niet bekend zijn. 

vb.: interferentieproef – heeft het foton keuze of is zijn pad bepaald? 

De toekomst 



De historische pijl van de tijd (1) 
De historische tijdspijl = mathematische classificatie 
(uit documenten) 

2121

2211

2211

IImetII

:)(tIen)(tI informatie  

 )(tGdan  vroeger is )(tG







(bv. Wereldoorlog I staat in boek / 1950, 

ontbreekt in de vorige) 

Kenmerk: niet-lineaire, 

hiërarchische ordening 

(in tegenstelling tot 

ruimtelijke ordening) 



De historische pijl van de tijd (2) 

 Onze ervaring is asymmetrisch omdat wij gekoppeld zijn aan 

andere asymmetrieën in onze omgeving. 

 De accumulatie van informatie (geheugen) zit vervat in 

onze hersenen. 

 Zij is een vb. van de algemene informatieaccumulatie die  

plaats heeft in het universum. 
(kraters op de maan geven info over het verleden) 

      Muschelkalkgroeve 

          (Midden-Trias) 

Bordkrijt Informatieoverdracht 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.pelikan.com/pulse/vfs-public/img/store_article_images/Paintingg/School_and_preschool_education/Coloured_blackboard_chalk/detail_images/White_blackboard_chalk.jpg&imgrefurl=http://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/nl_BE.Store.displayStore.23380./wit-bordkrijt&h=170&w=270&sz=43&hl=nl&start=4&sig2=y4y5h08QNnnypRZiigXvfg&usg=__19vJRrqOZASOFu4GmHITjH221UU=&tbnid=x5_XOICoNfik9M:&tbnh=71&tbnw=113&ei=CD8YSb-qD4-W0QSIu-GNCw&prev=/images%3Fq%3Dbordkrijt%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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De historische pijl van de tijd (3) 

 de natuur heeft herinnering aan het verleden, 
niet aan de toekomst (we hebben geen fossielen uit de toekomst) 
 
 deze herinnering is het tastbare materiaal voor het subjectief-
menselijke geheugen en is wat het in de eerste plaats mogelijk 
maakt 

De historische tijd is gemaakt door een 

tastbare realiteit: cf. Nautilusschelp 

(Nautilus pompilius) (vb./ 

”evolutionaire perfectie”):  

informatie van “vroeger” is  

een deelverzameling van 

de informatie van “later” –  

de schelp bevat alle  

documenten van eerdere stadia en getuigt van historische ontwikkeling 

Elk macroscopisch object heeft niet alleen geschiedenis, 

het is zijn geschiedenis 

r(t) = 0,010778 e0,17849.t 



een historische tijdspijl maken vanuit het heden 

blocnote met carbonpapier 

schrijf een 1 op eerste blad 

omcirkel de 1 

scheur het eerste blad af 

verbrand het 

schrijf een 2 op het 

volgende blad naast 

de 1 

omcirkel beide 

scheur het blad af 

verbrand het 

schrijf een 3 op het 

volgende blad naast 

de 1 en 2 

enz. 

het bovenste blad van de blocnote stelt het heden voor = huidige toestand 

van de blocnote 

de bladen eronder zijn de toekomst = toekomstige toestand van de blocnote 

de afgescheurde en verbrande bladen zijn het verleden 



1. Het heden laat zijn afdruk na op de toekomst: huidige condities overleven 

tijdelijk - er is een grote probabiliteit voor hun toekomstig bestaan; 

in de toekomst zullen we documenten hebben uit het instantane heden. 

2. Om deze reden zullen wij in de toekomst documenten uit het verleden 

hebben. Dat is ook de reden waarom we vandaag de dag documenten uit 

het verleden bezitten. 

(Jules Verne: “wijzelf waren de toekomst”) 

3. Informatie uit het verleden bestaat in een nogal specifieke hiërarchie. 

Vroegere documenten zijn steeds partiële grootheden van latere 

documentatie (deelverzamelingen). 

4. De historische hiërarchie van documenten volgt uit het heden zonder 

teruggrijpen naar het verleden. 

Documenten uit het verleden (afgescheurde blaadjes) worden onmiddellijk 

verbrand en beïnvloeden dus de huidige conditie van de blocnote niet meer. 

CONCLUSIES 



)(' xctct   222 1  

gravitationele 

tijdsdilatatie  

Lorentz-tijdscontractie 

P A U Z E 



Thermodynamica  

Wetenschap van het macroscopische 

 

DOEL: 

verbanden leggen tussen de voornaamste 

grootheden die de toestand van een natuurlijk 

systeem op deze schaal definiëren: 
druk 

temperatuur 

stroomsnelheid 

concentraties van stoffen in een reactief mengsel 

……………… 

zonder een beroep te doen op de details van de 

processen die zich op moleculaire schaal afspelen. 



gesloten systemen:  

alleen uitwisseling v energie   

met buitenwereld 

geïsoleerde systemen 
geen uitwisseling met omgeving  

open systemen:    

niet alleen energie- maar ook 

materie-uitwisseling 

Deze systemen kunnen  

werken onder evenwichts-  

of niet-evenwichts- 

voorwaarden. 

niet-evenwicht beperkt zich tot  

min of meer lange transiënte toestand  

tot unieke eindtoestand van evenwicht  

Buiten zulke beperkingen identificeert het 

systeem zich met zijn omgeving door een 

evenwichtstoestand aan te nemen (zelfde 

temperatuur, druk en chemische 

potentiaal als omgeving).  

Als het systeem echter de niet-

evenwichtsbeperkingen behoudt, kan het 

zich differentiëren van zijn omgeving. 

er kan een permanente niet-

evenwichtstoestand worden gecreëerd door 

toepassen van gepaste ‘beperkingen’:  

temperatuurverschillen aan de randen,  

instroom van verse reagentia en afvoer van 

verbruikte producten, enz. 



Waarom pijl van de tijd? 

BEGIN VAN DE WERELD 
eerste ideeën: expanderend universum 1927-1831 Lemaître 

nieuwe problemen  begin ? 

Eddington: rol van een universele entropie als pijl v.d. tijd 

“hittedood” (< Boltzmann, Kelvin) 

  = toestand van maximale entropie 

ontbinding v.d. unidirectionaliteit v.d. tijd in verre toekomst ? 

DE PIJL VAN DE TIJD 
Einde 19de eeuw: richting van de tijd 

  ~ statistische thermodynamica (Boltzmann e.a.) 

 de wetten v.d. fysica maken geen onderscheid tussen “vóór” en “na” 

 de meeste natuurlijke processen evolueren in één richting 

  dit valt samen met ons gevoel voor de natuurlijke  

  richting van tijd: verleden  toekomst 
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eerste hoofdwet vd thermodynamica:  

de totale energie blijft bij de evolutie van een geïsoleerd systeem behouden  
  

tweede hoofdwet (Carnot-Clausius): nieuw concept 

‘entropie’ 

de entropie van een geïsoleerd systeem kan niet afnemen en blijft constant  

als de evenwichtstoestand is bereikt. 

toepassingsveld / thermodynamica 

onbeperkt?  

- motor van een auto 

- industriële synthesereactor 

- levend organisme 

- atmosfeer en oceanen 

- biosfeer in haar geheel 

- ……. 

ontwikkelingsgeschiedenis van de thermodynamica  

 universaliteit onder alle voorwaarden? 

 op welk descriptief niveau kan zij zich het meest adequaat  

      manifesteren?  

 wat kunnen haar beperkingen zijn? 

Sadi Carnot 

(1796-1832) 

Rudolf Clausius 

(1822-1888) 

http://rpmedia.ask.com/ts?u=/wikipedia/commons/thumb/8/80/Sadi_Carnot.jpeg/300px-Sadi_Carnot.jpeg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Clausius.jpg


FORMULERINGEN VAN DE TWEEDE 

HOOFDWET 

In een systeem heeft een proces de neiging om de 

totale entropie van het universum te vergroten. 

 

Warmte kan niet spontaan van een systeem bij lage  

temperatuur naar een met hogere temperatuur 

vloeien. (Clausius) 

 

Het is niet mogelijk warmte via een cyclisch proces 

volledig in arbeid om te zetten. (Kelvin) 



Conflict in het hart van de fysica  

2 vormen van wetenschappelijke temporaliteit  

KLASSIEKE MECHANICA (Newton) 

     pijl vd tijd bestaat niet 

RELATIVITEITSTHEORIE (Einstein) 

KLASSIEKE THERMODYNAMICA :  

fundamentele asymmetrie / verleden en toekomst 

+ voorkeursrichting ( thermisch evenwicht = eindtoestand) 

geen 

conflict  

de hele  

19de 

eeuw 

Ludwig Boltzmann: poging / verzoening  

 statistische mechanica 

 tegenspraak / omkeerbaarheid  

 op microscopisch niveau (interactie / gasmoleculen) 

 op macroscopisch niveau (temperatuur, druk, entropie…) 



Pijl van de tijd - THERMODYNAMICA 
EERSTE HOOFDWET: in een gesloten systeem blijft de 

totale energie constant (Sadi Carnot, 1820) (gelijkheid) 
[“je kunt niet winnen…”] 

Midden 19de eeuw:  

TWEEDE HOOFDWET: de entropie is na 

een zeker proces nooit afgenomen 

(Clausius, 1865; Boltzmann, 1877) (ongelijkheid) 

[“je kunt niet gelijk spelen”]  

ENTROPIE: maat voor wanorde in een systeem 

Ludwig Boltzmann 

(1844-1906)  

Johann Josef  

Loschmidt 

(1821-1885) 

Rudolf Clausius 

(1822-1866) 

Sadi Carnot 

(1796-1832) 

Laatste helft 19de eeuw – Boltzmann –  

programma om 2de Hoofdwet te bewijzen 

vanuit klassieke mechanica 

statistische techniek / Maxwell toegepast 

op atomaire botsingen 

Boltzmann: H-theorema –  

H (functie van posities en snelheden 

v atomen) moet altijd afnemen. 
  kritiek en ongeloof, o.a collega Loschmidt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Clausius.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Sadi_Carnot.jpg


Ludwig Boltzmann 
(1844-1906) 

19de eeuw:  

confrontatie / 2 tegenstrijdige visies op de natuur: 

wetten van Newton 

statisch heelal 

”Darwin toonde aan dat het de studie van populaties was, op lange termijn  

bekeken, en niet de studie van individuen, die toeliet te begrijpen hoe individuele  

variabiliteit, onderworpen aan een selectieproces, kon leiden tot veranderingen  

van levende soorten.”  (I. PRIGOGINE, Het einde van de zekerheden) 

 de tijd krijgt een richting 

 onderscheid /  

       omkeerbaar – niet-omkeerbaar 

evolutie 

Rudolf Clausius  

2de Hoofdwet    entropiestijging 

 

Charles Darwin: studie v populaties 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Boltzmann-Ludwig.jpg/220px-Boltzmann-Ludwig.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Clausius.jpg


De pijl van de tijd 

 kritiek en ongeloof, bv. collega Loschmidt:  

snelheid omkeren  

H daalt nooit, met welke beginvoorwaarden ook… 
Johann Joseph Loschmidt 

1821-1895  

Ludwig Boltzmann 

1844-1906 

Oplossing / paradox: Boltzmann 1870 

overbrugt de kloof tussen de microscopische en  

macroscopische wereld door 

• invoering / statistische argumenten 

• erkenning / belang / beginvoorwaarden 

S = -H 

~ informatie-entropie 

(Claude Shannon) 

(negentropie) 

S = k log W 
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Boltzmann ziet als eerste in dat irreversibele toename van  

entropie gelijk staat met  

 toename van moleculaire wanorde 

 geleidelijke afvlakking van initiële asymmetrie  

 (evolutie naar eindtoestand met maximale symmetrie 

  en wanorde) 

 

Entropie ~ 

 aantal manieren waarop macrotoestand kan verwezenlijkt  

worden vanuit microtoestanden (“complexies”) (S = k ln W) 

 

 fysisch concept voor ‘t eerst geassocieerd met  

probabiliteit 

 

 entropie neemt toe in de richting vd tijd   



Klassieke thermodynamica:  

 evenwicht = eindresultaat van gesloten warmteproducerende processen 

die beweging veroorzaken 

 in gesloten systeem zal alle warmte uiteindelijk dissiperen  entropie stijgt 

 maximale entropie (optimale wanorde) = maximaal evenwicht 

 

cf. hemelse wereld van Aristoteles: 

• onbeweeglijk en goddelijk: cirkelvormige bewegingen zijn de enige die 

nauwkeurig mathematisch vastgelegd konden worden. 

• door modernisme geseculariseerd maar geloof in absolute beschrijving 

behouden (Newton). 

Prigogine  

 wijst universele interpretatie van Boltzmanns evenwicht af 

 leven moet plaats krijgen in het paradigma 

 groei naar complexiteit v.d. materie alleen te conceptualiseren in een 

denken dat de notie tijd herwerkt tot dynamische eenheid, niet herleidbaar 

tot een parameter 

Tijd in de moderne thermodynamica (1) 



fysica van Newton:  

- nadruk op het zijn van de dingen (statica); lineaire benadering; 

worden (dynamica) = tussenfase tussen twee statische 

momenten in een inert, absoluut kader 

- differentiaalvergelijkingen veronderstellen continuïteit  slechts 

in klein tijdsinterval 'dt' meetbaar 

- voltrekt zich in absoluut, inert kader - geen plaats voor leven 

('demon van Laplace' kon heel het zijnsgebeuren als één ‘zijn’ 

aanschouwen).  

zijn = wezenlijk wording: wat is bestaat uit gebeurtenissen 

(events)  

die voortdurend creatief iets aan de kosmos toevoegen 

Tijd in de moderne thermodynamica (2) 



Moskou, 25 januari 1917 - Brussel, 28 mei 2003 

van 1929 af in België  

1949 Belgische nationaliteit  

scheikunde ULB 

hoogleraar ULB en Austin (Texas) 

1977 Nobelprijs Scheikunde voor bijdrage tot  

de thermodynamica / niet-evenwichtsprocessen,  

i.h.b. de theorie van dissipatieve structuren 

Ilya Prigogine 



Kenmerken van de pijl van de tijd 

REVERSIBELE PROCESSEN 

1) tijd niet belangrijk 

2) stabiliteit en orde vitaal 

3) perfectie bereikt na evenwicht 

4) gesloten systeem 

5) statisch 

6) cyclisch en repetitief 

7) kleine input  kleine output 

    grote input  grote output 

IRREVERSIBELE PROCESSEN 

1) tijd speelt centrale rol 

2) instabiliteit 

3) collaps bij evenwicht 

4) open systeem 

5) dynamisch 

6) niet-cyclisch en niet-repetitief 

7) kleine input  grote 

     verandering 



Dit extremum =  

• eindpunt / natuurlijke evolutie vh systeem in de tijd, volgens de tweede 

        hoofdwet  

• garantie dat het evenwicht, eenmaal bereikt, stabiel is tegen eventuele 

   kleine verstoringen die de omgeving op het systeem 

   zou kunnen overbrengen. 

In evenwichtstoestand: universaliteit het meest compleet gerealiseerd; 

evenwicht ~ extremum / ‘toestandsfunctie’ = grootheid die eenduidig afhangt vd 

   toestandsvariabelen:  

  maximum entropie in geïsoleerd systeem,  

  minimum / vrije energie van Gibbs (systeem met gegeven T,p). 

droom van een autonome wetenschap / thermodynamica /  

niet-evenwichtssystemen opgegeven!  

openstellen voor disciplines als  

  kinetica 

   wetenschap van het niet-lineaire 

  statistische mechanica 

  stochastische processen  

Théophile De Donder 



 systeem uit evenwicht: pijl van de tijd = bron van orde  

 (afvlakking van fluctuaties) 

 systeem ver van evenwicht : nog groter effect  bestaan van 

      leven mogelijk!  

 spontane evolutie naar stationaire niet-evenwichtstoestand met 

     grotere complexiteit 

 fluctuaties worden niet noodzakelijk getemperd 

 specifieke, niet-universele natuurwetten 

 rol van instabiliteiten 

 materie wordt actiever 

 niet langer uitsluitend verbonden met toename  

    van wanorde (entropie) 

 kan zowel tot orde als tot wanorde leiden 

Nieuwe inzichten in irreversibiliteit 



“De gangbare natuurkunde wil de pijl van de tijd niet zien. Daarvoor heeft 

ze zelfs een truc bedacht. Men maakt een rigide onderscheid tussen 

fundamentele wetenschap en de wereld van de fenomenen.” 

“paradox van tijd”  

Hoe kan de pijl van de tijd verschijnen in een wereld waaraan de 

fysica de eigenschap tijdssymmetrie toeschrijft? 

 

Prigogine:  

 onomkeerbaarheid = essentieel kenmerk vd natuur 

 pijl van de tijd krijgt reëel statuut 

 + constructieve, objectieve betekenis  

Sinds Boltzmann: pijl van de tijd ondergebracht bij de fenomenologie 

 kon opgevat worden als een subjectieve creatie vd waarnemer.  

 tijd die verandering, evolutie en onomkeerbaarheid uitdrukt onbestaande 



faseruimte 
dient om de 

ruimte van alle mogelijke toestanden en snelheden van een  

mechanisch systeem te modelleren  

Voorbeeld: systeem met focale stabiliteit 

v 

x 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Focal_stability.png


Vb.: chaotisch systeem  

 vlindereffect 

 gevoeligheid voor de beginvoorwaarden 

 deterministische chaos 

Stabiel en instabiel systeem 

kleine aanpassing (wijziging, perturbatie,…) 

/ beginvoorwaarden  slechts minimale gevolgen 

twee banen met verschillende  

(maar toch weinig verschillende) 

beginvoorwaarden 

na verloop van tijd exponentiële 

verwijdering van elkaar 

http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Bifurcatie_diagram_van_de_logistische_afbeelding.png&ir=http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bifurcatie_diagram_van_de_logistische_afbeelding.png&ig=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRe-OKV8ueE2sEcBognZMGXsu8AX3iNRjD9TjkehNLO6DIj_pB7F62f8As&h=911&w=1276&q=bifurcatie&babsrc=HP_ss
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Elk dynamisch systeem heeft  

 kinetische energie (~ snelheden vd delen vh systeem) 

 potentiële energie (~ wisselwerkingen tussen die delen, d.w.z. 

onderlinge afstanden).  

eenvoudig geval: vrije deeltjes, zonder onderlinge interacties  potentiële 

energie = 0  banen triviaal te berekenen [“integreerbaar”systeem 

(Poincaré)] 

Dit leidt tot een statische wereld 

Systeem ver uit evenwicht  dissipatieve structuren  
 parameter: afstand tot evenwicht 

 kunnen slechts begrepen worden als onomkeerbare processen  

 hebben nood aan de pijl van de tijd  

  nieuwe dynamische toestanden vd materie door interactie /  

  systeem - omgeving (uitwisseling / materie en energie) 

 systeem communiceert als geheel  nieuw soort orde (geen stabiele  

   toestand, maar actief proces v zelfordening) 

 spontaan optreden van anisotropie 

 verhogen meestal entropieproductie 



irreversibele processen   pijl van de tijd 

• even reëel als reversibele 

• constructieve rol in de natuur 

• uitbreiding / dynamica noodzakelijk 

• instabiele en chaotische systemen 

• statistische formulering 

• kleine wijzigingen  grote gevolgen 

• “gevoeligheid aan beginvoorwaarden” 

• “vlindereffect” 

Poincaré: niet-integreerbare dynamische systemen: 

NIET MOGELIJK: variabelen zó te definiëren dat potentiële energie wegvalt 

(gedrag isomorf met dat van stelsel / vrije deeltjes zonder interactie 

en geen pijl van de tijd) 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.urbanhonking.com/universe/Chaos%2520Pattern.jpg&imgrefurl=http://www.urbanhonking.com/universe/2006/09/&usg=__i2YnSnN861MGP5QJxUJpBxFWbvo=&h=469&w=634&sz=96&hl=nl&start=72&sig2=pOfr4ZCT2iphdRRea9eTtg&tbnid=KLmrGZiftD-uAM:&tbnh=101&tbnw=137&ei=cfJ-Scr4FYmKjAee4PHPBA&prev=/images%3Fq%3Dbutterfly%2Beffect%26start%3D54%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dnl%26sa%3DN


Het vlindereffect (Butterfly effect)  Lorenz-attractor 

x' = -s x + s y  

y' = R x - y - xz 

z' = -B z + x y  

 

s = 10, B = 8/3, R = 28 
Edward Lorenz 

1917-2008 
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(1) statica en dynamica van het anorganische: 

 klassieke fysica = absolute ruimte + tijd, determinisme 

 relativiteitstheorie = relatieve ruimtetijd, determinisme 

 kwantummechanica = complexe ruimte, probabilisme 

klokmetafoor = kosmos is een groot uurwerk; 

(2) klassieke evenwichtsthermodynamica : 

 “nature morte”: studie van leven door te sterven 

 “black box”: fictief isolement van levensprocessen 

 entropiestijging ~ toename / wanorde, symmetrie, lineaire 

motormetafoor = kosmos draait maar valt stil; 

(3) dissipatieve of niet-evenwichtsthermodynamica : 

 vitale kracht of leven door méér te leven 

 “open box”: orde van gecontextualiseerde levenstoestanden 

 negentropie = afname wanorde, asymmetrie, niet-lineair 

ecometafoor = kosmos is groeiend, levend geheel 

Indeling / Fysica vlg. Prigogine 



Ensemble  
één enkel systeem  één enkele baan in faseruimte,  

   vertrekkend van (x0, v0) 

 

“ensemble” (Einstein, Gibbs) = verzameling van systemen 

 wolk van punten i.p.v. één punt  

 waarschijnlijkheidsverdeling ~ dichtheid van die punten, corresponderend 

 met de verschillende dynamische toestanden, verenigbaar met de 

 informatie erover 

 dynamische theorie formuleerbaar, geheel onafhankelijk / precieze 

    aanduiding vd beginvoorwaarden 

 equivalentie tussen individueel en statistische niveau alleen voor  

     stabiele dynamische systemen 

voor onomkeerbare processen wegens instabiliteit: vorm van 

 waarschijnlijkheden met intrinsieke betekenis (“intrinsiek aleatorisch”) 

equivalentie tussen het individuele en het statistische verbroken 

uitbreiding / dynamica: Hilbertruimten, Riemann-meetkunde, fractalen 



Gesloten en open systeem revisited 
 GESLOTEN SYSTEEM:  

zeer weinig energieuitwisseling met omgeving- “blackbox” 

(vb.: klok, motor) 

 OPEN = DISSIPATIEF SYSTEEM: 

 continue energiedialoog met omgeving 

 voortdurende energiestroom van buiten (binnen) naar binnen (buiten) 

 interne energietransformaties 

 steeds complex  interne organisatie, groot aantal vervlochten 

 contactpunten (cf. hersenschors).  

 vaak chaotisch 

 vb.: alle levende organismen, bepaalde chemische reacties 

 hoe complexer  hoe meer energie nodig om al de aanwezige 

 verbindingen in stand te houden 

 uitermate gevoelig voor interne fluctuaties 

 dynamisch   ver van een statistisch toevallige statische, isentropische 

 verdeling (evenwicht) 

 verhoogde orde  verhoogde instabiliteit  transformatie 

 (autoregulatie, autostructurering, autopoiesis) 



Tijd in de moderne thermodynamica 

Prigogine: 

 

 Hoe groter de complexiteitsgraad / dissipatief systeem, hoe groter de kans 

dat het op een hoger complexiteitsniveau een (relatieve) stabiliteit bereikt. 

 Leven 'eet' entropie: het bezit de potentie nieuwe vormen te creëren  

en oude vormen overbodig te maken (negatie van entropie negentropie). 

 Is de continue energieflux doorheen het systeem mild, dan worden de  

bewegingen opgenomen in het systeem. Wordt een kritische drempel echter 

overschreden, dan worden nieuwe verbindingen aangelegd en glipt het 

systeem naar een hoger homeostatisch niveau. 

De deterministische, evenwichtige, gefundeerde, lineaire, 

inerte, gesloten, klassiek-thermodynamische opvatting over 

levensdynamiek wordt vervangen door een levenstheorie 

waarin opnieuw plaats is voor het inzicht dat levende 

systemen hun doel in zichzelf hebben. Ilya Prigogine 

1917-2003 

http://www.education.mcgill.ca/profs/cartwright/edpe660/prigogine.gif


"Il est bien mort, le monde finalisé, statique et harmonieux que la 

révolution copernicienne détruisit lorsqu'elle lança la Terre dans 

les espaces infinis. Mais notre monde n'est pas non plus celui 

de l' 'alliance moderne'. Ce n'est pas le monde silencieux et 

monotone, déserté par les anciens enchantements, le monde 

horloge sur lequel nous avions reçu juridiction. La nature n'est 

pas faite pour nous, et elle n'est pas livrée à notre volonté. (...) 

Le savoir scientifique, tiré des sages d'une révélation inspirée, 

c'est-à-dire surnaturelle, peut se découvrir aujourd'hui en même 

temps 'écoute poétique' de la nature et processus naturel dans 

la nature, processus ouvert de production et d'invention, dans un 

monde ouvert, productif et inventif." 
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http://images.google.be/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/c6/Ilya_Prigogine.jpg/180px-Ilya_Prigogine.jpg&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine&usg=__yyzUj1uiHoEu3AaM0ZfNTwpP6FY=&h=259&w=180&sz=12&hl=nl&start=38&sig2=o9m5sbbuwABtqoRyU6bgIw&um=1&tbnid=CVe12ZabzNPnxM:&tbnh=112&tbnw=78&ei=TAVhScKYDJ3HjAfnkvnCDw&prev=/images%3Fq%3DIlya%2BPrigogine%26start%3D36%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26lr%3Dlang_de%257Clang_nl%26sa%3DN
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Interne tijd 

Elke dissipatieve structuur heeft zijn eigen tijdsverloop (interne tijd) 

en zijn eigen tijd-ruimtestructuur. Interne energiehuishouding en  

externe energie-uitwisseling hangen af van de functie van het  

systeem en van fluctuaties en ritmen in de uitoefening van die  

functie. Daarmee wordt tijd geen externe parameter maar een  

systeemeigen variabele: elk systeem heeft zijn eigen tijd en de  

algemene tijd is een gemiddelde van alle systeemtijden.  

 

Levende systemen gedragen zich als dissipatieve structuren, die  

een dynamisch en principieel instabiel karakter bezitten. Hun  

ontwikkeling kan onmogelijk door een beperkt aantal fysische  

wetten verklaard of voorspeld worden, maar alleen in termen van  

hun eigen specifieke geschiedenis. 



Prigogine: herontdekking van de tijd (1) 
= herontdekking van de tijd via de wetenschap 

= tegen de trend om het zien van tijd als irreversibele “stroom” als subjectief, 

psychologisch kenmerk te beschouwen 

 verwant met sommige conclusies van Bergson: 

klassieke, mechanistische wetenschap is zo gestructureerd dat alle temporele 

karakteristieken van onze ervaring eruit geweerd worden 

 tegen Bergson: dat hoeft nu niet meer, wetenschap kan dat wél! 

< chemie, thermodynamica 

Herinner Bergson: conflict intuïtie  intellect 

duur, continuïteit 

(praktisch) 

deelt wereld op 

scheidt continuïteit 

(speculatief) 



Prigogine: herontdekking van de tijd (2) 

Tijd = homogeen 

Kloktijd is niet de gewone tijd 

(cf. 30° op wijzerplaat is niet hetzelfde als 5 minuten !) 

De wereld = pluraliteit v geïsoleerde entiteiten binnen een homogene ruimte 

met pluraliteit v discrete gebeurtenissen optredend binnen een homogene tijd 

- scheiding bepaald door punt waar onze mogelijke actie erop ophoudt = 

waar ze ophouden aan onze behoefte te voldoen 

Prigogine: 

de wereld behandelen als simpel met tijdsreversibele 

fundamentele wetten is een oversimplificatie 
(cf. gebouw herleiden tot stapels bakstenen) 



 systeem uit evenwicht: fluctuaties van groot belang 

 vnl. bij bifurcatiepunten (tweesprongen) (soort keuzepunten (kunnen ook 

      tripels, quadrupels zijn)  

 systeem kan ”kiezen”  

 gaat samen met ontstaan v van chaos + kwalitatief verschillende manieren 

       v functioneren 

• variatie v een parameter 

• probabilistische elementen 

• onvoorspelbaarheid 

• symmetriebreking v tijd en/of ruimte 

 (tijd: chemische oscillaties 

 ruimte: Turing-structuren 

 allebei: chemische golven) 

• tussen knopen: deterministisch pad 

• historiciteit  

“Het is niet zo dat de niet-evenwichtstoestand het ontstaan van de richting van 

de tijd veroorzaakt, maar de evenwichtstoestand verhindert de richting van de 

tijd die altijd aanwezig is op het microscopische niveau, om macroscopische 

gevolgen te hebben.” (Prigogine & Stengers, Entre le temps et l’éternité) 



Belousov-Zhabotinsky-reactie 
Boris Belousov (1893-1970) 1950: proefbuis-simulatie 

/ Krebs-cyclus 

citroenzuur + BrO3
- in H2SO4 met Ce3+ ionen als katalysator 

  geel  kleurloos  enz. OSCILLATIES tot evenwicht 

na 1 u. Publicatie overal geweigerd (“vermoedelijk ontdekte 

ontdekking”). Abstract op medisch congres 1959 –  

obscure publicatie – onopgemerkt. 

Anatol Zhabotinsky (1938-2008) 1961: confirmatie 

1968 internationale conferentie Praag  westerse 

belangstelling. Chemische golven – analogie met biologische 

weefsels (neuraal en hartweefsel) – spiraalgolven –  

cilindrische golven 

1980 Belousov (†) & Zhabotinsky: Lenin-prijs 



• Oplossing 1: 6,75 g KBrO3, in 80 ml H2O  

• Oplossing 2: 15,6 g malonzuur in 100 ml H2O ,  

• Oplossing 3: 1,3 g KBr in 70 ml H2O 

• Oplossing 4: 14 ml geconc. H2SO4 in 65 ml H2O  

• ferroïne-indicatoroplossing: 0,35 g FeSO4.7H2O + 0,88 g fenantroline.HCl in 

50 ml H2O   

Oplossingen 1-4 bij kamertemp. in vat met 400 ml aq.dest. (bv. petrischaal). 

Na verdwijnen / geelbruine kleur onder roeren + 2 ml ferroïne-

indicatoroplossing. 

 

 Deelreacties 

(1)2 Br- + BrO3
- + 3 H+ + 3 "H2Mal" →  3 "HBrMal" + 3 H2O 

(2)BrO3
- + 4 ferroïne2+ + "H2Mal" + 5 H+ →  4 ferriïne3+ + "HBrMal" + 3 H2O 

(3)4 ferriïne3+ + "HBrMal" + 2 H2O         →  4 ferroïne2+ + HCOOH + 2CO2 + 5 

H+ + Br- 

 Brutoreactie: 

3 BrO3
- + 5 "H2Mal" + 3 H+  →  3 "HBrMal" + 2 HCOOH + 4 CO2 + 5 H2O 

 

Belousov-Zhabotinsky-reactie 



BZR met cerium-katalysator: 3 processen :  
A) verbruik / bromide-ionen,  
B) vorming / Ce(IV)-ionen,  
C) vorming / bromide onder verbruik / Ce(IV)-ionen 

Reacties:  

Proces A:  

Br- + BrO3
- + 2 H+  HBrO2 + HBrO  

Br- + HBrO2 + H+  2 HBrO  

(Br- + HBrO + H+  Br2 + H2O)*3  

(Br2 + CH2(COOH)2  BrCH(COOH)2 + Br- + H+)*3  

Som: 2 Br- + BrO3
- + 3 CH2(COOH)2 + 3 H+  3 BrCH(COOH)2 + 3 H2O 

Proces B:  

HBrO2 + BrO3
- + H+  2 .BrO2 + H2O  

(.BrO2 + Ce3+ + H+  Ce4+ + HBrO2)*2  

Som: HBrO2 + BrO3
- + 3 H+ + 2 Ce3+  2 Ce4+ + 2 HBrO2 + H2O  

2 HBrO2  HBrO + BrO3
- + H+  

HBrO + CH2(COOH)2  BrCH(COOH)2 + H2O  

(in afwezigheid / bromide-ionen)  

Som: BrO3
- + CH2(COOH)2 + 4 Ce3+ + 5 H+  4 Ce4+ + BrCH(COOH)2 + 3 H2O 



Proces C:  

2 Ce4+  + 2 BrCH(COOH)2  + CH2(COOH)2 + 3 H2O   2 Br- + 2 Ce3+ + 

3 HOCH(COOH)2 + 4 H+ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Bzr_messkurve.jpg


bromaat (BrO3
-) 

malonzuur en 

[CH2(COOH)2] 

bromide (Br-) 

ijzer(II)ferroïne 

(rood) 

broommalonzuur 

[CHBr(COOH)2] 

ijzer(III)ferroïne 

(blauw) 

geeft 

geeft 

reageren met elkaar 

en vormen bromide en 

ijzer(II)ferroïne (rood) terug 

verhindert 

deze reactie 

(zodra Br- opgebrukt is) 



Kleuromslag rood  blauw 

oscillerende chemische reactie 

golfpatronen 

Art Winfree 

(1942-2002) 

http://www.nature.com/nature/journal/v421/n6918/images/421034a-i1.0.jpg
http://www.geocities.com/lclane2/Pics/bz.jpg


• De thermodynamica leert ons oog te krijgen voor het 

onomkeerbare, onvoorspelbare in de natuur. 

•  Zij biedt ons de kans op een herontdekking van de 

onbeheersbare natuur, zoals de pre-socratici (Heraclitus) 

haar hebben ervaren.  

• ‘De wegen van de natuur kunnen niet met zekerheid worden 

voorzien, het aandeel van het toeval is niet weg te cijferen.’ 

(wereldbeeld van de Oudheid: Epicurus, Lucretius). In de 

natuur zijn er geen onveranderlijke eeuwigheden, alleen 

interacties, sterven en geboren worden. 

• Wetenschap en filosofie ‘ontmoeten’ elkaar vandaag om een 

wereld te doordenken, waarin het proces, het worden, 

constitutief is voor het bestaan. 



Gelaagdheid van systemen 
Systeembenadering vd werkelijkheid: web van relaties 

 pre-materiële: wereld vd subatomaire deeltjes  

 materiële: levenloze materie  

 biologische: levende wezens 

 psychische: instinctief, emotioneel en intuïtief gedrag 

 sociale: interactie tussen levende wezens 

 culturele: activiteiten op technisch, artistiek, intellectueel 

      en spiritueel vlak 

leggen verbanden vast tussen de 

grootheden die de betrokken objecten 

en optredende fenomenen kenmerken 
hiërarchisch structurele 

indeling in LAGEN 

h
a

rd
e

 

z
a

c
h

te
 

werkelijkheid = gelaagde structuur met emergente eigenschappen  



Manuel Delanda 

(°1952) Mex. 
procesfilosoof 

Arthur M. Young 

(1905-1995) USA 
kosmoloog, uitvinder  

(Bell-helicopter), ingenieur, 

filosoof, astroloog,… 

procestheoricus 

Arthur S. Iberall  

(1918–2002) USA 
fysicus, uitvinder 

homeokinese (complexe 

systemen) 

Arthur Winfree  

(1942-2002) USA 
theoretisch bioloog, 

wiskundige  

Ilya Prigogine 

(1917-2003) B. 
fysicochemicus, weten- 

schapsfilosoof  

Nobelprijs scheikunde 

1977 
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http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://uanews.org/system/files/images/winfree.lg_horiz.jpg&ir=http://uanews.org/node/7179&ig=http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRs8bjxGO3hgv4MBrM0emGcrxdYmmRHFepxgOeMPwkKI-KsVteWVjB87XI&h=180&w=240&q=Arthur+Winfree&babsrc=HP_ss


Procesfilosofie  

 de “werkelijkheid” heeft dynamisch karakter 

 alles is gebeuren (actual entity, event) 

 gebeurtenissen zijn op elkaar betrokken 

 alle gebeurtenissen vormen samen het heelal 

 heelal = universum = tot eenheid gebrachte veelheid 

 werkelijkheid als geheel vertoont een zekere orde  

 deze orde is echter niet statisch of onveranderlijk, laat nieuwe synthesen toe 

 synthese / wetenschappelijk + humanistisch denken 

 structuur vd wereld dynamisch, procesmatig, niet essentialistisch en statisch 

 geen onderscheid lichaam/geest, organisch/anorganisch 

Alfred North Whitehead  

(1861-1947) GB 

http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/alfred-north-whitehead-1.jpg


De fysische structuren vd werkelijkheid zijn dragers v processen 

die voor transformatie, opslag en uitwisseling van materie, 

energie en informatie instaan.  

 

Deze processen worden bepaald door de eigenschappen vd 

structuren, maar beïnvloeden op hun beurt hun verdere 

ontwikkeling. 

 

In de natuur: constructieve, conservatieve en destructieve 

‘krachten’.  
leiden tot ontstaan, voortbestaan en afbraak  

van organisatievormen en zijn dan ook  

verantwoordelijk voor de levenscycli die hun  

evolutie kenmerken 

Globaal gezien: evolutie naar organisatievormen met 

toenemende verwevenheid en hoger niveau v complexiteit. 



Dissipatieve structuren en 

emergente eigenschappen 
dissipatieve structuren: ver van hun ‘natuurlijk’ evenwicht 
blijven in stationair evenwicht dankzij voortdurende opname / afgifte v materie, 
       energie en informatie  

feedback-mechanismen belangrijk  

 positieve terugkoppeling  

   ontstaan van patronen in ruimte en tijd (zelforganisatie)  

   ontwikkeling van complexere organisatievormen 

 negatieve terugkoppeling  verdediging tegen storende invloeden

     + verzekering van voortbestaan  

emergente eigenschappen  

duiken op verschillende niveaus van de werkelijkheid op 

niet herleidbaar tot de eigenschappen vd onderliggende lagen  

geassocieerd met het nieuwe, creatieve, niet gepredetermineerde in de natuur 

geheel = meer dan som der delen  geen reductionisme mogelijk  

Voorbeelden: leven, zelfbewustzijn, vrije wil  



L’année dernière à Marienbad 
1961 Alain Resnais 

Gouden Leeuw, Filmfestival Venetië 
Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoëff 

 Continue dubbelzinnigheid / ruimte- en tijdsaspecten 

     v.h. getoonde 

 Onzekerheid / causale relaties v gebeurtenissen 

 Interactie verleden – heden 

 Contradicties 

 Tijd en onze geest 

 Continuïteit / ruimte en tijd vernietigd 

Orpheus – Eurydice ? 

patiënt – psychiater ? 

alles verbeelding v.d. vrouw ? 

alles verbeelding v.d. man ? 

geesten ?   dode zielen ? 

droom ?     herinnering ? 

…  (enigmatisch !) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/ca/Last_year_marienbad.jpg


L’année dernière à Marienbad 

 hoofdpersonages  bestaan tegelijk in heden en verleden 

  (tijdens gesprek kan kledij of omgeving veranderen) 

 personages die op verschillende tijdstippen bestaan ontmoeten elkaar 

      in eenzelfde situatie 

Alledaags denken houdt aan 

 logische consistentie: A en Ẫ niet beide waar 

 uitgesloten derde: A en Ẫ niet beide onwaar 

In de film: consistentie onttrekt zich aan deze regels! 

Consistentievlak v.d. virtualiteit: 2 concepten bestaan samen 

(tijdstippen in de veelvoudigheid ononderscheidbaar, bij de actualisatie 

ontplooid) 

Virtualiteit is niet gebonden aan de  

wetenschappelijke eis van consistentie! 

De toeschouwer beweegt zich met oneindige snelheid door 

twee “hedens” heen  2 personages lijken in hetzelfde heden 

te bestaan = filosofische veelvoudigheid 

(plooien van een stuk / topologische ruimte op een ander stuk) 



Ik ga een eindje lopen, zei Tom Poes, ik wil wat van de stenen 

en het bos zien. Je doet maar, zei heer Ollie. Ik hoef niets te 

zien. Ik weet wat mij te doen staat: de vooruitgang versnellen 

om de achteruitgang in te halen. 

 

 

Marten Toonder, Het Verschiet 
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smeltend horloge 

   

The Frozen Watch of Space and Time   



Profiel van de tijd (reeks 1977-1984) 

Voorbeeld van homotopische 

topologie: Twee continue 

afbeeldingen f, g : X  →  Y zijn 

homotopisch (in Y) als er een 

continue afbeelding H : 

X × [0,1]  →  Y bestaat zo dat H(x, 0) 

= f(x) and H(x, 1) = g(x) voor alle x in 

X. Intuïtief kan je het tweede 

argument als tijd zien en de 

homotopie beschrijft dan een 

continue vervorming van f tot g. 

Twee ruimten hebben hetzelfde 

homotopietype als de ene continu 

in de andere kan vervormd worden 

(bv. koffiekop in een torus) (zonder 

gaten of scheuren te veroorzaken). 

Een homotopierelatie transcendeert 

dimensie, compactheid en 

cardinaliteit voor ruimten..  



Er is nog een ander aspect van irreversibiliteit en entropische 

processen: 

niet alleen evolutie orde  maximale wanorde, maar 

evolutie naar nieuw type van ORDE 

Hoe dit transitoire aspect van de fysische tijd (ontstaan van 

iets echt nieuws) incorporeren in dynamische interpretatie van 

de ruimtetijd? 

Traditionele visie: onderscheid tussen 

• tijdsreversibele processen op microschaal (atomaire deeltjes) 

• tijdsirreversibele provessen (macroniveau / alledaagse objecten) 

verschuiving van temporele asymmetrie naar microscopisch 

niveau 

 NIET-EVENWICHTSTHERMODYNAMICA 
 INSTABILITEIT + PROBABILITEIT  eigenschappen inherent 

aan fundamentele microscopische processen 



Macroscopische irreversibiliteit is manifestatie van 

probabilistiche processen op microscopische schaal 

 complexe systemen 

 zelforganisatie 

 dissipatieve structuren 

 irreversibiliteit leidt tot stroom van de tijd 

= Geen metaforische maar diepe fysische betekenis! 

De stroom van de tijd hangt af van de geschiedenis van 

gebeurtenissen op een wereldlijn en hun interacties 

(dissipatieve structuren op intersectie van wereldlijnen) 
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4. Kosmische tijd 
In BLOKUNIVERSUM: referentiestelsels dragen klokken, 

elke duidt een tijd aan tijdens beweging 

 fysisch universum lijkt niet met tijd te maken te hebben 

 tijd en vooruitgang van tijd lijken menselijke illusies 

Maar SRT is (locale, begrensde) approximatie van ART 

 kosmische tijdsschaal mogelijk, die de 

 geschiedenis van het universum meet, 

 rekening houdend met 

 

 kosmologisch principe: heelal = isotroop en homogeen 

 kosmische achtergrond- (microgolfstraling) (1965) 

 (zeer uniforme nagloei / Oerknal) 

  levert referentiestelsel 



MAAR: de kosmische achtergrondstraling vertoont kleine 

rimpelingen 

 informatie over niet uniformiteiten in het vroege universum 

(vorming / sterren en melkwegstelsels) HIERUIT:   

1) correcties op Newton‘s absolute tijd 
• onafhankelijk van materiële processen 

• dezelfde voor alle waarnemers 

er is één uniek 

referentiestelsel 

naarwaar ze zich 

allen richten 

2) correctie op Einstein-Minkowski 

relatieve ruimtetijd 
als uitsluitend gedefinieerd door  

referentiestelsels waaraan individuele 

klokken bevestigd zijn 

er zijn nog steeds zoveel 

tijden en ruimten als er 

Galileaanse referentie- 

stelsels zijn,maar 

ze geven geen aanleiding tot blokuniversum, 

want alle individuele waarnemers richten zich 

naar dezelfde kosmische tijd 



Dit is ook verzoenbaar met moderne bevindingen: 

 vlakheid van het universum 

 eeuwige expansie + dissipatie van alle energie in 

een kosmische stralingszee 

het universum expandeert in één richting 

eens de expansiesnelheid bekend 

 basisch voor kosmische klok 

eerherstel voor Leibniz: 

het úniversum is een klok, gemaakt uit kosmische materie 



Intuitieve “stroom” van de tijd 

Waarneming (brekend glas) tijd loopt in voorwaartse richting 

= mysterie voor de fysica ! 

 microscopisch niveau: fundamentele processen tijdssymmetrisch 

 Wheeler-De Witt-vergelijking: ruimtetijd met tijd in “blokuniversum” 

• geen “stroom “v.d. tijd 

• geen beweging van een “nu” punt 

2de hoofdwet: entropiestijging   thermisch evenwicht 

niet echt een “wet” maar (zeer sterk) statistisch principe:  

meer kans op willekeurige distributies (wanorde) 



Of irreversibiliteit (< 2de Hoofdwet, 1850) de basis is van de pijl 

van de tijd, is een punt waarover nog heftig gedebatteerd wordt 

en dat nog steeds niet beslist is! 

 

De tendens van een gesloten systeem om zijn orde te 

verminderen versterkt de kwestie van WORDEN tegenover 

ZIJN: 
• de statische wereld van Newton-Laplace = deterministisch 

 klokuniversum; 

• de relativiteit van simultaniteit impliceert een filosofie van het ZIJN – 

 relatieve simultaniteit maakt het statische beeld van de fysische 

 wereld (blokuniversum) objectief. 

 (Einstein gaf wel een hint naar een dynamische visie!) 

 

Als irreversibiliteit niet zomaar een epifenomeen is, maar een 

echt kenmerk van de fysische wereld, dan herintroduceren 

tijdsgeoriënteerde processen de notie TIJD in het fysische 

universum. 



EPISTEMOLOGIE: 

a) SRT + idealistische visie / tijd ZONDER BLOKUNIVERSUM (Von Laue) 

 wereldlijnen hebben geschiedenis en bepalen de stroom van de tijd; 

b) radicale visie: SRT steunt idee / blokuniversum, maar dan is de 

idealistische visie op tijd een noodzakelijk gevolg van deze constructie 

Gödel: SRT verschaft onweerlegbaar bewijs voor de 

    idealistische visie: 

BLOKUNIVERSUM impliceert 

• idealistische visie op tijd 

• determinisme 

Temporeel bewustzijn is in de 

menselijke geest ingebouwd als 

zuivere vorm van intuïtie (Kant). 

SUBJECTIEF IDEALISTISCHE VISIE 

Voorbijgaan van de tijd lijkt voor de 

geest een verandering in perceptie 

(Augustinus). 

OBJECTIEF IDEALISTISCHE VISIE 



 TIJD = product / menselijke geest  

 fysische realiteit zelf is tijdloos 

 verloop v. tijd = product / menselijk bewustzijn 

subjectief-idealistisch: Augustinus 

objectief-idealistisch  : Kant 

IDEALISTISCHE VISIE  

Idealistische visie: materiële objecten die wij 

waarnemen zijn voor hun bestaan 

en ordening afhankelijk van het kennend subject 



De 2de hoofdwet van de Thermodynamica 
 gebaseerd op probabiliteit 

 entropiewetten zijn statistisch 

 toegepast in de richting v.d. toekomst  resultaten met  

     verbazingwekkende correlatie met empirische realiteit 

 toegepast in de richting v.h. verleden  resultaten compleet 

    in tegenspraak met empirische realiteit 

 PROBLEEM (natuurwetten zijn tijdssymmetrisch) 

 voor menging in richting / toekomst andere wetten dan voor menging in  

richting / verleden   contradictie met tijdssymmetrie van natuurwetten 

 tendens: naar hogere entropie (meest waarschijnlijke, meest natuurlijke 

toestanden) 



Loschmidt: snelheid omkeren  H daalt nooit, welke beginvoorwaarden ook 

Boltzmann: alle beginvoorwaarden ver van de Maxwell-evenwichtstoestand 

(hittedood-toestand van maximale entropie) bereiken toestand waarin  

H minimaal is. 

Boltzmann: 2de Hoofdwet = statistisch, te wijten aan atomen. 

Demon van Maxwell kan 2de Hoofdwet schenden 

Lord Kelvin 1874: dit suggereert dat de 2de Hoofdwet een 

artefact is, te wijten aan de wet van grote getallen 
James Clerk 

Maxwell 

(1831–1879)  

Ernst Zermelo 

(1891 - 1953) 
William Thomson 

Lord Kelvin 

(1824-1907)  

Henri Poincaré 

(1854-1912)  

Zermelo (student v Planck) wees 

op stelling v Poincaré: 

elk mechanisch systeem met  

eindige potentiële en kinetische 

energie keert in een begrensde 

ruimte terug tot zijn begintoestand. 

 Hoe ook de toestand van het universum nu is, de entropie, 

zoals gedefinieerd door Boltzmann, moet in de toekomst 

terug afnemen tot huidige waarde.    
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Zermelo: waargenomen entropiestijging / universum kan alleen als 

verondersteld wordt dat het om een of andere mysterieuze reden in een 

extreem zeldzame lage begintoestand was. Maar zolang men de fysische 

oorsprong van deze begintoestand niet kan achterhalen, moet men gewoon 

aannemen wat men wil bewijzen 

= i.p.v. verklaring, verzaken aan verklaring! 

 

Boltzmann: verklaring ook zonder aanname / speciale begintoestand 

mogelijk. (Lange correspondentie met Zermelo.)  

2 INTERPRETATIES / 2de Hoofdwet: 

a) creatie-interpretatie: universum op een bepaald 

beginmoment “gegeven” in een onwaarschijnlijke begintoestand; 

b) “antropische fluctuatie”: 2de Hoofdwet wordt zo 

waargenomen omdat intellectueel leven alleen kan bestaan in 

regionen waar de beginvoorwaarden de 2de Hoofdwet toelaten. 

Boltzmann koos niet tussen deze 2 interpretaties; 

Poincaré was nogal geneigd b) aan te nemen! (Hittedood zo vermeden.) 



Volgens welke wetten is het universum zoals het nu is? 

ANTWOORD te vinden in alle fysische theorieën sinds Galilei 

DYNAMICA  zegt 

hoe een systeem evolueert als je weet hoe het was op een bepaald tijdstip 

  zegt niet 

hoe de wereld IS, tenzij je weet hoe hij WAS. 

Uitzonderingen: bv. wetten / Kepler  ellipsbanen: heden te zien als 

gevolg van Newton-gravitatiewet (Principia Mathematica 1687) 

(maar niet erg fundamenteel) 

TIJDSINVERSIE:  zeker waar voor submicroscopische dynamica v. individuele 

deeltjes en hun corresponderende velden in de klassieke mechanica. 

In praktijk weet je weinig over het gedrag v.d. individuele ingrediënten v.e. 

systeem: detail / positie en impuls niet kenbaar en ook niet nodig want 

globaal gedrag beschreven door gemiddelde (massaverdeling, impuls, 

energie, plaats en snelheid v. massamiddelpunt, temperatuur, druk, elastische 

eigenschappen, traagheidsmoment, vorm, oriëntatie,…) 

Chaotische systemen  deterministische chaos, kritische afhankelijkheid v. 

begintoestand, zelfs beweging / lichamen in zonnestelsel is chaotisch 

(maar tijdsschaal is zeer groot) 



 

 

2de Hoofdwet = gebaseerd op probabiliteit, entropiewetten = 

statistisch. 

Toegepast in richting / 

   toekomst  uitzonderlijke correlatie  

   verleden  resultaten helemaal strijdig 

met empirische realiteit 

Contradictie met tijdssymmetrische fysische wetten! 
Tendens naar hoge entropie is geen verrassing: = “natuurlijke” toestanden. 

De lage-entropietoestanden van het verleden zijn een puzzel! 

De natuurwetten laten een heleboel potentiële natuurlijke processen toe.  

Bij indeling via subjectieve kennis v tijd in gebeurtenissen georiënteerd 

a) naar toekomst en b) naar verleden, blijkt slechts de helft op te treden, nl. a). 



= realistische notie: niet-repetitieve, niet-cyclische processen 

(mengen, warmteoverdracht, chemische verandering, turbulentie, chaos,  

niet-evenwichtssystemen, metabolisme, Hubble-expansie,…) 

Irreversibiliteit 



irreversibele processen   pijl van de tijd 

• even reëel als reversibele 

• constructieve rol in de natuur 

• uitbreiding / dynamica noodzakelijk 

• instabiele en chaotische systemen 

• statistische formulering 

• kleine wijzigingen  grote gevolgen 

• “gevoeligheid aan beginvoorwaarden” 

• “vlindereffect” 

Poincaré: niet-integreerbare dynamische systemen: 

NIET MOGELIJK: variabelen zó te definiëren dat potentiële energie wegvalt 

(gedrag isomorf met dat van stelsel / vrije deeltjes zonder interactie 

en geen pijl van de tijd) 



Klassieke thermodynamica:  

 evenwicht = eindresultaat van gesloten warmteproducerende processen 

die beweging veroorzaken 

 in gesloten systeem zal alle warmte uiteindelijk dissiperen  entropie 

stijgt. maximale entropie (optimale wanorde) = maximaal evenwicht 

 

cf. hemelse wereld van Aristoteles. 

• onbeweeglijk en goddelijk: cirkelvormige bewegingen zijn de enige die 

nauwkeurig mathematisch vastgelegd konden worden. 

• door modernisme geseculariseerd maar geloof in absolute beschrijving 

behouden (Newton). 

Prigogine  

 wijst universele interpretatie van Boltzmanns evenwicht af 

 leven moet plaats krijgen in het paradigma 

 groei naar complexiteit v.d. materie alleen te conceptualiseren in een 

denken dat de notie tijd herwerkt tot dynamische eenheid, niet herleidbaar 

tot een parameter 

Tijd in de moderne thermodynamica (1) 



fysica van Newton:  

- nadruk op het zijn van de dingen (statica); lineaire benadering; 

worden (dynamica) = tussenfase tussen twee statische momenten in een 

inert, absoluut kader 

- differentiaalvergelijkingen veronderstellen continuïteit  slechts in klein 

tijdsinterval 'dt' meetbaar 

- voltrekt zich in absoluut, inert kader - geen plaats voor leven. 

('demon van Laplace' kon heel het zijnsgebeuren als één zijn aanschouwen).  

zijn = wezenlijk wording: wat is bestaat uit gebeurtenissen (events)  

die voortdurend creatief iets aan de kosmos toevoegen 

Kenmerken / open = dissipatief systeem:  
 continue energiedialoog met omgeving 

 complexer  meer contactpunten  meer energie nodig voor  

 instandhouding / aanwezige verbindingen (overleven) 

 uitermate gevoelig voor interne fluctuaties  onstabieler 

 ver van statistisch toevallige, statische, isentropische verdeling (evenwicht) 

= sleutel tot transformatie (autoregulatie, autostructurering, autopoiesis) 

Tijd in de moderne thermodynamica (2) 



(1) statica en dynamica van het anorganische: 

 klassieke fysica = absolute ruimte + tijd, determinisme 

 relativiteitstheorie = relatieve ruimtetijd, determinisme 

 kwantummechanica = complexe ruimte, probabilisme 

klokmetafoor = kosmos is een groot uurwerk; 

(2) klassieke evenwichtsthermodynamica : 

 “nature morte”: studie van leven door te sterven 

 “black box”: fictief isolement van levensprocessen 

 entropiestijging ~ toename / wanorde, symmetrie, lineaire 

motormetafoor (kosmos draait maar valt stil); 

(3) dissipatieve of niet-evenwichtsthermodynamica : 

 vitale kracht of leven door méér te leven 

 “open box”: orde van gecontextualiseerde levenstoestanden 

 negentropie = afname wanorde, asymmetrie, niet-lineair 

ecometafoor (kosmos is groeiend, levend geheel) 

Indeling / Fysica vlg. Prigogine 



Kenmerken van de pijl van de tijd 

REVERSIBELE PROCESSEN 

1) tijd niet belangrijk 

2) stabiliteit en orde vitaal 

3) perfectie bereikt na evenwicht 

4) gesloten systeem 

5) statisch 

6) cyclisch en repetitief 

7) kleine input  kleine output 

    grote input  grote output 

IRREVERSIBELE PROCESSEN 

1) tijd speelt centrale rol 

2) instabiliteit 

3) collaps bij evenwicht 

4) open systeem 

5) dynamisch 

6) niet-cyclisch en niet-repetitief 

7) kleine input  grote 

     verandering 



Gesloten en open systeem (1) 
 GESLOTEN SYSTEEM:  

zeer weinig energieuitwisseling met omgeving- “blackbox” 

(vb.: klok, motor) 

 OPEN = DISSIPATIEF SYSTEEM: 

 continue energiedialoog met omgeving 

 voortdurende energiestroom van buiten (binnen) naar binnen (buiten) 

 interne energietransformaties 

 steeds complex  interne organisatie, groot aantal vervlochten 

 contactpunten (cf. hersenschors).  

 vaak chaotisch 

 vb.: alle levende organismen, bepaalde chemische reacties 

 hoe complexer  hoe meer energie nodig om al de aanwezige 

 verbindingen in stand te houden 

 uitermate gevoelig voor interne fluctuaties 

 dynamisch   ver van een statistisch toevallige statische, isentropische 

 verdeling (evenwicht) 

 verhoogde orde  verhoogde instabiliteit,  transformatie 

 (autoregulatie, autostructurering, autopoiesis) 



 Prigogine: hoe groter complexiteitsgraad / dissipatief systeem, hoe 

 groter kans op (relatieve) stabiliteit op hoger complexiteitsniveau. 

 Leven 'eet' entropie: potentie om nieuwe vormen te creëren & oude 

 overbodig te maken. 

  = in feite negatie van entropie & thermodynamische pijl  

 “negentropie“. 

 

cf.: Monod : « Idée extrêmement féconde, mais qui peut donner lieu à 

des généralisations ou assimilations imprudentes ».  

 Indien continue energieflux mild  bewegingen opgenomen in het 

systeem. 

 Na kritische drempel  nieuwe verbindingen  systeem glipt naar 

hoger homeostatisch niveau. 

Gesloten en open systeem (2) 



Gesloten en open systeem (3) 

Isabelle Stengers (°1949): 

toepassing op sociologie, studie / gedrag van groepen. 

Gedrag / kleine groep mensen in een onstabiele,  

kritische zone  radicale veranderingen in gedrag / gehele groep. 

« En fait, nous pensons, quoique nous n'ayons pas encore pu le 

démontrer, que tous les systèmes chimiques (et, a fortiori, tous 

les systèmes biologiques) possèdent une instabilité dynamique 

comparable à celle du boulanger: de petits changements dans 

les conditions initiales peuvent altérer la possibilité de 

transformations chimiques.»  

 

(Prigogine et Stengers: La nouvelle alliance, Métamorphose de la science, 1979) 
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"Il est bien mort, le monde finalisé, statique et harmonieux que la 

révolution copernicienne détruisit lorsqu'elle lança la Terre dans 

les espaces infinis. Mais notre monde n'est pas non plus celui 

de l' 'alliance moderne'. Ce n'est pas le monde silencieux et 

monotone, déserté par les anciens enchantements, le monde 

horloge sur lequel nous avions reçu juridiction. La nature n'est 

pas faite pour nous, et elle n'est pas livrée à notre volonté. (...) 

Le savoir scientifique, tiré des sages d'une révélation inspirée, 

c'est-à-dire surnaturelle, peut se découvrir aujourd'hui en même 

temps 'écoute poétique' de la nature et processus naturel dans 

la nature, processus ouvert de production et d'invention, dans un 

monde ouvert, productif et inventif." 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.education.mcgill.ca/profs/cartwright/edpe660/prigogine.gif&imgrefurl=http://www.education.mcgill.ca/profs/cartwright/edpe660/notes660.htm&usg=__mm19idtI-cYCBQWRHuJqryW_OGM=&h=296&w=200&sz=36&hl=nl&start=30&sig2=94ejV2BC3Mh7I4kbSTJW6Q&um=1&tbnid=Za9sac892cMeOM:&tbnh=116&tbnw=78&ei=OQVhSYmpE8fBjAfF--y5Dw&prev=/images%3Fq%3DIlya%2BPrigogine%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dnl%26lr%3Dlang_de%257Clang_nl%26sa%3DN
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http://www.itis.biella.it/attivita/2007_2008/progetto_costituzione/Percorso/prigogine.jpg


Prigogine: herontdekking van de tijd (1) 
= herontdekking van de tijd via de wetenschap 

= tegen de trend om het zien van tijd als irreversibele “stroom” als subjectief, 

psychologisch kenmerk te beschouwen 

 verwant met sommige conclusies van Bergson: 

klassieke, mechanistische wetenschap is zo gestructureerd dat alle temporele 

karakteristieken van onze ervaring eruit geweerd worden 

 tegen Bergson: dat hoeft nu niet meer, wetenschap kan dat wél! 

< chemie, thermodynamica 

Herinner Bergson: conflict intuïtie  intellect 

duur, continuïteit 

(praktisch) 

deelt wereld op 

scheidt continuïteit 

(speculatief) 



Prigogine: herontdekking van de tijd (2) 

Tijd = homogeen 

Kloktijd is niet de gewone tijd 

(cf. 30° op wijzerplaat is niet hetzelfde als 5 minuten !) 

De wereld = pluraliteit v geïsoleerde entiteiten binnen een homogene ruimte 

met pluraliteit v discrete gebeurtenissen optredend binnen een homogene tijd 

- scheiding bepaald door punt waar onze mogelijke actie erop ophoudt = 

waar ze ophouden aan onze behoefte te voldoen 

Prigogine: 

de wereld behandelen als simpel met tijdsreversibele 

fundamentele wetten is een oversimplificatie 
(cf. gebouw herleiden tot stapels bakstenen) 



Tijd in de moderne thermodynamica (3) 

Prigogine: 

 

 Hoe groter de complexiteitsgraad / dissipatief systeem, hoe groter de kans 

dat het op een hoger complexiteitsniveau een (relatieve) stabiliteit bereikt. 

 Leven 'eet' entropie : het bezit de potentie nieuwe vormen te creëren  

en oude vormen overbodig te maken (negatie van entropie negentropie). 

 Is de continue energieflux doorheen het systeem mild, dan worden de  

bewegingen opgenomen in het systeem. Wordt een kritische drempel echter 

overschreden, dan worden nieuwe verbindingen aangelegd en glipt het 

systeem naar een hoger homeostatisch niveau. 

De deterministische, evenwichtige, gefundeerde, lineaire, 

inerte, gesloten, klassiek thermodynamische opvatting over 

levensdynamiek wordt vervangen door een levenstheorie 

waarin opnieuw plaats is voor het inzicht dat levende 

systemen hun doel in zichzelf hebben. Ilya Prigogine 

1917-2003 

http://www.education.mcgill.ca/profs/cartwright/edpe660/prigogine.gif


Belousov-Zhabotinsky-reactie 
Boris Belousov (1893-1970) 1950: proefbuis-simulatie 

/ Krebs-cyclus 

citroenzuur + BrO3
- in H2SO4 met Ce3+ ionen als katalysator 

  geel  kleurloos  enz. OSCILLATIES tot evenwicht 

na 1 u. Publicatie overal geweigerd (“vermoedelijk ontdekte 

ontdekking”). Abstract op medisch congres 1959 –  

obscure publicatie – onopgemerkt. 

Anatol Zhabotinsky (1938-2008) 1961: confirmatie 

1968 internationale conferentie Praag  westerse 

belangstelling. Chemische golven – analogie met biologische 

weefsels (neuraal en hartweefsel) – spiraalgolven –  

cilindrische golven 

1980 Belousov (†) & Zhabotinsky: Lenin-prijs 



• Oplossing 1: 6,75 g KBrO3, in 80 ml H2O  

• Oplossing 2: 15,6 g malonzuur in 100 ml H2O ,  

• Oplossing 3: 1,3 g KBr in 70 ml H2O 

• Oplossing 4: 14 ml geconc. H2SO4 in 65 ml H2O  

• ferroïne-indicatoroplossing: 0,35 g FeSO4.7H2O + 0,88 g fenantroline.HCl in 

50 ml H2O   

Oplossingen 1-4 bij kamertemp. in vat met 400 ml aq.dest. (bv. petrischaal). 

Na verdwijnen / geelbruine kleur onder roeren + 2 ml ferroïne-

indicatoroplossing. 

 

 Deelreacties 

(1)2 Br- + BrO3
- + 3 H+ + 3 "H2Mal" →  3 "HBrMal" + 3 H2O 

(2)BrO3
- + 4 ferroïne2+ + "H2Mal" + 5 H+ →  4 ferriïne3+ + "HBrMal" + 3 H2O 

(3)4 ferriïne3+ + "HBrMal" + 2 H2O         →  4 ferroïne2+ + HCOOH + 2CO2 + 5 

H+ + Br- 

 Brutoreactie: 

3 BrO3
- + 5 "H2Mal" + 3 H+  →  3 "HBrMal" + 2 HCOOH + 4 CO2 + 5 H2O 

 

Belousov-Zhabotinsky-reactie 



BZR met cerium-katalysator: 3 processen :  
A) verbruik / bromide-ionen,  
B) vorming / Ce(IV)-ionen,  
C) vorming / bromide onder verbruik / Ce(IV)-ionen 

Reacties:  

Proces A:  

Br- + BrO3
- + 2 H+ --> HBrO2 + HBrO  

Br- + HBrO2 + H+ --> 2 HBrO  

(Br- + HBrO + H+ --> Br2 + H2O)*3  

(Br2 + CH2(COOH)2 --> BrCH(COOH)2 + Br- + H+)*3  

Som: 2 Br- + BrO3
- + 3 CH2(COOH)2 + 3 H+ --> 3 BrCH(COOH)2 + 3 H2O 

Proces B:  

HBrO2 + BrO3
- + H+ --> 2 .BrO2 + H2O  

(.BrO2 + Ce3+ + H+ --> Ce4+ + HBrO2)*2  

Som: HBrO2 + BrO3
- + 3 H+ + 2 Ce3+ --> 2 Ce4+ + 2 HBrO2 + H2O  

2 HBrO2 --> HBrO + BrO3
- + H+  

HBrO + CH2(COOH)2 --> BrCH(COOH)2 + H2O  

(in afwezigheid / bromide-ionen)  

Som BrO3
- + CH2(COOH)2 + 4 Ce3+ + 5 H+ --> 4 Ce4+ + BrCH(COOH)2 + 3 H2O 



Proces C: (waarschijnlijk)  

2 Ce4+  + 2 BrCH(COOH)2  + CH2(COOH)2 + 3 H2O  --> 2 Br- + 2 Ce3+ + 

3 HOCH(COOH)2 + 4 H+ 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Bzr_messkurve.jpg


KRITIEK OP PRIGOGINE (1) 

Prigogine ziet deductie / 2de Hoofdwet als deductie / tijd 

“La redécouverte du temps”), vereenzelvigd met één (soort) proces 

IN de tijd, bovendien ongelijkmatig en discreet. 

 Grote problemen! 

Prigogine’s afleiding van de wet van Boltzmann 

breekt met mechanica, beschouwt geïsoleerde banen van deeltjes als 

onrealistisch omdat men plaats en snelheid niet met oneindige precisie 

kan aangeven 

(= epistemologisch argument dat in een ontologische formulering van de 

2de Hoofdwet niet mag verschijnen) 



Ontologisch: 
1) nabije punten / faseruimte evolueren solidair  

slechts te beschrijven als een conglomeraat 

van systemen 

2) in vele gevallen zijn de geagglomereerde  

subsystemen na verloop van tijd op willekeurige 

plaatsen 

KRITIEK OP PRIGOGINE (2) 

geen fusie 

verklaring? 

 geen evolutiewet met beginsnelheden en –plaatsen, 

wel beschrijving in termen van verdelingen 

analoog met waarschijnlijkheden 

/ kwantummechanica 

operatoren nodig voor dynamica 

 formalisme / KM 

Prigogine wil voor de microbewegingen 

ook irreversibiliteit invoeren 

Entropieproductie via Liouville-operator 

Misra: operator M kan S-evolutie afbeelden 

als er voor M een attractor bestaat 

(tendens naar stationaire evenwichtstoestand) 



hoge entropie   veel manieren om een macrotoestand te verwezenlijken 

lage      ….       weinig  ………………………………………………….. 

WAAROM is het heelal begonnen in een toestand van lage entropie? 

 

vorm / ruimtetijd  zwaartekracht – invloed op entropie? 

 welke gravitationele microtoestanden corresponderen met een bepaalde  

macrotoestand? 

entropie maximaliseren en een systeem met zwaartekracht (sterren, 

melkwegstelsels) 

   ZWART GAT 

microtoestand  macrotoestand 

 
2de hoofdwet  - entropie – Boltzmann 

 

  (logaritme /) aantal microtoestanden in een macrotoestand 

Tweede hoofdwet: statistische betekenis 



TIJD EN ENTROPIE 
Heelal vroeger: 
heet, dicht, homogeen (deeltjes opeengepakt), zeer lage entropie,         ORDE 

 

Heelal nu:  
koud, ijl, klonterig (sterren, melkwegstelsels), middelmatige entropie, WANORDE 

o  ruimtetijd veel meer uitgestrekt dan we kunnen waarnemen? 

o  multiversum? 

  dynamica? 

1998: uitdijing / heelal gaat steeds sneller… 

  DONKERE ENERGIE (zelfs in lege ruimte) 

jaren ’70: 

Jacob Bekenstein (Jeruzalem): zwarte gaten passen in de 2de hoofdwet 

(provocerende suggestie) 

 

bevestiging door Hawking 

cf. heet object ---- zwart gat zendt straling uit 

     hoge entropie 

 

de hoogste entropie die in een bepaald volume kan worden samengepakt 



Pijl van de tijd (1) 
Gold: thermodynamische pijl van de tijd wordt rechtstreeks bepaald door de 

expansie van het universum 
 
Emissie en absorptie van straling: afhankelijk van invloeden van de rest 
van het universum 
 
Om geobserveerde vertraagde signalen te verkrijgen moeten 

invloeden / toekomst sterker zijn dan die / verleden 

Hogarth: onderzoek / pijl / tijd in 3 universums 
 

1) statisch  geen pijl v.d. tijd 

invloed / toekomst zal versterkt worden en domineren als creatie snel 

genoeg gaat 
 

2) evoluerend: Einstein –De Sitter  geavanceerde velden 
 

3) Steady State – model  alleen modellen met continue creatie van  

materie kunnen geretardeerde velden geven omdat de nieuw te creëren 

materie in het verleden niet bestond 



Pijl van de tijd (2) – kosmologische context 

(lente 1963, Cornell Univ.) Gold, Hogarth, Bondi, Hoyle, Narlikar, Sciama 

discussie met Wheeler, Penrose, Chandrasekhar, Rosenfeld,  

Feynman (incognito): geloofde niet dat pijl v.d. tijd van de 

actio in distans-formulering van de elektrodynamica kwam 

+ vond de SST ad hoc 

Hoyle-Narlikar zetten de SST voort met verbeteringen, o.a. gebaseerd 

op de Dirac-hypothese i.v.m. grote getallen 

multiplicatieve creatie v. materie M ~ t2 (M,t: massa, leeftijd / universum) 

gravitatieconstante dalend in de tijd G ~ 1/ t  

Late 60-er jaren: SST  BB-theorie (nieuw paradigma) 


