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Anderhalve eeuw na het begin van onze 
jaartelling legde Claudius Ptolemaeus 
de wereld vast in een atlas van zevenen
twintig kaarten. Hij tekende de zeeën, 
gebergten en kusten van de drie beken
de continenten, Europa, Azië en Afrika, 
en gaf van achtduizend, plaatsen de posi
tie noord-zuid en oost-west. Daartoe 
spande hij over zijn kaarten een raster 
van lengte- en breedtegraden. De eerste 
meridiaan legde hij over de westelijke 
grens van zijn geografische kennis, de 
Canarische Eilanden. Tot aan. het tijd
perk van de ontdekkingsreizen viel de 
wereld samen, met Ptolemaeus' 
Geqgraphia. Die wereld was veel te klein. 
Toen Columbus voet aan land zette op 
de Bahama's had hij alle reden om te 
veronderstellen dat hij van de ene zijde 
van. Ptolemaeus' wereld naar de andere 
was gezeild, langs de achterkant van 
diens kaarten, en nu in Azië was beland. 
Columbus schatte de afstand tussen, de 
Canarische Eilanden en Japan op zo'n 
4400 kilometer. De werkelijke afstand, is 
ruim zestienduizend kilometer. De 
schattingen van Magelhaens, is later 
berekend, lagen gemiddeld zo?n tachtig 

procent te laag. Het nieuwe deel van de 
wereld., buiten de randen van de bestaan
de kaarten, werd in korte tijd veel en. veel 
groter, de zestiende- en zeventiende-
eeuwse cartografen hebben geleefd, op 
een. razendsnel uitzettende bol. 

Die expansie is in - letterlijk - dui
zenden publicaties gedocumenteerd. 
Want achter de kalme papieren wereld 
van cartografen speelden zich hectische 
maatschappelijke processen af verbon
den met economische en militaire be
langen. De wereld die almaar groter 
werd, was er een van handel in slaven, 
specerijen en grondstoffen, van oorlog, 
exploitatie en verovering, van zendings
werk en onderwerping, preciezer 
gezegd: de wereld werd groter door deze 
processen. 

De kortst denkbare samenvatting 
van De haast van Albertine, het in. 
Maastricht verdedigde proefschrift van 
Peter Peters, Is dat hij de processen heeft 
bestudeerd die de wereld de afgelopen, 
twee eeuwen weer lieten krimpen. Maar 
daar moet direct aan worden toegevoegd 
dat deze weergave ook misleidend is, 
want zijn boek heeft een diepere laag, 



die juist demonstreert datje niet in deze 

termen over het groter of kleiner wor

den van de wereld kunt spreken. Wat De 

haastva.fi Af terrine zijn filosofische kracht 

geeft, is de reflectie op de concepten die 

ons denken over ruimte en rijd behek

sen. Daartoe bespreekt Peters vier gevals

studies die opgespannen zijn tussen de 

reizen per stoomtrein van Thomas Cook 

en het werk. In het Operations Control 

Center van Schiphol Maar misschien, is 

het verstandig om, zoals Peters zelf ook 

heeft gedaan, eerst de theoretische lijnen 

aan te wijzen waarmee het plot is ge

weven, 

Peters heeft zijn titel ontleend aan een. 

passage in Op zoek naar de verloren tijd van 

Marcel Proust. De verteller heeft een 

auto gehuurd en biedt Albertine aan 

vrienden op te zoeken in twee dorpen 

die tevoren, met de koets, elk een dag

reis zouden vergen. Terwijl, ze bij hun. 

vrienden in het eerste dorp zijn, wisselt 

Albertine een blik met haar geliefde: we 

moeten ook nog naar het andere dorp. 

Albertine krijgt haast. De besparing in 

reistijd heeft tijdnood gecreëerd. Peters 

noemt deze paragraaf dan ook 'Op zoek 

naar de gewonnen tijd'. Het is een para

dox die de strekking van het boek be

paalt, zoals een toonsieutel een. symfo

nie, want wat ook de vervoermiddelen, 

trein, stoomschip, auto of vliegtuig, en 

wat ook de bestemmingen, werk, huis, 

vakantie, het is telkens de winst in rijd 

die tegelijk het tekort oproept. 

Er is nog een tweede motief dat het 

boek als geheel typeert. Tijd, in handen 

van filosofen, lijkt bij uitstek uit te no

digen tot tweedelingen, zoals klokketijd 

en psychologische tijd, temps en durêe van 

Henry B-ergson, Zrit en Doseiii van Martin 

Heidegger. De Britse hegeliaan McTag-

gart onderscheidde rijd in een A-serie, 

waarin, een waarnemer is verondersteld 

voor wie gebeurtenissen zich afspelen in 

verleden, heden of toekomst, en tijd Ie. 

een B-serie, die een volgorde bevat die 

niet afhankelijk is van een waarnemer, 

zoals de vaststelling dat Columbus leef

de vóór Livingstone. Wat Peters, een 

personele unie van filosoof en socioloog, 

daaraan toevoegt is C-tijd, met de c van 

context. Deze C-tijd is in de eerste plaats

een sociaal, verschijnsel, het is tijd die 

verwijst naar de praktijken waar hij een 

product van Is, niet de onafhankelijke 

maatstaf waarmee de activiteiten in die 

praktijk worden gemeten. Met een ver

helderend voorbeeld: klippers konden 

een snelle of langzame overtocht heb

ben, maar niet 'te laat' komen, een zeil

schip heeft nu eenmaal een onvoorspel

bare reistijd. Voor stoomschepen gold 

dat in mindere mate, wat relatief punc

tuele dienstregelingen mogelijk maakte. 

Noties als 'snel', 'punctueel', 'op tijd' 

krijgen hun betekenis in. een praktische 

context van - in dit geval - vervoer en 

behoren daarmee tot de C-tijd. 

Het derde motiefis de kritische ana

lyse van de gelijkstelling van vooruit

gang met tijdwinst. Het huidige mobi

liteitsdebat is van meet af aan in termen 

van versnelling en tijdbesparing gevoerd 

en. ook al werd het debat op den duur 

net zo stroperig als de files die er nu 

alweer decennialang deel van uitmaken, 

het lijkt onmogelijk om de problemen 

een andere conceptualisering te geven 

dan verder-in-minder-tijd. Peters doet 

een dappere poging dit stagnerende 

debat een andere wending te geven. 
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Maar eerst de gevalsstudies. Het zijn 

er vier: de opkomst van de georganiseer

de reizen, in de jaren veertig van de 

negentiende eeuw, de standaardisering 

van het atitoreizen in de Verenigde 

Staten, de activiteiten in het Operations 

Control Center van Schiphol en het ont

werpen van de 'fietsvriendelijke Infra

structuur' in Nederlandse steden en 

dorpen. Het Is In dit bestek onmogelijk 

ze alle vier te behandelen; de eerste twee 

volstaan, trouwens om de verdiensten 

van Peters' studie te demonstreren. 

In de zomer van 1841 organiseerde 

Thomas Cook zijn eerste reis: een excur

sie naar een bijeenkomst voor geheel

onthouders. De reis ging per trein, en 

langs het zich snel uitbreidende spoor

wegnet beleefde ook de firma Cook zijn 

expansie. Cook maakte de treinreis toe

gankelijk. Dat sprak in die tijd niet voor 

zich, want in de chaos van rivaliserende 

particuliere spoorwegmaatschappijtjes, 

elk met eigen tarieven, dienstregelingen 

en lijnen, was het plannen van een reis 

niet eenvoudig. Cook organiseerde rei

zen naar de Great Exhibition in Londen 

(1851) en de Wereldtentoonstelling van 

Parijs (1855), later naar Egypte en andere 

plaatsen in het Midden-Osten. Tenslotte 

bestreken, zijn. kantoren het hele Britse 

Imperium. Hij introduceerde hotelcou

pons, travelier cheques, tickets van ver

trek tot eindbestemming, had op alle 

stations een. man from Cooks lopen en liet 

de bagage afzonderlijk van de passagiers 

vervoeren, zodat geen reiziger meer 

hoefde te zeulen. Cook bracht ook een 

eigen tijdschrift uit waarin arrangemen

ten weerden aangeboden en advertenties 

stonden voor reisattributen als speciale 

triilingabsorberende kussens. Het 

cumulatieve effect van ai die activiteiten 

was de constructie van even zovele 'pas

sages', zoals Peters ze noemt, ordes van 

ruimte en. rijd die bestaan uit materiële 

en Immateriële elementen. Wie een pas

sage nam naar Egypte had te maken met 

treinen en schepen, maar ook met oud

heidkundige mythen. Eenmaal gecre

ëerd werden passages een vanzelfspre

kend onderdeel van de reis, gladgestre

ken, onzichtbaar, niets kon latere passa

giers doen vermoeden dat op deze plek 

ooit sprake was geweest van oponthoud 

of ongerief 

In de gevalsstudie van Thomas Cook 

convergeren de theoretische lijnen die 

in het begin van het boek zijn uitgezet. 

Peters toont ermee aan dat de versnelde 

passages de wereld kleiner hebben, 

gemaakt, maar dan alleen voor de men

sen die toegang tot zulke passages had

den, zoals de welgestelde Britten die op 

hun Nijlboot gerieflijk richting 

bezienswaardigheden gleden. Voor de 

Egyptenaren op de oever was de wereld 

nog net zo groot als vroeger. De wereld 

was al evenmin gekrompen in gebieden 

die buiten de passages lagen. De georga

niseerde reis veronderstelde een ontwik

kelde Infrastructuur en een mate van 

standaardisering die in de praktijk ver

bonden was met westerse Invloed, 

zoniet regelrecht kolonialisme. 

De tweede gevalsstudie opent met 

een prachtige foto uit 1902: een man, op 

de rug gezien, kijkt uit over de Grand 

Canyon. Het bijzondere is dat hij in een 

auto zit, een Toledo, blijkbaar is hij met 

die auto tot aan de rand van de canyon 

kunnen komen. De foto drukt uit datje 

met de auto kunt gaan en staan waar je 

wilt. In dat opzicht is er niet veel veran-



derd.: ook In de huidige commercials 

stuiven auto's over rode zandwegen en 

uitgestrekte vlaktes of draaien ze hun 

haarspeldbochten In het hooggebergte. 

Auto's verschaffen vrijheid.. De reiziger 

per auto is niet afhankelijk van dienstre

gelingen of vaste trajecten, geen wonder 

dat de auto een snelle opkomst beleefde. 

Maar ook dit idee repte zul je na lezing van 

Peters' gevalsstudie hebben opgegeven. 

Pas vanaf een bepaalde dichtheid aan 

autobezit heeft het zin autowegen aan 

te leggen; omgekeerd zullen auto's pas 

aangeschaft worden als men ermee kan 

rijden. De rationalisering in de Ford-

fabrleken drukte de prijs voldoende om 

de auto tot massabezit te maken, wat de 

druk op overheden vergrootte om geld 

voor wegen ter beschikking te stellen. 

Ook die wegen ondergingen een proces 

van standaardisering, evenals de beweg

wijzering, de wegenkaarten, de benzine

stations en - later - de motels en drive-

in restaurants. Zelfs de ontsluiting van. 

de nationale parken, en reservaten was 

afgestemd op de auto. Als Peters klaar is 

met zijn nauwgezette reconstructie van 

de ontwikkelingen in de biotoop van de 

auto is het je duidelijk dat de inrichting 

van die biotoop de vrijheid van de auto 

tot gevolg heeft gehad. Het kunnen gaan 

en staan met een auto is niet de oorzaak 

van de opkomst van de auto, maar de uit

komst van een hele serie planologische, 

politieke en commerciële processen, 

Ook. het veldwerk dat Peters verricht 

heeft in het Operations Control. Center 

van Schiphol bevat prachtige observa

ties, in dit geval over de misschien wel 

tien, twaalf soorten tijd die gesynchro

niseerd moeten worden om de passa

giers aan boord en het toestel in de 

lucht te krijgen. De gevalsstudie over de 

ontwikkeling van een. efficiënte en. veili

ge inÉrastructuur van. fietsers is wat 

administratiever van aard, maar erg 

dicht bij huis en trouwens ook onmis

baar in een Nederlands boek over passa

ges: het maakt je duidelijk hoezeer 

dagelijkse begrippen uit de C-tijd, zoals 

'kort' of'vlot', onder invloed staan van 

tientallen besluiten in de ontwerpfase. 

Samengenomen bevatten deze hoofd

stukken, tegelijk detail en overzicht, ze 

tonen, het microniveau van de beslissin

gen, bedoeld en onbedoeld, over de 

omgang met rijd en ruimte, maar bie

den ook de panoramische blik over het 

landschap dat als gevolg van al die 

beslissingen is ontstaan. 

De verdienste van De haast van Alhertine 

reikt - wat mij betreft - tot ongeveer 

hier. Peters argumenteert dwingend dat 

het mobiliteitsdebat, zolang dat 

gevoerd wordt in termen die niet ont

leend zijn aan C-tijd, onoplosbaar blijft. 

Daarin, kan Ik hem volgen. Het 'steeds 

sneller' lijdt net als het alternatief 

'steeds trager' aan. het euvel dat tijd 

daarin optreedt als een maatstaf die Is 

losgemaakt van de sociale relaties die er 

juist betekenis aan geven.. In die kriti

sche zin, als commentaar op de taal en 

de agenda van het debat, is de analyse 

van Peters overtuigend. Dat daarmee 

een nieuwe wending aan. het debat is 

gegeven, dat er nieuwe suggesties voor 

oplossingen aan te ontlenen zouden, 

zijn of voorstellen voor een alternatieve 

conceptualisatie, is minder zeker. 

Sterker, de kwaliteit van De haast van 

Alhertine is juist dat het zichtbaar maakt 

hoezeer onze wereld als het ware om de 
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traditionele conceptu.al.isat.Ies heen is 
gebouwd. Over passages in andere ter
men denken betekent je een andere 
wereld kunnen voorsteilen. Dankzij 
Peters zien we eerder de omvang van 
het probleem dan het begin van een 
oplossing. 

De hoost van Albertine is een voortreffelijke 
studie van wat wij met rijd doen en rijd 
met ons. Peters heeft een elegante hand 
van schrijven, het boek heeft een bijna 
muzikale cadans van afwisseling tussen 
historische details en grote lijnen, 
observaties en reflecties, literaire passa
ges en statistische informatie. Aan het 
eind weetje datje een lange tocht hebt 
gemaakt en veel hebt gezien, en, toch 

viel de reis niet lang. In het voorwoord 
van Tte ethics of memory schrijf Avis hai 
Margalit dat er twee soorten filosofen 
zijn: Illustratoren, en explicatoren, elk 
met een karakteristiek gebraik van 
voorbeelden. Illustratoren vertrouwen 
op de overtuigingskracht van het goed 
gekozen voorbeeld. Explicatoren zoeken 
het in algemene beginselen, en defini
ties, hun voorbeelden zijn eerder speci
ficaties. Peter Peters is een illustrator, 
net als Margalit zelf trouwens. Zijn 
gevalsstudies zijn demonstraties van de 
theorieën. Zou je - wreed gedachte-
experiment - uit De haast vanAlhertim de 
theoretische hoofdstukken verwijderen, 
dan zou je nog steeds een heel goed 
boek overhouden. 
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