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Op allerlei manieren hebben mensen in de loop der tijden
geprobeerd wat hen bezighield vast te leggen. Gesproken
woord werd geschreven en gedrukt. Muziek werd notenschrift, langspeelplaat of cd. Impressies van de omgeving
en van andere mensen werden omgezet in tekeningen,
prenten, beelden, schilderijen en foto's. De weergave van
de fysieke wereld kreeg zijn neerslag in kaarten, formules,
tabellen en modellen. Deze opsomming is vast nog wel uit
te breiden. Toch zijn niet alle pogingen tot weergave van
het ongrijpbare op den duur even vruchtbaar en succesvol
gebleken. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is het
streven om de geschiedenis te verbeelden in de vorm
van 'tijdstromen'.

Er is niet veel onderzoek gedaan naar deze tijd lijnen of
tijdstromen. Het belangrijkste is te vinden in Cartographies of time. A history of the timeline, geschreven door
de Amerikaanse historici Anthony Grafton en Daniel
Rosenberg. Dit boek uit 2010 geeft een fraai en boeiend
overzicht van alle manieren waarop mensen (het verglijden van) de tijd sinds de Middeleeuwen hebben vastgelegd: in rijtjes, jaartallen, schema's, reeksen van
symbolen, stroomdiagrammen, maar ook in puzzels,
kaartspellen, waaiers, bordspellen en zelfs 'boekrollen'.
Tijdstromen zijn historisch-chronologische 'infographics' die naar mijn indruk vooral werden gebruikt
als lesmateriaal op scholen. Vaak zijn deze overzichten
namelijk vervaardigd in de vorm van grote plano's, die
alleen leesbaar en dus bruikbaar zijn als ze aan de wand
worden opgehangen. En zelfs dan is het gebruik door de
soms zeer priegelige belettering ronduit lastig, om niet
te zeggen ondoenlijk. Gebruik op school, opgehangen
aan de muur, zou ook de schaarste verklaren van dit
soort documenten: door blootstelling aan vocht,
turfrook en kinderhanden sleten ze zodanig dat ze na
verloop van tijd vrijwel allemaal werden weggegooid.'

Cours des tems/Strom der Zeiten
Een mooi voorbeeld van zo'n tijdstroom is Le cours des
tems ou tableau de l'histoire universe/le depuis l'antiquité la
plus reculée jusqu'à nos jours, uitgegeven door F.J. Weygand
oc

in Den Haag, in 1819. De Haagse editie (138 x 68,5 cm) is
een navolging van een eerdere en hiernaast afgebeelde
Cours des tems, die volgens de inscriptie in de overkoepelende wereldbol werd voltooid in februari 1809. Deze
tien jaar oudere versie (136 x 70 cm) werd uitgegeven
door de boekhandelaar Maire, gevestigd in de rue Mercière no. 46 te Lyon.
Het origineel van de twee Franstalige tijdstromen
is de Strom der Zeiten van de Duitse historicus [Johann
Gottlob] Friedrich Strass (1766-1845). In de Allgemeine
Deutsche Biographie wordt in het lemma over Strass naar
(het succes van) zijn tijdstroom verwezen: 'Eine groBe
Verbreitung erfuhr sein ,,Strom der Zeiten", eine historische Uebersichtskarte, die sogar den Beifall des Auslandes fand. Der dazu gehörige Commentar ,,Ueberblick
der Weltgeschichte, zur Erläuterung der bildlichen
Darstellung derselben" (Berlin 1803) ist in die meisten
lebenden Sprachen übersetzt worden."
Dat 'meisten lebenden Sprachen' klinkt wat hoogdravend. Toegegeven: er bestaan uitgaven in het Frans,
Duits en Engels, maar daarmee hebben we het wel
gehad. De oorspronkelijke editie (130 x 70 cm) verscheen in 1803 bij de boekhandelaar F.T. de la Garde in
Berlijn, onder de titel Der Strom der Zeiten. De ondertitel vermeldt dat deze tijdstromen de ganse wereldgeschiedenis in beeld brengen 'von den ältesten Zeiten bis
zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts'. Een jaar later,
in 1804, werd een identieke tweede druk uitgebracht
door Anton Doll in Wenen. Op de 'Darstellung' in de
wereldbol boven de tijdstromen wordt Strass in beide
Duitstalige edities aangeduid als hoogleraar in de
geschiedenis bij het 'Kö[niglichen] Cadet[ten]co[rps]'
in Berlijn.
De tijdstromen op de oorspronkelijke kaart van
Strass houden op aan het einde van de achttiende eeuw,
zoals de ondertitel aangeeft. In de stroom van Pruisen
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Wegwijzer
Zoals gezegd is er geen uitgave van Strass' stroomschema in de Nederlandse taal, maar er zijn wel twee versies
die (ook) in Nederland werden uitgegeven: een Duitstalige uit 1818 die volgens de imprint ook werd verspreid
door de firma Müller en Comp. te Amsterdam en de
Franstalige die in 1819 werd uitgegeven door de Haagse
firma F.J. Weygand.
Wat zien we nu eigenlijk op die kaarten? Het zijn
werkelijk historische 'stromen' of 'stromingen' die grillig
door de tijd heen lopen. Het begint helemaal bovenaan
met stromen voor de verschillende beschavingen, zoals
Grieken, Assyriërs, Joden en Chinezen. Soms versmelten ze, dan weer splitsen ze. Een voorbeeld van samensmelting is het tijdvak van Alexander de Grote, die een
enorm rijk tot stand bracht en allerlei volken aan zich
onderwierp. En als de regeerperiode van Karel de Grote
tot een eind komt, valt zijn rijk uiteen in delen - en dus
in verschillende 'stromen' op de kaart. Afrika, Australië
en Noord- en Zuid-Amerika ontbreken vrijwel geheel.
Helemaal rechts is een 'stroom' afgebeeld die op zichzelf
staat en waarin ontdekkingen en technische innovaties
vermeld worden.
Voor degene die op de kaart van professor Strass
niet goed kon zien welke landen, culturen, onderwerpen
en personages allemaal behandeld werden, verscheen in
1820 bij de uitgeverij van de Erven François Bohn in
Haarlem een toelichting: Wegwijzer tot het spoedig aan-

Romantische bedding
In de context van zijn tijd is met name de weergave van
historische ontwikkelingen als stromen opmerkelijk. Eerdere achttiende-eeuwse representaties vertonen een
schematisch, hoekig beeld waarin periodes als blokken
of balken worden weergegeven. In de negentiende eeuw
zijn daarvan nog wel voorbeelden te vinden, ook
Nederlands(talig)e: binnen de schematische, statische
vorm domineert dan de tekst. Maar juist de vloeiende
verbeelding van historische gebeurtenissen en processen, stromend in de tijd, sluit aan bij de opvatting van de
Romantiek. Als zodanig is de voorstelling een reactie op
de verheerlijking van de Rede tijdens de Verlichting.
De Romantiek bood een voedingsbodem voor de
opvatting dat historische ontwikkelingen niet alleen rationeel kunnen worden verklaard, maar (mede) worden
bepaald door onkenbare of onvoorziene factoren. Die
gedachte ligt ook ten grondslag aan de vertolking van de
geschiedenis als een verhaal, waarin zoiets ongrijpbaars
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als de Zeitgeist tot uitdrukking komt. De wetenschappelijke geschiedschrijving zoals we die nu kennen is eveneens een voortbrengsel van de Duitse Romantiek. De
aartsvaders van die discipline probeerden historische
verandering te vatten in de dialectiek van 'continuïteit
en verandering'. De tijdstroom is ook een beeld waarin
die twee tegenstrijdige begrippen worden verenigd.

heeft in 1797 Friedrich Wilhelm Ill de troon bestegen,
in die van Nederland is onlangs de Bataafse Republiek
uitgeroepen en in de Franse is in 1799 Napoleon Eerste
Consul geworden. Opmerkelijk is dat in de Franse
uitgave van 1809 de tijdstromen aan het uiteinde, dus
onderaan, gebeurtenissen uit 1814 memoreren. Het
'einde der tijden' van de stromen gaat blijkbaar voorbij
aan het verschijningsjaar. Hetzelfde geldt voor Weygands editie van 1819, die een uitloop heeft van acht à
negen jaar. De stroom van Rusland meldt als laatste
gebeurtenis het uitbreken van de oorlog met Turkije in
1828, die van Nederland houdt op met het concordaat
dat koning Willem I in 1827 sloot met het Vaticaan. De
tijdstromen lopen dus verder dan het verschijningsjaar
dat op de kaart wordt vermeld. Kennelijk werden de
onderste koperplaten bijgewerkt om de stromen te
actualiseren, zonder dat het jaar van uitgave werd
aangepast.
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Tijdstroom der
vaderlandsche
geschiedenis van
de vroegste tijden
tot heden, Den
Haag, W.P. van
Stockum, 1852.
Ontworpen door
Jacob van Lennep,
tekenaar onbekend. Lithografie,
handgekleurd.
Allard Pierson I
De Collecties van
de UvA. [HB-KZL
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:ht en allerlei volken aan zich
:eerperiode van Karel de Grote
jn rijk uiteen in delen - en dus
'op de kaart. Afrika, Australië
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van Pieter Johannes Prinsen ( 1777-1854), directeur van
's Lands Kweekschool voor Schoolonderwijzers te
Haarlem. Deze uitgave, bijna 300 pagina's dik, bevestigt
het belang van Strass' Strom der Zeiten. En dan te bedenken dat de heer Prinsen zich vooralsnog beperkte tot de
periode vóór onze jaartelling, vanaf de schepping tot aan
de geboorte van Jezus. Hoewel de Wegwijzer van Prinsen natuurlijk ook een indicatie kan zijn dat de 'kaart'
van Strass zonder dat hulpmiddel eigenlijk onvoldoende
bruikbaar was.
Uitgever Weygand adverteerde voor zijn Cours des
terns in de 's Graavenhaagsche courant van 8 februari 1819.
Hij noemde de voordelen en kwaliteiten van de kaart,
de prijs - maar liefst zeven gulden, 'met het boekje' - en
ook de makers: 'de bekende Geographische Kaart-Graveurs C. van Baarse! en Zoon.' De namen van deze graveurs hebben hun bekendheid enigszins verloren, maar
dat is allesbehalve terecht. Cornelis van Baarse! (17611826) en zijn zoon Willem Cornelis (1791-1854) waren in
hun tijd bekende en productieve graveurs die een groot
en rijk gevarieerd cartografisch oeuvre hebben nagelaten.
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Onvindbare herdruk en
vaderlandse stromen
Er zijn maar weinig exemplaren van de Cours des terns
bewaard gebleven, wat mogelijk wijst op intensief
gebruik, en dus ook op succes en populariteit. Dat laatste zou ook kunnen blijken uit een herdruk van Weygands stroomkaart in 1852. Volgens een advertentie in
het Algemeen Handelsblad van 18 augustus van dat jaar
betrof het een bijgewerkte versie van Strass' Cours des
terns. De maker zelf was toen al zes jaar dood, dus moet
de kaart door iemand anders zijn geactualiseerd. Ook
uitgever F.J. Weygand was niet meer in leven, de herziene editie werd uitgebracht door zijn opvolgers Weygand
& Beuster. Voor zover bekend is van deze versie geen
enkel exemplaar overgeleverd (wel kennen we honderden publicaties met bladmuziek van de firma Weygand &
Beuster).3 Hoe toepasselijk dat deze Cours des terns kennelijk volledig is opgelost in de stroom der tijden.
In datzelfde jaar 1852 verscheen bij de Haagse uitgever W.P. van Stockum een tijdstroom waarvan wél
verscheidene exemplaren bewaard zijn gebleven. Het
formaat (59 x 33 cm) en de opzet (alleen Nederlandse
geschiedenis) zijn bescheidener dan die van de universele Cours des terns. Deze Tijdstroom der vaderlandsche
geschiedenis van de vroegste tijden tot heden werd samengesteld door de schrijver Jacob van Lennep en was vooral bedoeld voor schoolgebruik. Het stroomdiagram
begint bovenaan met de Belgen, Batavieren en Friezen
die deel uitmaken van het Romeinse en later het Frankische Rijk. Na het jaar 1000 worden de gewesten onderscheiden die na de Bourgondische tijd verder stromen
als provinciën van de Republiek en - na 1815 - het
Koninkrijk der Nederlanden. België stroomt mee, maar
verandert na 1830 in een lege, woordeloze bedding. De
stromen eindigen rond 1850. Naar analogie met Strass is
de meest rechtse stroom gereserveerd voor 'Beroemde
mannen, uitvindingen, ontdekkingen enz.' Het jaartal
1844 bij 'Gazverlichting' slaat overigens niet op de uitvinding, maar op de invoering: straatlantaarns op gas
werden rond 1820 al gebruikt in Londen en Parijs.
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Het fenomeen van de tijdstromen wordt
ook behandeld door Lowie Brink, Nederlandse geschiedkundige wandkaarten, Nijmegen 2014, p. 11-15, 'Aanschouwelijkheid
bij het geschiedenisonderwijs'. Ook hij is

van mening dat het ging om wandkaarten
voor schoolgebruik.
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H. Holstein, 'StraB, Friedrich', in: Allgemeine
Deutsche Biographie 36 ( 1893), p. 498-501;
www.deutsche-biographie.de.
Zie over Weygand en Weygand & Beus ter: E.F. Kossmann, 'Eenige Haagsche
muziekuitgevers der 19e eeuw', Jaarboek
Die Haghe 1928-1929, p. 227-272.
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