
De tijd. Deel 1 De ongrijpbare tijd 
“Ik heb geen tijd” wordt er wel eens gezegd. Maar kan dat eigenlijk wel? Kun je tijd bezitten 
zoals je allerlei andere dingen bezit? Kun je tijd veranderen zoals je vorm kunt geven aan 
voorwerpen en stoffen? Je kunt tijd niet zien zonder instrumenten zoals een klok en een 
horloge. Dat heeft de tijd gemeen met de lucht die je ook niet zomaar kunt zien. Maar je kunt 
voelen dat de lucht er is als de wind waait. Je kunt lucht ook opsluiten in een zak of een 
ballon. Je kunt de lucht onder hoge druk zelfs vloeibaar maken. Je kunt de lucht ook afkoelen 
en verwarmen. De druk van de lucht is ook te meten. Kan dat met tijd ook allemaal? 
 
Water kun je zien, maar verandert van karakter als het koud wordt, dan is het de vaste stof 
“ijs”. Heet gemaakt wordt water onzichtbaar en lijkt die waterdamp op lucht. Water kun je 
wegen en net als lucht opsluiten in een vat of een kom. Kan dat met tijd ook allemaal? 

 
Als dat zou kunnen, dan zou je de tijd kunnen vangen in een fles: de dop 
er op en de tijd zou stil staan, zoals op het plaatje iemand probeert de 
zandloper stil te zetten. Met de zandloper zou dat nog wel gaan, maar op 
deze manier de tijd stilzetten lijkt niet mogelijk. Als tijd iets was dat op 
lucht of water leek, zouden we tijd kunnen kopen en verkopen, opsparen 
voor later, cadeau doen aan iemand die tekort heeft aan tijd. We zouden 
de tijd kunnen uitrekken of inkrimpen, verhitten of afkoelen, en 
misschien wel helemaal laten verdwijnen uit de wereld. 
 

Als je er zo over nadenkt is tijd eigenlijk maar iets raars. Het maakt ons nieuwsgierig naar wat 
de tijd nu eigenlijk wel en niet is. Bestaat tijd eigenlijk wel of is het zomaar een idee van de 
mensen? En wanneer is de tijd ontdekt zoals wij die kennen? Allemaal vragen die ik aan de 
orde wil laten komen in de komende artikeltjes. 
 
De tijd. Deel 2 Magische getallen 
De tijd wordt uitgedrukt in getallen: uren, minuten, seconden en ook dagen, maanden en 
jaren. Als je bijvoorbeeld aan wilt geven wanneer precies iets is gebeurd, dan kun je dat doen 
met een reeks van getallen: 28-11-2011 13.23.16. Dat wil zeggen: op 28 november 2011 om 
zeven minuten voor half twee en 16 seconden. 
 
Nu hebben getallen en reeksen cijfers voor mensen iets magisch als er zich een bijzondere 
volgorde voordoet. Dat is natuurlijk het geval bij het winnen van de toto, als de getallen van 
de trekking precies overeen komen met wat je zelf hebt ingevuld. Maar dat zijn nog getallen 
die in een willekeurige volgorde staan, door elkaar heen. 
 
Getallen die een bepaalde éénheid of heelheid uitdrukken lijken meer waarde te hebben dan 
getallen die willekeurig door elkaar staan. Wij kennen dit verschijnsel allemaal. Wie auto rijdt 
zal het vast wel eens zijn overkomen dat de teller de stand van 100.000 km. naderde. Hoewel 
dat op zich niets zeggend is, wordt je blik toch vanzelf naar de teller getrokken om die omslag 
naar 100.000 te kunnen zien en om een kilometer lang te genieten van het hele getal op de 
teller. Spannend wordt het als de teller 99999 aangeeft. Goed opletten dat je de omslag, die 
spoedig komt, niet mist! 
 
Zo kan zich dat in allerlei situaties voordoen: de teller op de fiets, het aantal jaren dat je oud 
bent (b.v. 50 jaar), een rond getal van getrouwd zijn, een rond aantal producten afgeleverd 
door de fabriek of eigenhandig gemaakt. Zelf vond ik het een aardig moment om de 750e 
preek gemaakt te hebben. 



 
De tijd heeft op zich iets geheimzinnigs zoals ik de 
vorige keer heb geschreven. Ongrijpbaar en toch in een 
maat uitgedrukt. Daarbij kunnen dan ook nog ronde 
getallen iets magisch aan de tijd toevoegen. Dit is één 
van de redenen waarom er zo’n gekte ontstond rondom 
het jaar 2000. 
 

 
De tijd. Deel 3 De tijd stond even stil.... 
“De tijd stond even stil” is een uitdrukking die we soms gebruiken als er iets verschrikkelijks 
gebeurt. Dan is het net alsof iedereen verdoofd blijft staan en de hele schepping de adem 
inhoudt. De tijd staat dan voor je gevoel ook stil, terwijl de klok als mechanisme gewoon 
blijft doorlopen. Of die klok moet door de schok van het gebeurde ook werkelijk stil blijven 
staan. Zoals een horloge kan aangeven het moment waarop iemand een ongeluk heeft gehad. 
 
Als voorbeeld neem ik het tragische ongeluk waardoor prinses Diana stierf. De wereld 
reageerde geschokt en hield de adem in van verbazing, ongeloof, twijfel, woede en verdriet. 
Het is alsof de tijd ook even stil stond. 
 
Was het maar waar! Konden we de tijd maar even stil zetten. Of nog beter: konden we de tijd 
maar even terug draaien zoals je een film terug draait. Stel je voor dat we de film van de 
achtervolging door de fotografen van prinses Diana zouden kunnen terugdraaien tot het 
moment van vóór het ongeluk. En dat we de chauffeur zouden kunnen zeggen: ietsje meer 
naar rechts. En dat we de film dan verder zouden kunnen draaien zonder ongeluk, waarbij de 
auto gewoon verder was gereden, waarbij Prinses Diana gewoon op haar bestemming was 
aangekomen.  
 
Maar helaas, wat bij een film wel zou kunnen, dat kan niet bij de tijd. We kunnen de tijd niet 
stil zetten, we kunnen niet echt terug gaan naar een moment vóórdat een ongeluk gebeurde. In 
onze gedachten kunnen we terug gaan, in onze dromen en wensen kunnen we terug gaan, 
maar wat gebeurd is kan niet uit de wereld geknipt worden zoals je een mislukt stukje uit een 
film knipt. 
 

 
Het ongeluk met prinses Diana zette voor de hele wereld 
voor een moment de tijd stil. Maar dit gebeurt in kleinere 
schaal dagelijks voor duizenden mensen in de wereld. Wat 
wordt er per dag niet geleden door ongelukken, honger, 
oorlog, ziekte en eenzaamheid. Alle mensen die daardoor 
getroffen worden zouden de tijd wel terug willen draaien 
of in een andere tijd gaan leven. Maar dat is onmogelijk.  
 
Nodig is daarom dat we met elkaar proberen de wonden 
van de wereld te verzachten, zoals op het plaatje de 
wereldbol vol met pleisters is geplakt. En nodig is dat we 
zoveel mogelijk onnodig leed voorkomen door de tijd te 
nemen voor andere mensen. Want hoewel de tijd ongrijp-
baar is, is er een verschil tussen “ik heb geen tijd” en “ik 
neem de tijd voor jou”. 



De tijd. Deel 4 Getallen en hun betekenis 
Ronde getallen, vooral als ze heel groot zijn, hebben een magische aantrekkingskracht, 
hoewel het aantal op zich niets hoeft voor te stellen. Daarover ging het een vorige keer. 
 
Getallen kunnen ook een bijzondere betekenis krijgen als getal op zich. Wij kennen dat ook 
bij het getal 13 bijvoorbeeld. Dat getal heeft de bijnaam gekregen een ongeluksgetal te zijn. 
Dit getal kan op zich geen ongeluk veroorzaken, dat weet iedereen. Maar toch hebben mensen 
er soms een hekel aan om op nummer 13 te wonen of in een hotel kamer 13 toegewezen te 
krijgen. Sommige hotels slaan dat nummer dan ook maar over. Er zijn mensen die 12+1 op 
hun huis zetten om zo het getal 13 niet te hoever gebruiken. 
 
In ons land en in onze tijd doen we niet zoveel met getallen die een betekenis hebben. In de 
tijd dat de Bijbel geschreven werd hadden veel getallen wel een betekenis. Je kon met een 
getal iets aangeven dat je niet in woorden hoefde te zeggen. Veel teksten uit de Bijbel zijn 
daarom pas te begrijpen als je de betekenis van de getallen kent. 
 
Een paar voorbeelden. 
Het getal 3 betekent “altijd en eeuwig”. Want het staat voor de drie begrippen voor tijd: het 
verleden, het heden en de toekomst. 
Het getal 4 betekent “overal op de wereld”. Want het staat voor de vier windstreken: noord, 
zuid, oost en west. 
 

 
Met die getallen 3 en 4 kun je ook rekenen. 
Als je ze optelt krijg je 7. Dan tel je eigenlijk alle tijden én alle plaatsen op. Dat moet een vol-
heid zijn. En dat is dan ook de betekenis van het getal 7. Het duidt op de volheid van Gods be-
stuur dat alle tijden en plaatsen omvat. 
Als je ze vermenigvuldigt krijg je 12. Dat geeft ook een volheid aan, maar nu is dat betrokken 
op mensen. Er wordt een vol aantal mensen mee bedoelt. Daarom waren er 12 stammen van 
Israël en 12 discipelen van Jezus. Dat aantal was dus genoeg. 
 
Er zijn nog veel meer getallen met een betekenis in de Bijbel, maar ik noem er nog maar één: 
het getal 1000. Daarmee wordt een veelheid aangeduid die niet te tellen valt. Dus niet precies 
een duizendtal, maar zoiets in de betekenis van: “ik heb het al duizend keer gezegd”. Erg veel 
dus, je bent de tel kwijt geraakt. 
 
De tijd. Deel 5 Begin van onze jaartelling 
Wij drukken de tijd uit in getallen. Die getallen zeggen iets over de afstand die er is vanaf het 
moment dat we de tijd zijn gaan meten tot nu toe. Maar wanneer is dat beginpunt en wie 



bepaalt dat? Eigenlijk zouden we de oerknal (als die bestaat) moeten nemen als het begin van 
onze tijd. Maar wanneer was dat precies? En zouden we dan niet hele grote getallen krijgen, 
te groot om te bevatten en om er mee te rekenen? 
 
Wij zijn er aan gewend dat onze tijdrekening als beginpunt heeft de geboorte van Christus. 
We zeggen dan zoveel jaar voor of zoveel jaar na de geboorte van Christus. Afgekort schrij-
ven we dat bijvoorbeeld zo: 1997 n. Chr. of 335 v. Chr. Vroeger zag je ook nog wel eens 
staan A.D., bijvoorbeeld 1618 A.D. Dat is een afkorting van het Latijnse “Anno Domini” en 
betekent: in het jaar Onzes Heren. 
 
Nu zitten aan de tijdrekening vanaf de geboorte van Christus nogal wat problemen. Want 
wanneer is Christus precies geboren? Weten we het jaar, de dag, het uur precies? Op dat 
moment had nog niemand het idee om daar met tellen van de jaren te gaan beginnen. Pas eeu-
wen later is men gaan tellen vanaf de geboorte van Christus. 
 

 
Wij vieren de geboorte van Christus in de nacht van 24 
op 25 december en zijn dat het Kerstfeest gaan noemen. 
Maar wij weten niet of dat vóór of na 12 uur is geweest. 
We weten zelfs niet of de dag goed is. De Bijbel geeft 
ons daar geen informatie over. De drie koningen die de 
tijd van de geboorte uit de sterren lazen, treden in onze 
feesten pas in januari op. 
 
Onze tijdrekening vanaf de geboorte van Christus is 
uitgedacht door een zekere monnik Dionysius Exiguus, 
die leefde van  497 - 545 na Chr. in Rome. In die tijd 
begon men de tijdrekening meestal met de geboorte van 
een of andere keizer. Dionysius Exiguus wilde een be-
langrijker punt in de geschiedenis als beginpunt van de 
jaartelling, en berekende in 525 na Chr. het jaar waarin 
Christus geboren moest zijn. 
 
Hij berekende de geboorte van Christus op 25 december 
van het jaar 753 “ab urbe condita” (dat is 753 jaar na de 
stichting van de stad Rome). Het jaar 1 na Chr. viel in 
zijn berekening dus samen met het jaar 754 van de oude 
tijdrekening. Hij maakte daarbij echter de fout dat het 
geen 754 maar (waarschijnlijk) 749 jaar had moeten zijn, 
een verschil van zes jaar dus. Deze fout houdt verband 
met schrikkeljaren en dergelijke. 

 
Dat verschil van zes jaar klopt met gegeven uit de Bijbel en de geschiedenis. Koning Herodes 
de Grote leefde nog tijdens de geboorte van Christus en ook nog minstens 2 jaar daarna, 
anders had hij geen opdracht kunnen geven tot de kindermoord van Bethlehem (Mattheüs 
2:16). Algemeen wordt daarom op grond van deze gegevens aangenomen dat Christus  6-8 
jaar vóór onze jaartelling geboren moet zijn. 
 
Dat betekent dat wij nu met onze jaartelling achter lopen. Het jaar 1994 was op zijn minst al 
2000 jaar na de geboorte van Christus. Wie dus dacht dat er in het jaar 2000 van Godswege 



belangrijke gebeurtenissen zouden plaatsvinden, moest dus niet vooruit kijken naar het jaar 
2000, maar achterom naar het jaar 1994 (of 1992). 
 
De tijd. Deel 6 Over de drempel 

Elk jaar met de overgang van het oude naar het 
nieuwe jaar gaan we over de drempel wordt wel eens 
gezegd. Hoewel, ik eigenlijk geen drempel zie! Er 
ligt ook geen echte drempel zoals die onder een deur 
ligt die toegang verschaft tot een ruimte achter die 
deur. Er is op oudejaarsavond ook geen finish zoals 
op de renbaan in het stadion. Op nieuwjaarsdag is er 
ook geen startlijn waar de scheidsrechter met een 
daverend startschot de lopers in beweging zet. Een 
nieuwe ronde hordelopen. 
 
En toch zijn we voor ons gevoel weer over een 
drempel heen, een gevoelsmatige drempel, die wordt 

aangegeven door een nieuw getal, een nieuwe kalender aan de muur, een nieuwe agenda, een 
nieuwe ronde geplande en onvoorziene gebeurtenissen. 
 
Vorige keer heb ik geschreven dat wij de drempel hebben gelegd op 1 januari en de jaren 
tellen vanaf de geboorte van Christus. Hoe ging dat dan vóór de geboorte van Christus? Ze 
konden toen toch niet aftellen: “nog 50 jaar voor de geboorte van Christus”, want ze wisten 
niet wanneer die geboorte zou plaatsvinden. Zij konden dus niet aftellen naar een bepaald 
jaartal. 
 
Het ontstaan van de jaartelling is een interessante geschiedenis. Uit de geschiedenis van de 
jaartelling blijkt dat er in de loop der eeuwen vele manieren zijn geweest om een jaar aan te 
geven en om de tijd te berekenen. En het is zelfs zo dat tot op de dag van vandaag er 
verschillende methoden bestaan. Wij zijn gewend aan de Christelijke jaartelling, maar de 
Joden en de Moslims houden er een andere telling op na. De Joden zijn ons vér vooruit in de 
telling en leven nu (anno 2012) in het jaar 5772, de Moslims lopen achter en tellen nu het jaar 
1390. Maar de jaren duren korter dus in het jaar 20874 zal de Islamitische jaartelling de 
Christelijke jaartelling inhalen.  
 
Het wordt tijd om wat nader in te gaan op het ontstaan van de jaartelling en tijdrekening. De 
volgende afleveringen zullen daarmee gevuld zijn. 
 
De tijd. Deel 7 Primitieve tijdsindeling 
 
Al in de verre oudheid hadden de mensen behoefte aan een manier waarop de juiste tijd wordt 
aangegeven. Vooral toen de mensen zich gingen vestigen op vaste plaatsen en door landbouw 
en veeteelt in hun onderhoud gingen voorzien. Wat was de beste tijd om te zaaien zodat de 
beste oogst verwacht kon worden? 
 
Van een klok en een kalender hadden ze natuurlijk nog niet gehoord, maar ze hadden wel ont-
dekt dat in de natuur een zekere regelmaat bestond. De afwisseling van licht en donker door 
het op- en ondergaan van de zon. De afwisseling van de temperatuur en de lengte van de 
dagen door de stand van de zon die zomer, winter, regen en droogte veroorzaakte. De bloei 



van de bomen in een bepaald ritme en de paringstijd van dieren waren ook kenmerken van 
een vaste tijdsindeling. 

 
Daarnaast was er een patroon te ontdekken in de 
verschijnselen aan de hemel. De schijngestalten van de maan, 
van volle maan tot nieuwe maan. De plaats van de sterren aan 
de hemel en het op vaste tijden verschijnen van de morgenster 
en de avondster. 
 
De gemakkelijkste grootheden in al deze verschijnselen was 
de afwisseling in seizoenen door de telkens terugkerende 
hoogste en laagste stand van de zon én de schijngestalten van 
de maan. De maanperiode was verreweg het gemakkelijkst 
waar te nemen en men had al vroeg in de gaten dat tussen 
twee nieuwe manen precies 292 dag lag. Vanwege die 
tijdsperiode noemen wij onze maand nog steeds naar de 
maan(d). 
 
Die maanperiode kon ook in vieren worden gedeeld. Dan 
kreeg je vier weken, overeenkomstig met de vier standen van 
de maan: volle maan, eerste en laatste kwartier (van kwart), en 
nieuwe maan. 
 
Met deze verschijnselen aan de hemel konden de mensen in de 
oudheid zich oriënteren in tijd en konden zij het juiste moment 
van zaaien en oogsten bepalen. 
 
Primitief om voor de juiste tijd naar de hemel te kijken? 
Welnee, de meest moderne en nauwkeurigste tijdmeting wordt 
nog steeds gedaan door de signalen van verre hemellichamen, 
de pulsars. 
 
 
 
 

 
 
De tijd. Deel 8 Zonnejaar en maanjaar 
De twee belangrijkste aanwijzingen voor de 
mensen om de tijd aan te geven zijn van oudsher 
de zon en de maan, zo hebben we de vorige keer 
gezien. De zon zorgt voor een jaarlijks 
terugkerend patroon in de seizoenen en de 
lichtval, en de schijngestalten van de maan geven 
perioden van ongeveer 292 dag aan. 
 
Daarbij werden al vroeg meetinstrumenten 
ontwikkeld om de stand van de hemellichamen 



aan te geven. De bekendste is de zonnewijzer. Die kennen wij ook nog. Heel eenvoudig een 
stok in de grond en aan de schaduw van de zon kun je de tijd aflezen. Je had ze ook al voor op 
reis, een soort reiswekker dus. Op het plaatje is een zonnewijzer voor op reis uit Gezer 
(Egypte) afgebeeld uit de tijd van farao Mernefta. Een stokje gaf de schaduw van de zon aan 
op de strepen, die dan de tijd aangaven. Het plaatje toont de voor- achter- en zijkant van deze 
zak zonnewijzer. 
 
Nu zou het mooi zijn geweest als het zonnejaar en de maanmaand precies op elkaar gedeeld 
zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld precies 12 maal een nieuwe maan in een heel jaar, en 
dan ook nog precies op hetzelfde tijdstip. Maar helaas hebben de zon en de maan bij het 
ontstaan van het heelal een eigen ritme aangenomen. Het is al bijzonder dat de maan altijd 
met dezelfde kant naar de aarde is gericht omdat de maand precies in een aardedag om zijn as 
draait. Weet iemand hoe dat komt? 
 
Dagen, maanden en jaren kloppen niet op elkaar. 12 maanmaanden van 292 dag is ongeveer 
350 dagen, terwijl er in een zonnejaar ruim 365 dagen zitten. De maan gaat dus eigenlijk te 
snel om er twaalf maanden van een jaar van te maken. Ook met de dagen in het jaar is geen 
goede deling te maken met het zonnejaar. Een jaar duurt niet precies 365 dagen, maar iets 
langer, namelijk 365 dagen, 5 uur, 48 minuten en 452 seconde. 
 
Vanwege al deze ongelijkheden is het moeilijk daar een sluitend systeem van tijdsindeling 
van te maken. Als je uitgaat van de maan dan duurt het jaar te kort, als je uitgaat van de zon 
kun je de maanstanden niet goed verdelen. En een indeling in 365 dagen doet het jaar elke 
keer weer bijna zes uur te kort. 
 
Toch zijn er steeds pogingen ondernomen om een kloppende tijdsindeling te maken. Maar 
omdat men daarbij telkens van een andere vaste grootheid uitging, b.v. de zon of de maan, 
zijn al die tijdsindelingen verschillend. Er zijn te veel tijdsindelingen om in deze stukjes te 
behandelen. Maar de belangrijkste, tenminste voor ons, zal ik in het kort beschrijven. We 
beginnen de volgende keer met de Egyptische kalender. 
 
De tijd. Deel 9 De Egyptische kalender 
Voordat men kalenders had ontwikkeld werd in de oudheid een bepaalde gebeurtenis meestal 
gekoppeld aan een persoon die in het land aan de macht was. Bijvoorbeeld: “Tijdens het 4e 
regeringsjaar van Farao Mernefta vielen vijanden het land binnen”. Dergelijke tijdsaandui-
dingen vinden we ook veelvuldig in de Bijbel. In 2 Koningen 9:29 lezen wij bijvoorbeeld: 
“Ahazia nu was koning geworden over Juda in het elfde jaar van Joram, de zoon van Achab”. 
 
En in het bekende Kerstevangelie schrijft Lucas, dat de volkstelling voor het eerst plaats had 
toen “Quirinius het bewind over Syrië voerde”. Ook in de vroeg Romeinse tijd werd een jaar 
nog aangeduid met een verwijzing naar de machthebber. “In het tweede jaar van het consulaat 
van..... enz.”. 



 
Om de dagen van de maand te kunnen volgen gebruikte men 
in het begin eenvoudige hulpmiddelen. Hiernaast is een 
maandkalender afgebeeld uit de IJzertijd. Het is een kalender 
voor 30 dagen, met voor elke dag een gaatje. Waarschijnlijk 
kon men een stokje in de gaatjes verzetten om zo bij te houden 
welke dag het was. 
 
De eerste echte pogingen om een jaarkalender op te stellen 
zijn waarschijnlijk door de Egyptenaren ondernomen. 
Aanvankelijk was ook de maan voor de Egyptenaren de maat 
voor de tijdsindeling: perioden van 30 dagen. Maar zo 
ongeveer 6000 jaar geleden stelden zij, na het nauwkeurig 
waarnemen van de sterren en de schaduw van de zon, het jaar 
op 365 dagen. Zij gingen dus toen voor het eerst uit van het 
zonnejaar, en niet van de beweging en de schijngestalten van 
de maan. 
 
Toch wilden zij de maan een rol laten spelen bij de indeling 
van de kalender. De moeilijkheid was dat de 365 dagen van 
het zonnejaar niet deelbaar was door de oude maanperioden 
van 30 dagen. De rekensom kwam uit op 360 dagen. Dit 
losten de Egyptenaren op door aan het jaar 5 extra dagen toe 
te voegen, die niet bij een bepaalde maand werden gerekend. 
Zo hadden zij een jaar verdeeld in twaalf maanden van gelijke 
lengte, aangevuld met 5 “schrikkeldagen”. 
 
Er was echter nog één onvolkomenheid bij deze Egyptische 
kalender: de 5 uur, 48 minuten en 452 seconde die het jaar 
langer duurt dan 365 dagen werden niet meegeteld. Elk jaar 

was er dus ongeveer 6 uur te kort. 
 
Door dat jaarlijkse verschil ontstond er elke 1460 een heel jaar verschil met de tijdrekening! 
Dit verschil bleef duizenden jaren bestaan tot het jaar 238 voor Christus, toen koning 
Ptolemeus III een hervorming invoerde en de jaarkalender corrigeerde. 
 
De tijd. Deel 10 Babylonische en Griekse kalenders 
Vorige keer hebben we gezien dat de Egyptenaren bij het opstellen van hun kalender waren 
uitgegaan van het zonnejaar van 365. De maanperioden konden daarin niet goed verdeeld 
worden. 
 
Net andersom ging het bij de Babyloniërs. Zij gingen uit van de maanperioden van 292 dag.  
Twaalf maanden is dan 354 dagen. Zij kregen daarbij het probleem op te lossen dat het jaar in 
feite, als je de zon als uitgangspunt neemt, ruim 365 dagen heeft. Zij hielden dus per jaar 
ongeveer 11 dagen over. Omdat de Babyloniërs dat probleem ook niet konden oplossen, 
voerden zij op onregelmatige tijden een extra maand in. Zo ongeveer eens in de drie jaar. Wel 
lastig als je naar een gebeurtenis in het verleden wilde verwijzen: je moest dan weten hoe de 
jaartelling was en wanneer er een maand extra was ingevoegd. 
 



De Grieken gingen, evenals de Babyloniërs, ook uit van de maanperioden en stelden het jaar 
ook op 354 dagen. Zij losten het probleem van de 11 dagen te veel anders op. De Grieken 
hadden berekend dat ze over een periode van 8 jaar 3 maanden over hielden. Daarom voerden 
ze om de 8 jaar een periode van 3 maanden in, de “octaeteride” genaamd. Zo werd de zaak 
weer gelijk getrokken met het zonnejaar. Want als je die correcties niet uitvoert, net zoals 
lange tijd in Egypte, dan verschuiven de jaargetijden. Augustus zou dan bijvoorbeeld na een 
jaar of vijftien in de winter gaan vallen. 
 
Toch was de correctie van de Grieken nog niet voldoende. Er volgde in 432 voor Christus een 
correctie door de astronoom Meton. Deze was gebaseerd op een toevoeging van 7 extra 
maanden in een periode van 19 jaar. (Een berekening laat ik hier achterwege, dat zou te ver 
voeren). Toch was het Griekse systeem van kalendervoering nog niet volmaakt. In het jaar 
330 voor Christus moest er nog weer een correctie worden aangebracht. 
 

Er is wat afgetobd in het verleden om de perioden van zon en 
maan met elkaar te laten kloppen in één kalender. En dan te 
bedenken dat het heelal veel meer omvat dan zon en maan. 
Als je met alle sterren en sterrenstelsels rekening zou moeten 
houden, dan gaat het je duizelen. Dat laten we dus maar over 
aan de sterrenkundigen, die moeten zich over heel wat meer 
tijd druk maken dan wij. 
 

De Egyptische, Babylonische en Griekse kalenders hebben voor ons weinig betekenis meer, 
alleen historisch is het van belang te weten dat er veel meer kalenders zijn geweest dan de 
onze. De volgende keer gaat het over de Romeinse kalender. Die is veel meer van belang voor 
ons, omdat onze jaartelling daar ook aanknopingspunten vindt. 
 
Wat is tijd? Deel 11 De Romeinse kalender 
De datering van belangrijke zaken gebeurde in het Romeinse rijk meestal door aan te geven in 
welk jaar van de consul dit plaats vond. Zo duiden wij ook nog wel eens iets aan als we het 
jaartal niet weten. Bijvoorbeeld: “Toen ik bij meester Pietersen in de klas zat gingen we met 
het schoolreisje naar Harderwijk”. 
 
Aanvankelijk schijnt er in het vroege Romeinse rijk ook een kalender geweest te zijn met een 
jaar van 304 dagen, verdeeld in 10 maanden. Maar het meest bekend is de Romeinse kalender 
geworden die kort voor onze jaartelling in gebruik is genomen. Deze bestond uit een jaar van 

12 maanden die, in tegenstelling tot alle voorgaande kalenders, 
niet gelijk waren. 
 
De naam van de maanden zou later grote invloed hebben op 
onze maanden. Ze werden in het Latijn genoemd: Martius, 
Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October, 
November, December, Ianuarius, Februarius. Het jaar begon 
met de maand Martius, dat bij ons maart is geworden. In de 
overige namen zijn de namen van onze maanden al voor een 
groot deel te herkennen. 
Vier maanden telden 31 dagen, zeven maanden telden 29 
dagen en alleen februari telde 28 dagen. 
 
Ook de Romeinen hadden te kampen met het probleem dat de 



zonnejaren en maanjaren niet met elkaar verenigd konden worden. Zij losten het op door elke 
vier jaar twee keer een extra maand in te voeren, de maand Mercedonius. Het was de taak van 
de hogepriesters om de tijd te bepalen wanneer deze maanden ingevoegd moesten worden. 
Daar was natuurlijk geen pijl op te trekken en veroorzaakte grote problemen. Je wist immers 
niet waar je aan toe was. 
 
In 46 voor Christus werd de Romeinse kalender daarom hervormd door Julius Caesar. Aan 
hem dankt de Juliaanse kalender zijn naam. Voortaan werd de maan als tijdseenheid buiten 
beschouwing gelaten. Het jaar telde 365 dagen. Om het geheel kloppend te maken werd om 
de vier jaar een extra dag ingevoerd, in het schrikkeljaar. Eigenlijk is onze kalender nog op 
dezelfde principes gebaseerd. 
 
Na de dood van Julius Caesar kregen twee maanden een andere naam: Quintilis (de vijfde 
maand) ging Julius heten, en Sextilis (de zesde maand) Augustus, dat betekent de verhevene. 
Zo noemde de keizer zich in de tijd van de geboorte van Jezus. 
 
Elke dag van de Juliaanse kalender kan aangeduid worden met een naam en niet, zoals bij 
ons, alleen met een getal. De volgende keer zal ik het schema van de Juliaanse kalender 
afdrukken en enige uitleg erbij geven. 
 
Wat is tijd? Deel 12 De Juliaanse kalender 
Zoals de vorige keer aangekondigd hierbij de verbeterde versie van de Romeinse kalender: de 
Juliaanse kalender. Het valt op dat de dagen soms een nummer hebben, zoals bij ons, en soms 
een naam. 
 
Er zijn drie vaste namen voor dagen: 
Kalendae (Kalendis) is de eerste dag van de maand. Oorspronkelijk was dat de dag van de 
volle maan. Het was ook de dag waarop de rente betaald moest worden, zoals die beschreven 
stond in het schuldenboek (Calendarium). Van deze naam van de eerste dag van de maand is 
ons woord Kalender afkomstig. 
 
Idus (Idibus) is het midden van de maand. Oorspronkelijk de dag van de nieuwe maan. Omdat 
het aantal dagen van de maand verschillend is, valt de Idus soms op de 15e dag en soms op de 
13e dag van de maand. Je moet dus weten over welke maand je het hebt als je de dag wilt 
aangeven. De bekendste Idus is "de Idus van de maand maart", want dat is de dag waarop 
Julius Caesar, wiens naam aan deze kalender is verbonden, stierf. Op 15 maart van het jaar 44 
voor Christus werd hij vermoord door samenzweerders onder leiding van Brutus en Cassius. 
 
Nonae (Nonis) is 8 dagen vóór de volle maan, dus vanaf de Idus acht dagen terug tellen. 
Omdat de Idus per maand verschillend is, valt ook de Nonae niet op dezelfde dag. Soms op de 
7e dag van de maand, en soms op de 5e dag. (Eigenlijk betekent Nonus de negende. De dag 
zelf telt dus ook mee). 
 
Vanaf deze dagen met een naam ga je terug tellen om de andere dagen van de maand een 
naam te geven. Vanaf de eerste dag tel je dus terug in de vorige maand. De laatste dag van de 
maand heet daarom "Pridie Kalendis", dat is de dag vóór Kalendae. Verder terugtellend 
hebben de dagen een nummer vanaf Kalendae. Dus "a.d. III Kalendis" betekent: de 3e dag 
vóór (ante diem) Kalendae, enzovoort. Hetzelfde gebeurt vanaf Idus en vanaf de Nonae. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo hebben alle dagen een naam. Toch is het wel lastig, omdat je altijd terug moet tellen en de 
namen nog niet zeggen welke dag het is, omdat het afhankelijk is van de lengte van de maand. 
Deze manier van tellen hebben wij gelukkig niet over genomen. Wel is onze kalender voor 
een groot deel afgeleid van deze Juliaanse kalender. 
 
Toch kwam aan de ontwikkeling van de kalender nog geen einde, de volgende keer zullen we 
nog weer verdere ontwikkelingen bespreken.  
 
Wat is tijd? Deel 13 Invoering van de weken door keizer Constantijn 
Hoewel de Juliaanse kalender al heel wat meer op onze kalender lijkt dan bijvoorbeeld de 
Egyptische (uit deel 9), is er moeilijk mee te werken. Dat komt, hebben we gezien, omdat er 
maar drie dagen van de maand een naam hebben: de Kalendae, de Idus en de Nonae. Maar die 
vallen op verschillende dagen, afhankelijk van de lengte van de maand. 
 
Het werd al wat overzichtelijker toen de weken werden ingevoerd. Aanvankelijk kende de 
Juliaanse kalender geen weken. Die werden wel gebruikt in delen van het Romeinse rijk waar 
de Christelijke invloed sterk was. De Christenen hadden een cyclus van weken van 7 dagen 



overgenomen uit de Joodse traditie. Die gaat terug op de Babylonische zevendaagse week. 
Tijdens het verblijf van de Joden in Babylonië, in de 6e eeuw voor Christus, heeft het schep-
pingsverhaal zijn vorm gekregen. Daarin heeft God alles gemaakt in zes dagen en op de 
zevende dag gerust. Daarmee was voor Babyloniërs, Joden en Christenen een indeling van 
weken van zeven dagen ontstaan, onafhankelijk van de zon en de maan. 
 
Nadat de Romeinse keizer Constantijn de Grote in 323 na Chr. was overgegaan tot het 
Christendom besloot hij de Juliaanse kalender aan te passen door weken van zeven dagen in te 
voeren. 
 
Wat was nu het beginpunt van de jaartelling, het jaar nul dus? Ook daarin zijn grote verschil-
len. Meestal koos men een belangrijke gebeurtenis uit het verleden als beginpunt. De Romei-
nen hadden het beginpunt bepaald bij de stichting van de stad Rome, ongeveer 754 voor 
Christus. (Dat was overigens het jaar 1, omdat de Romeinen het getal nul niet kenden). Een 
andere aanduiding om een jaar te dateren was een tijdstip vergelijken met een belangrijke 
gebeurtenis, bijvoorbeeld het kiezen van een koning of het aantreden van een nieuwe senaat in 
de Romeinse regering. 
 
Eigenlijk zou onze jaartelling moeten beginnen bij het begin van de aarde. Dat zou een 
logisch begin zijn. Maar ook bij ons is een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis de 
grondslag voor onze jaartelling: de geboorte van Christus. 
 

In het jaar 526 na Chr. nam paus Johannes I het 
besluit om de jaartelling te beginnen bij de 
geboorte van Christus. Alleen was het niet 
bekend hoeveel jaar dat geleden was. Hij liet 
dat uitrekenen door de pauselijke chronoloog, 
een zeker Dionysius Exiguus. Daarover heb ik 
al het een en ander geschreven in deel 5 van 
deze reeks. Deze monnik had nog geen 
computer tot zijn beschikking zoals op het 
plaatje te zien is. Hij moest het doen met de 
middelen die hij had en kwam daarmee een 
eind in de buurt. Nu weten wij dat hij zich 6 à 
8 jaar vergist heeft. Het jaar 2012 is eigenlijk 
2018 of 2020 jaar na de geboorte van Christus. 

 
Wat is tijd? Deel 14 De Gregoriaanse kalender 
Het begin van de jaarnummering bij de geboorte van Christus, zoals door Dionysius was 
berekend en door paus Johannes I in 526 was ingevoerd, werd niet meteen in de hele wereld 
ingevoerd. Eigenlijk werd deze nummering tot de 8e eeuw weinig gebruikt. Pas in de loop van 
de 10e eeuw werd deze nummering langzamerhand algemeen. 
 
We hadden dus in de Middeleeuwen een kalender die gebaseerd was op de omloop van de 
zon, de Juliaanse kalender. Er was een indeling in weken ingevoerd door keizer Constantijn. 
En de telling begon bij de geboorte van Christus. Toch was er nog een grote onnauwkeurig-
heid. Het jaar duurde namelijk nog 3/4 dag per eeuw te lang. In de 16e eeuw was de afwijking 
opgelopen tot 10 dagen. 
 



Het was weer een paus die daar iets aan ging doen, paus Gregorius XIII. Hij besloot om die 
tien dagen te veel gewoon over te slaan. Na 4 oktober 1582 was het de volgende dag onmid-
dellijk 15 oktober 1582. Om te voorkomen dat rondom het jaar 3000 nog eens tien dagen 
zouden moeten worden weggewerkt voerde hij een andere berekening van de schrikkeljaren 
in. Alle schrikkeljaren op een vol eeuwgetal, dat niet door 400 deelbaar is, komen te 
vervallen. Dit geldt nog in onze tijd. Het jaar 1900 had dus geen schrikkeljaar want het was 
niet deelbaar door 400. Het jaar 2000 wel. 
 
Wij hebben dus uiteindelijk de Gregoriaanse kalender gekregen. Gebaseerd op de Romeinse 
Juliaanse kalender, opgelapt door keizer Constantijn en van een nieuw beginpunt voorzien 
door paus Johannes de I. Is deze kalender nu voor altijd zuiver? Nee, er zit nog steeds een 
zeer kleine afwijking in. Het Gregoriaanse jaar duurt 365,2425 dagen. Eigenlijk zou dat 
moeten zijn 365,2422 dagen. Dat verschil van 0,002 is zo klein dat er slechts een kleine 
aanpassingen nodig is die je normaal niet merkt, of je moet je bezighouden met de zeer 
precieze tijden van de astronomie. Daarbij gaat het om een nauwkeurige tijdsindeling om 

ruimtesondes goed op hun bestemming te laten 
komen. Dan is de omloop van de zon te 
onnauwkeurig. Atoomklokken geven de juiste tijd 
aan. In 1967 werd een seconde bepaald op “9 192 
631 770 perioden van de straling die overeenkomt 
met de overgang tussen de twee hyperfijnniveaus 
van de grondtoestand van cesium-133”. Ik ben blij 
dat ik gewoon op de klok kan kijken want hier 
snap ik niets meer van. 
 

De Gregoriaanse kalender is dus niet goed genoeg voor de exacte wetenschappen zoals de 
ruimtevaart. Maar ook de Juliaanse kalender heeft nog steeds invloed. Binnen de Oosters-
orthodoxe kerken wordt de Juliaanse kalender nog gebruikt zullen we de volgende keer zien. 
 
Wat is tijd? Deel 15 De springende Paasdatum 
Wij hebben nog steeds de Gregoriaanse kalender waardoor ons jaar is ingedeeld in 12 
maanden met een vastgestelde lengte, afgesproken schrikkeljaren en met weken van zeven 
dagen. Daarover heb ik in de voorgaande afleveringen geschreven. Er zou nog veel meer van 
de kalendervorming te vertellen zijn, maar ik beperk me tot nog twee belangrijke punten: het 
tijdstip waarop het jaar begint en het verspringen van de datum van Pasen. 
 
Wij beginnen het jaar op 1 januari, maar dat is niet altijd zo geweest. In de Bijbelse tijd viel 
“de kop van het jaar” (Rosj Hasjana) op 1 en 2 oktober. In mijn agenda staat dat het nieuwjaar 
voor de Joden nu (in 2012) op 17 en 18 september valt. Het Romeinse jaar begon op 1 maart. 
In de Middeleeuwen was het gebruikelijk om de eerste dag van het jaar te vieren op Maria 
Boodschap, 25 maart. Maar dat was per land ook weer verschillend. In Duitsland was het de 
gewoonte om op het Kerstfeest met nieuwjaar te beginnen, en in Frankrijk op het Paasfeest.  
Heel lastig voor de geschiedschrijving, want het jaartal kon per gebied verschillen. 
 
In de loop van de 16e eeuw werd het min of meer algemeen om in heel Europa 1 januari te 
nemen als begin van een nieuw jaar. Het had net zo goed Kerstmis, Pasen of een andere dag 
kunnen zijn. Dit relativeert de overgangen naar een volgend jaar en een volgend millennium. 
 
Hoewel de stand van de maan geen enkele invloed meer had op onze Gregoriaanse kalender, 
want de omloop van de zon is als uitgangspunt genomen, is er indirect toch een invloed van 



de maan gebleven. Want naast de gewone kalender voor dagelijks gebruik en voor het bepalen 
van de oogst, bleef men voor religieuze handelingen en feesten uitgaan van een 
maankalender. Bij ons is dat nog merkbaar aan het heen en weer springen van de datum van 
Pasen. Pasen is de dag van de opstanding van Christus uit de dood. 

 
Volgens de Christelijke kalender valt Pasen op 
de eerste zondag na volle maan na het begin van 
de lente. Daardoor kan Pasen op 34 
verschillende datums vallen, en wel tussen 22 
maart en 25 april. Nu is dat, om het ingewikkeld 
te maken, niet voor alle godsdiensten gelijk. Het 
Joodse Paasfeest valt “op de datum waarop het 
volle maan is in de maand waarvan de 14e dag, 
van de nieuwe maan af gerekend, valt op of na 
de lente-equinox”. Heel ingewikkeld, maar 
daardoor komt het dat er op verschillende data 
Pasen wordt gevierd. En om het nog 
ingewikkelder te maken berekent de Oosters-
orthodoxe kerk de datum van het Paasfeest weer 
op een andere manier, gebaseerd op de Juliaanse 
kalender en het moet vallen ná het Joodse 
Pesach. Daardoor valt het Christelijke Paasfeest 
soms samen met het Oosters-orthodoxe 
Paasfeest, maar meestal verschilt de datum. Dit 
jaar 2012 valt het Christelijke Paasfeest op 8 
april en het Oosters-orthodoxe Paasfeest op 15 

april. 
 
Geen wonder dat er de afgelopen eeuwen pogingen zijn ondernomen om de kalender nog 
verder te hervormen, zodat ook de Paasdatum steeds op dezelfde dag zou vallen. In 1923 werd 
daarvoor door de Volkenbond een commissie ingesteld en datzelfde deden de Verenigde 
Naties in 1956. Maar het lukte niet omdat de kerken in 1977 geen overeenstemming konden 
vinden over een vaste datum voor Pasen. 
 
Gelukkig is er, ondanks alle onzekerheden met de kalender, een vaste datum voor het Kerst-
feest (tenminste bij ons in het westen) en kunnen we dit altijd op 25 december vieren, zonder 
precies te weten of dat nu de dag is van de geboorte van Christus. Zo’n vaste datum heeft wel 
tot nadeel dat Kerstmis niet op een vaste dag in de week valt terwijl Pasen wel altijd op een 
zondag valt. 
 
Wat is tijd? Deel 16 De biologische klok 
Er zijn allerlei manieren om de tijd te berekenen, zoals de stand van de zon en de maan. 
Daarnaast  heeft de mens ook veel instrumenten ontwikkeld (b.v. klokken) om de tijd aan te 
duiden. Maar dat alles neemt niet weg dat het menselijk lichaam zelf ook een inwendige klok 
heeft met een eigen ritme: de biologische klok. 
 
De biologische klok zit ergens in de hersenen en is heel klein, zo klein als een speldenknop. 
Ondanks de geringe afmeting heeft deze klok grote invloed op ons leven. De klok kan gelijk 
lopen met het ritme van dag en nacht en dan voelen we ons als mens prettig. Maar de klok kan 
ook ontregeld raken en dan raken we als mens ook van slag. Het bekendste voorbeeld daarvan 



is de jetlag. Als je een lange reis maakt naar een gebied met een andere tijdzone met 
bijvoorbeeld 6 uur verschil, dan raakt de biologische klok in de war en duurt het een paar 
dagen voordat je weer in het nieuwe ritme komt en je weer lekker voelt. 
 
De biologische klok kan ook ontregeld raken door de sociale klok. Als we druk zijn wordt ons 
leven gestuurd door tal van afspraken die soms niet stroken met onze biologische klok. Enkele 
voorbeelden: Een afspraak onder etenstijd, je eetritme wordt verstoord. Een vergadering die 
tot diep in de nacht doorgaat (2e kamer!), je dagritme wordt verstoord. Werken afwisselend 
nachtdienst en dagdienst, je slaapritme wordt verstoord. Soms kunnen mensen er niet onderuit 
omdat ze beroepsmatig naar een ander dag en nacht ritme moeten omschakelen zoals mensen 
die werken in de gezondheidszorg of mensen die ’s nachts aan de weg moeten werken. Het 
negeren van de biologische klok door de sociale klok kan schade toebrengen aan de 
gezondheid, want de prikkels om te gaan slapen worden genegeerd. 

 
Een dergelijke verstoring kan ook in het 
weekend plaatsvinden. Mensen, met name 
jongeren, die de hele week door school of 
werk een geregeld leven hebben dat gelijk 
loopt met de biologische klok, ontregelen die 
klok in het weekend door op zaterdag en 
zondag laat naar bed te gaan, soms heel laat, 
diep in de nacht of tegen de volgende 
morgen met het gevolg dat ze ook lang 
uitslapen de volgende dag. Je krijgt dan een 
sociale jetlag en als dat elk weekend 
plaatsvindt tast dat de gezondheid aan. 
 
Op 12 februari 2012 zag ik een interessante 
uitzending van Labyrint op Nederland 2 

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1241292. Daarin werd getoond dat 
chemotherapie beter helpt als je rekening houdt met het bioritme van de betreffende patiënt 
met kanker. Ze noemen deze therapie chronotherapie. In de uitzending werd aangetoond dat 
een dergelijke chemotherapie minder schadelijk is voor het lichaam en een beter resultaat 
geeft. 
 
Precieze tijdmeting is nodig in onze complexe maatschappij en in de ruimtevaart en bij 
allerlei andere takken van industrie en sociale afspraken. Maar gelukkig heeft ons lichaam 
ook een eigen klok waar we zo veel mogelijk naar moeten kijken en naar moeten luisteren. 
We leren op de lagere school klokkijken. Misschien zou dan ook een begin gemaakt kunnen 
worden met biologisch klokkijken. 
 
Wat is tijd? Deel 17 Tijd is relatief 
In de voorgaande artikelen hebben we gezien dat de mens veel manieren heeft bedacht om de 
tijd in een maat vast te leggen. We willen weten hoe laat het is. Naast al dat meetwerk heeft 
de mens ook een inwendige klok: de biologische klok geeft aan wanneer we moeten gaan 
slapen en opstaan en hoe het ritme van de dag er uit moet zien. 
 



Het is heel moeilijk om de tijd nauwkeurig te meten. En als we dan denken een goede klok te 
hebben gevonden in bijvoorbeeld de atoomklok of een pulsar aan de hemel, dan gooit de 
relativiteitstheorie van Einstein weer roet in het eten. Ik ben geen natuurkundige, slechts een 
eenvoudige theoloog dus ik snap er niet alles van. Wel is het een boeiend onderwerp om over 
te lezen en over na te denken. 
 
Iedereen kent wel de beroemde formule E=mc², energie is gelijk aan de massa maal de 
lichtsnelheid in het kwadraat. Vanuit deze formule van Einstein, in combinatie met de theorie 
over de zwaartekracht, volgen twee belangrijke gegevens over de tijd. 
 
De zwaartekracht heeft invloed op de tijd. Als we op de aarde staan gaat de tijd langzamer 
dan als we in een ruimteschip hoog boven de aarde zweven, want daar is de invloed van de 
zwaartekracht minder. Om deze reden lopen de klokken in GPS satellieten dan ook langzamer 
dan de klokken op aarde, juist om ze gelijk te laten lopen met de klokken op de grond. (zie 
voor de berekening en ook voor de invloed van de snelheid van de satelliet vraag 5 van de 
Nationale Wetenschapsquiz 2011 http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8PJH94 ) 
 

Niets kan sneller zijn dan het licht, 
300.000 kilometer per seconde. Als we 
de snelheid van het licht naderen gaat de 
tijd langzamer. Als we sneller dan het 
licht zouden kunnen reizen, zouden we 
terug kunnen reizen in de tijd. Dan 
zouden er reizen in de tijd mogelijk zijn. 
Dan zouden de gevolgen (de toekomst) 
eerder kunnen optreden dan de oorzaken. 
Dan kon de loop va de geschiedenis met 
terugwerkende kracht worden veranderd.  
 
Tijd is dus moeilijk te vatten en moeilijk 
in een maat uit te drukken. Als je denkt 
dat je een precieze klok hebt dan blijken 
de zwaartekracht en de lichtsnelheid de 
tijd weer te kunnen beïnvloeden. Tijd is 
dus relatief. 

 
Toch proberen we de tijd steeds nauwkeuriger vast te stellen. Gisteren zag ik er een artikel op 
NU.nl waarin stond dat de atoomklok nog weer nauwkeuriger is geworden. Door een neutron 
te nemen die om de kern draait met een constante snelheid in plaats van de elektronen kan 
deze klok zo nauwkeurig zijn dat als hij was gestart bij de oerknal de afwijking nu  minder 
dan 1/20 van een seconde zou zijn. Handig dus voor de ruimtevaart en voor GPS navigatie. 
http://www.nu.nl/algemeen/2759309/nieuwe-atoomklok-loopt-miljarden-jaren-goed.html 
  
Wat is tijd? Deel 18 De toekomende tijd 
In de voorgaande artikelen heb ik geschreven over de verleden tijd en over de manieren 
waarop in het verleden de tijd werd uitgedrukt in een maat. En ik heb geschreven over de 
tegenwoordige tijd waarin wij leven met de tijdsindeling van de Gregoriaanse kalender. Even 
heb ik in het vorige artikel het reizen in de (toekomende) tijd aangestipt als we sneller zouden 
kunnen reizen dan het licht. Maar kunnen we echt iets zeggen over de toekomende tijd? Met 
andere woorden: kunnen we de toekomst voorspellen? 



 
Het is gebruikelijk om aan het begin van het jaar vooruit te kijken en vooral elkaar een goed, 
gelukkig, gezegend, voorspoedig en gezond nieuwjaar te wensen. Maar hoe we ook vooruit 
kijken en hoe krachtig wij onze wensen ook uitspreken, niemand weet van tevoren wat er in 
dat jaar zal gebeuren. 
  
“Maar er zijn toch profeten!”, hoor ik iemand zeggen. “Dat zijn toch mensen die in de tijd van 
de Bijbel de toekomst konden voorspellen en waarom zouden er vandaag de dag geen mensen 
zijn die dat ook kunnen?” 
Laten we daarom even een kijkje nemen in de Bijbel om te ontdekken wat dat voor mensen 
waren en wat voor taak zij hadden. Wij denken aan het woord “profeet” eigenlijk vanzelf aan 
iemand die de toekomst voorspelt. Dat ligt aan het woord “profeet” dat zo niet in de Bijbel 
voorkomt. Het woord “profeet” is een verbastering van het Griekse woord “prophètes” dat 
naast de betekenis van vertolker en uitlegger ook de betekenis van voorspeller heeft. Vooral 
die laatste betekenis hebben wij in het Nederlands overgenomen en we denken daarom bij een 
profeet aan iemand die kan voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren, een waarzegger. 
 

Maar zulke waarzeggers en toekomstvoorspellers kent de 
Bijbel niet. De profeten moeten we vooral zoeken in het Oude 
Testament. Daar wordt een ander woord gebruikt, het 
Hebreeuwse woord “Nabi”. Een Nabi is iemand die roept of 
geroepen wordt. Hij (of zij) wordt geroepen om het woord van 
God te vertolken. Hij maakt duidelijk wat niet goed is in de 
samenleving omdat iets niet strookt met Gods bedoeling en 
niet goed is voor de samenleving en voor de wereld. En hij 
verbindt daaraan een waarschuwing: als jullie zo doorgaan zal 
dat fout lopen in de toekomst. De toekomst ligt dus niet vast, 
wordt ook niet voorspeld, maar vanuit het verkeerde handelen 
in het heden wordt de lijn doorgetrokken naar de toekomst. 
Een Nabi of profeet is dus geen waarzegger, maar een 
waarheid-zegger of waarschuwer. In die zin zijn er vandaag 
nog “profeten”, mensen die de lijnen vanuit het heden naar de 

toekomst doortrekken en anders gaan handelen als dat voor de toekomst beter is. In die zin 
zijn we allemaal wel eens profeet, want we houden in ons handelen, als het even kan, ook 
rekening met de gevolgen voor de toekomst. 
 
De toekomst ligt dus niet vast en niemand kan daarom de toekomst voorspellen. De profeten 
in het Oude Testament waren geen toekomstvoorspellers, ze waarschuwden zelfs voortdurend 
en krachtig tegen mensen die de toekomst meenden te weten: Jesaja 47:13 “Wat heb je je 
afgetobd met talloze raadgevers! Laten zij die naar de sterren staren, die de hemel kunnen 
uitleggen, die je per maand laten weten wat je overkomen zal, laten zij nu aantreden, laten zij 
je redden!” Met andere woorden: aan die zogenaamde toekomstvoorspellers heb je niets, ze 
kunnen niet in de toekomst kijken. Ze kunnen wel kwaad doen doordat ze de mensen allerlei 
toekomstvoorspellingen op de mouw spelden waarmee de mensen niet geholpen zijn. 
 
Een oude en moderne profeet is iemand die nadenkt over de handelingen van vandaag en de 
consequenties van zijn handelen of het handelen van een volk voor de toekomst onder ogen 
durft te zien en die dat handelen van vandaag probeert te veranderen zodat het waarschijnlijk 
ten goede komt aan de toekomst van mens en wereld. 
 



Wat is tijd? Deel 19 Waarzeggers en voorspellers 
De vorige keer hebben we gezien dat de profeten in de Bijbel geen toekomst kúnnen 
voorspellen en dat ook niet mogen. Niemand kan de toekomst voorspellen want dat zou 
betekenen dat de toekomst vast ligt en dat die onafwendbaar op ons af zou komen. Dat zou 
ons zorgeloos maken omdat we er toch niets aan kunnen doen of angstig voor wat 
onherroepelijk zal gebeuren. 
 
Toch kunnen mensen het niet laten om zich bezig te houden met het voorspellen van de 
toekomst. Ook in onze moderne tijd menen mensen her en der in de wereld de toekomst te 
kunnen voorspellen en dan in het bijzonder het tijdstip waarop het einde van de wereld er zal 
zijn. Er zijn ook altijd mensen die er in geloven en veel waarde hechten aan zulke voorspel-
lingen en de teleurstellingen van het niet uitkomen daarom voor lief nemen. 
 
Er zijn een paar redenen aan te geven waarom mensen zo graag willen weten wat er in de 
toekomst zal gebeuren. Dat is de onzekerheid voor het onbekende. Als je niet met 
onzekerheden kunt leven zoek je die in een duidelijke voorspelling van de toekomst, dat geeft 
houvast, ook al weet je onbewust dat het onzin is. Vervolgens kan het een verlangen zijn naar 
het geluk dat nu nog verborgen is maar in de toekomst kan komen. Dat willen we al graag 
weten. En daar tegenover kan het de vrees zijn voor een dreigend ongeluk dat ons kan 
overkomen. Tenslotte is er altijd een zekere nieuwsgierigheid die maakt dat we willen weten 
wat er in de toekomst gebeurt. 
 
Om die toekomstvoorspellingen een beetje in beeld te krijgen geef ik hieronder een kort 
overzicht van de soorten. 

 
Waarzeggers in soorten 
Je vindt ze op de kermis en je leest er over in allerlei weekbladen. 
Voor geld kun je je eigen persoonlijke toekomst te horen krijgen. 
Met vooral de nadruk op het “persoonlijke” want dat maakt het 
uniek en wakkert de nieuwsgierigheid aan. We kennen ze wel. 
Kaarten uitleggen op tafel en dan een uitleg krijgen die betrekking 
heeft op jouw toekomst. In een glazen bol kijken, het klassieke 
beeld van de waarzegger. Zelf zie je niets, maar de waarzegger 
schijnt van alles te kunnen zien. Naar de sterrenstand kijken op de 
datum van de geboorte zou voor een belangrijk deel je toekomst 
vastleggen. Er zijn geleerde boeken over geschreven met een 
geleerd woord: astrologie. En dan de toelichting bij de 
sterrenbeelden in de weekbladen waar blijkbaar een grote markt 
voor is, anders zou daar niet zoveel papier aan verspild worden. 
Meestal staan die verhalen vol met halve waarheden en 
gemeenplaatsen zodat er voor iedereen wel wat waars in zit. 
 
Voorspellers in soorten 
Je hebt mensen die zich uitgeven als voorspellers van de toekomst. 
Zij wekken de indruk exact te weten wat er komen gaat, met uur en 

plaats er bij. Vaak is het onheldere symbooltaal waar je alle kanten mee op kunt.  Een 
bekende voorspeller is de in 1503 geboren Nostradamus. Ook hij schrijft in vage symbolische 
taal waar je alle kanten mee uit kunt en waar door sommigen een exacte uitleg aan gegeven 
wordt. Hij schrijft bijvoorbeeld: “De Arabische Prins, Mars, de Zon, Venus, in Leo. De 
heerschappij van de kerk zal in zee zinken. In de buurt van Perzië bijna een miljoen. De ware 



slang zal Egypte binnenvallen, en Byzantium.” Dit zou dan het einde van het Pausdom 
betekenen op 23 augustus 1998 of 2 augustus 2000. Deze voorspellingen zijn inmiddels niet 
uitgekomen. 
Je hebt ook mensen die verwachtingen uitspreken voor de toekomst. Daar hebben we veel aan 
om plannen te maken voor de toekomst, nabij of op lange termijn. De weerman of vrouw is zo 
iemand die verwachtingen uitspreekt. Niet met de pretentie dat het uitkomt, wel met de 
verwachting dat het zo zal gaan. Als hij regen voorspelt nemen we daarom ook een paraplu 
mee, dan blijft het meestal droog. Zulke verwachtingen worden uitgesproken in heldere taal 
waarbij duidelijk is dat het verwachtingen zijn, geen garantie voor de uitkomst er van. Op 
dezelfde manier houden planologen zich bezig met verwachtingen. De lijnen van verleden en 
heden worden doorgetrokken naar de toekomst. Daarop worden besluiten genomen voor 
langere termijn, b.v. hoe de economie er volgend jaar voor zal staan. Zonder visie op de 
toekomst kun je geen beleid maken en inspelen op wat komen gaat. Maar niemand kan 
zeggen of het ook werkelijk zo zal gaan. 
 
Voorspellingen achteraf 
Er zijn geschiedschrijvers die niet schrijven in de verleden tijd, zo in de trant van: “Toen 
gebeurde er dit of dat”. Zij verplaatsen zichzelf naar het verleden en gaan in de toekomende 
tijd schrijven, zo in de trant van: “Volgend jaar zal er dit of dat gebeuren”. En dat komt dan 
altijd uit omdat ze natuurlijk al weten wat er gebeurd is. Zulke schrijvers lijken 
toekomstvoorspellers die exact de toekomst hebben aangegeven, maar het zijn gewoon 
geschiedschrijvers die taalkundig in de toekomende tijd schrijven. Een mooi voorbeeld 
daarvan is Daniël wiens boek in de Bijbel is opgenomen. Hij beschreef twee eeuwen voor 
Christus een situatie van een paar honderd jaar daarvoor en gebruikt de toekomstige tijd. Wat 
op exacte toekomstvoorspelling lijkt is dus in dat geval gewoon geschiedschrijving. 
 
Twee voorbeelden 
Toekomstvoorspeller houden zich graag bezig met het voorspellen van het einde van de 
wereld, of van het einde der tijden. Als je bij Google de term “einde der tijden” of iets 
dergelijks invoert krijg je een reeks voorpellers in beeld. Die ga ik niet allemaal behandelen 
maar ik pak er twee uit vanwege de actualiteit: De Maya-kalender en het Efraïm genootschap. 
Daarover gaan deel 20 en 21 van deze reeks over de tijd. 
 
Wat is tijd? Deel 20 De Maya-kalender 
In het jaar voorafgaande aan het jaar 2000 waren er veel voorspellers die profeteerden dat de 
overgang naar het nieuwe millennium gepaard zou gaan met grote rampen en dat de aarde zou 
vergaan. In dat voorafgaande jaar heb ik heel wat lezingen gegeven om aan te tonen dat het 
jaartal 2000 een volkomen willekeurig getal is in de geschiedenis (zie ook mijn voorgaande 
artikeltjes) en dat we dus niet bang hoeven zijn voor een kosmische ramp. Hooguit zullen 
mensen de wereld iets aandoen om hun voorspelling te laten uitkomen of zichzelf iets 
aandoen als ze teleurgesteld zijn dat hun profetie niet is uitgekomen. 
 
Nu, in het jaar voorafgaande aan 21 december 2012, zie je weer iets dergelijks gebeuren, zij 
het op kleinere schaal. Maar dat het gaat leven zag ik op 3 maart 2012 in de uitzending van 
Eén Vandaag die voor een groot deel was gewijd aan deze datum. 
 
De boosdoener dit keer is de Maya-kalender, althans niet eens de kalender zelf maar mensen 
die met deze kalender in de hand allerlei berekeningen maken en dan uitkomen op 21 
december 2012 als moment waarop de Maya’s hebben voorspeld dat de aarde zal vergaan. 
 



Nu is het begrijpen van de Maya-kalender heel ingewikkeld omdat er 3 kalenders zijn en de 
interpretatie en de berekeningen niet eenvoudig zijn. Ik ga me daar dan ook niet aan wagen in 
dit artikeltje en verwijs naar de websites onderaan dit artikel. In het kort kan ik er het 
volgende van zeggen. Er zijn drie kalenders: 
De Lange telling, deze werd gebruikt voor historische doeleinden. Het had een cyclus van 
360 dagen. 
De Haab, deze werd gebruikt voor burgerlijke zaken. Het had een cyclus van 365 dagen. 
De Tzolkin, deze werd gebruikt als religieuze kalender. Het had een cyclus van 260 dagen. 
 
Het begin van de Maya-kalender is berekend op 
11 augustus 3114 vóór Christus. Na 7885 jaar 
zou dan de wereld vernietigd worden en 
opnieuw gecreëerd. Tel deze data op een je 
komt uit in 2012 na Christus. Nu blijkt op 21 
december van dat jaar een rond getal te zijn bij 
de Maya-kalender, het getal 13.0.0.0.0. Dus 
daaruit wordt de conclusie getrokken dat de 
wereld vergaat op 21 (of 22 of 23 volgens 
andere berekeningen) van het jaar 2012 waarin 
we ons nu bevinden. 
 
Héél de wereld? Nee een kleine nederzetting in 
Gallië zal moedig weerstand bieden en 
standhouden. Het lijkt op Asterix maar er zijn 
mensen die serieus menen dat het kleine Franse 
dorp Bugarach als enige plaats in de wereld zal 
standhouden. De bij het dorp gelegen 
mysterieuze berg zou gebruikt worden door 
buitenaardse wezens als landingsplaats voor hun 
UFO’s en wie op 21 december 2012 daar 
verblijft zal gered kunnen worden van de ondergang. 

 
In de uitzending van Eén Vandaag was 
de burgemeester van Bugarach aan het 
woord die zich zorgen begon te maken. 
Nu al strijken allerlei mensen, met 
name van New Age achtige 
achtergronden rondom het dorp neer in 
tentenkampen. Hij voorziet een toeloop 
die het dorp niet aankan en overweegt 
t.z.t. het leger te hulp te roepen om de 
mensen te weren. Want hij verwacht 
dat het wellicht tot een massale 
zelfmoord zal komen als de datum er is 
of als er op die datum niets gebeurt. Het 
zal niet de eerste keer in de 

geschiedenis zijn dat mensen zich zo overgeven aan een denkbeeld en er niet meer van los 
kunnen komen. 
 



Het zou interessant zijn te vragen aan de Maya’s, die de kalenders ontwikkeld hebben, wat die 
er van denken. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Wel heb ik begrepen dat de nazaten van de 
Maya’s niets hebben met deze voorspellingen. Daarbij komt nog dat allerlei berekeningen en 
interpretaties elkaar tegenspreken. Hoe moeilijker de berekeningen zijn en hoe meer de 
bronnen met inscripties beschadigd zijn, hoe meer sommige mensen gaan fantaseren over wat 
er staat. Maar zelfs áls de Maya’s duizenden jaren geleden zouden hebben berekend dat in 
onze tijd de wereld zou ophouden te bestaan, dan is dat hún voorspelling. En mijn stelling is 
dat niemand de toekomst kan voorspellen. De Maya’s niet en ook het Efraïm genootschap niet 
waar ik in het volgende artikel over zal schrijven. 
 
 
Voor een kort overzicht van de Maya-kalender kies deze link. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mayakalender 
Voor een zeer uitvoerig relaas over de Maya-kalender kies deze link. 
http://www.skepsis.nl/mayakalender-2012.html 
Voor het 2012 fenomeen kies deze link. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/2012-fenomeen 
Voor een site waar je datums kunt omzetten van de ene naar de andere kalender kies deze 
link. 
http://www.fourmilab.ch/documents/calendar/ 
 
Wat is tijd? Deel 21 Het Efraïm genootschap 
Als je op Google intypt “wereld einde” of “einde van de wereld” vind je talloze sites met oude 
en nieuwe profeten die precies kunnen voorrekenen wanneer het einde van de wereld zal 
plaatsvinden. Wat opvalt is dat ieder zijn eigen datum heeft berekend en dat dit de komende 
jaren zal gebeuren. Als je al geloof hecht aan zulke voorspellingen dan is het nog best 
moeilijk om de juiste datum te weten te komen. 
 
Het is geen doen om al deze profeten langs te 
lopen en te weerleggen. Ik kies er één uit als 
voorbeeld omdat dit genootschap de laatste tijd 
weer in het nieuws is. Het gaat om het Efraïm 
genootschap onder leiding van Heinrich van 
Geene. Hij is onlangs met een handjevol 
aanhangers vertrokken, of misschien wel 
gevlucht, naar Israël met in zijn gezelschap ook 
een paar kinderen. Drie van deze kinderen 
konden ontsnappen en zijn inmiddels terug in 
Nederland. 
 
Welnu, deze Heinrich van Geene noemt zich de 
profeet Elia. Ja sterker nog, hij zegt dat hij de 
profeet Elia is. Elia was een profeet die in het 
Oude Testament van de Bijbel wordt 
beschreven en leefde omstreeks 800 voor 
Christus in Israël. Hij wordt gezien als een 
gezaghebbende vertolker van de wil van God in 
Joodse en Christelijke kringen. Met deze profeet 
vereenzelvigt Van Geene zich om zich gezag 
toe te eigenen. 



 
In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw kreeg Van Geene volgens zijn zeggen allerlei 
openbaringen waarover hij boeken ging schrijven en waaruit hij berekeningen maakte over 
het einde van de wereld. Een treffende zin in het artikel van Wikipedia: “De lezers stuiten op 
wonderlijke berekeningen aangaande de wederkomst en onnavolgbaar gegoochel met de 
kaart van Europa waarin de figuur David zou zijn te herkennen”. Hij koppelde het einde der 
tijden aan de wederkomst van Christus waar in het Nieuwe Testament van de Bijbel over 
gesproken wordt. Van Geene berekende dat deze wederkomst zou plaatsvinden op 21 
november 2001. Praktisch altijd is het zo bij dit soort voorspellingen dat er een uitweg 
mogelijk is. We hebben dat gezien bij de Maya voorspelling waar mensen naar het kleine 
Franse dorpje Bugarach kunnen vluchten. Bij Van Geene gaat het niet om een plaats die veilig 
is voor de vernietiging van de wereld maar is het zijn genootschap. Als je daar bij hoort zul je 
niet met de aarde ten onder gaan maar gered worden en worden opgenomen in de eeuwigheid. 
De groep die gered wordt noemt hij de “bruid van Christus”. Hij nodigde mensen voor de 
betreffende datum uit om zich te voegen bij de bruid van Christus. En omdat ze hun aardse 
goederen binnen korte tijd toch niet meer nodig hadden vroeg hij de bruiden hun bezittingen 
te verkopen en het geld in het genootschap te storten. Zo zijn mensen met een aanzienlijk 
bezit hun geld kwijt geraakt aan Van Geene waarvoor hij later veroordeeld is om een deel 
terug te betalen. 
 
Want de wereld is natuurlijk niet vergaan op 21 november 2001. Maar Van Geene gaf zich 
niet gewonnen en gaf de schuld aan de wereld die zo slecht was dat Christus niet kon 
wederkomen. Hij ging door met zijn genootschap hoewel veel aanhangers hem teleurgesteld 
hebben verlaten. Maar toch bleef een klein aantal mensen in hem en in zijn voorspellingen 
geloven. 

 
Het is verbazingwekkend dat mensen zich 
overgeven aan zulke krankzinnige ideeën en 
voorspellingen en daarin blijven geloven als 
blijkt dat het niet uitkomt. Het is in de 
wereld zo dat welk bizar idee of leer je ook 
maar verkondigt, je altijd mensen zult 
hebben die daarin gaan geloven en je zullen 
volgen door dik en dun heen. En als je nog 
een beetje handig zaken kunt doen laat je die 
aanhangers hun bezit verkopen en het geld 
op je bankrekening storten. 

 
Je kunt terug kijken in de tijd en zien wat er in de geschiedenis gebeurd is. Je kunt om je heen 
kijken in je eigen tijd en beleven wat er in de wereld gebeurt. Maar niemand kan vooruit 
kijken in de tijd om te voorspellen wat er morgen en overmorgen zal gebeuren. Mensen als 
Van Geene gebruiken graag de Bijbel en dan met name de boeken van de profeten en het 
laatste Bijbelboek de Openbaring van Johannes om hun berekeningen te maken. In de 
volgende artikelen zal ik dieper in gaan op de Openbaring van Johannes en zal ik aantonen dat 
de Bijbel niet bedoeld is om berekeningen te maken over wat er in de toekomst zal gebeuren. 
 
 
Voor algemene informatie over het Efraïm genootschap zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Efraim_Genootschap 
 



Voor het gegoochel met getallen en de kaart van Europa zie: 
http://www.prophetelijah.org/hetraadsel.htm 
 
Wat is tijd? Deel 22 De overgang van 999 naar 1000 
In deel 2 van mijn artikelenreeks heb ik geschreven over de magische getallen. Grote ronde 
getallen die een magische aantrekkingskracht hebben op mensen. Zo ook de overgang naar 
een groot getal. Bij de overgang van het jaar 1999 naar 2000 hebben we zo’n hype gezien. In 
het bijzonder mensen die menen de toekomst te kunnen voorspellen gebruiken deze 
overgangen graag om te voorspellen dat een nieuwe situatie aanbreekt of zelfs dat het einde 
van de wereld er zal zijn. 

 
Hoewel het jaar 2000 een willekeurig getal is en niets heeft te 
maken met een werkelijk aantal jaren na de geboorte van 
Christus, heeft de overgang naar zo’n nieuw millennium toch 
voor veel mensen een magische betekenis. Alsof na het slaan 
van de klok van twaalf het ineens allemaal anders gaat in de 
wereld of dat het einde van de wereld zich dan aankondigt. 
Deze magische gedachten werden tegen het jaar 2000 nog 
gevoed door de toenemende vrees dat het hele openbare leven 
lam zou komen te liggen door het uitvallen van computers met 
verouderde programma’s voor de opslag van de jaartallen. 
 
De vraag doet zich voor of er aan het einde van het eerste 
millennium, dus in het jaar 999, ook zulke gedachten waren 

van een totaal andere tijd die zou aanbreken of dat de wereld zou vergaan. Ik haal een lang 
citaat aan uit het boek van Dr. E.L. Smit, Beknopte geschiedenis van het Christendom, 
geschreven in 1948. Het beschrijft de situatie van de laatste jaren voor de overgang naar het 
jaar 1000. 
 
“Het waren overigens barbaarse tijden. De zeden waren ruw; van de heiligende macht van het 
Christendom was weinig te bespeuren. De Kerk was in die ruwe wereld zelf verruwd en 
verwereldlijkt. Wie zou uitkomst brengen? Het was niet te verwachten van een bedorven 
pausdom, strijdlustige bisschoppen, een vervallen monnikendom. 
Hoe meer de 10e eeuw voortschreed, des te meer legde het bederf der tijden zich als een loden 
last op de gewetens. Beangst door de naderende ondergang van de wereld, welke men in het 
jaar 1000 verwachtte, werden de bijgelovige scharen haast tot waanzin opgezweept. 
Duizenden verkochten have en goed. De bedevaarten naar de heilige plaatsen in Palestina 
vermenigvuldigden zich. Daar of bij de graven der heiligen wilde men de grote oordeelsdag 
afwachten. Steeds meer boetedoeningen legde men in wilde angst op; men meende tekenen 
aan de hemel te zien. Onheilsprofeten stonden op en dreven de angst nog hoger op. Anderen 
zagen in het naderend wereldeinde een goede gelegenheid nog eenmaal voor het laatst alle 
vreugden en zonden der wereld te doorproeven, vóór men die voor eeuwig moest opgeven in 
de smarten van de poel van vuur en sulfer”. 
 
Nu moet je altijd oppassen bij geschiedenisboeken. Want zeker als er zo’n duizend jaar zit 
tussen de gebeurtenis en het beschrijven daarvan weet je niet of het echt zo gebeurd is. Ik heb 
bij verschillende mensen geïnformeerd of dit klopt, ook bij mensen die veel verstand hebben 
van geschiedenis. Maar niemand kan mij tot nog toe een geschreven bron noemen waaruit 
blijkt dat het echt zo is gegaan. Sterker nog, men zegt dat dergelijke verhalen pas in de 
middeleeuwen zijn ontstaan en terug zijn geprojecteerd op de situatie van het jaar 1000. 



Daarna heeft de ene geschiedschrijver het van de andere overgenomen en wordt het tenslotte 
als een waarheid aangenomen omdat niemand de moeite neemt om te kijken wat er werkelijk 
gebeurd is. 
Zo zou het best gegaan kunnen zijn. Want bij de beschrijving van de kalenders hebben we 
gezien dat rondom het jaar 1000 de Christelijke jaartelling in Europa nog lang niet in alle 
landen was ingevoerd, laat staan in andere delen van de wereld. Pas in de middeleeuwen is 
deze jaartelling min of meer geaccepteerd als uitgangspunt. Dus de kans is heel groot dat de 
mensen bij de overgang naar het jaar 1000 niet eens hebben beseft dat deze overgang plaats 
vond! 
Waarom is er toch zoveel gedoe bij een overgang van 1000 jaar? Dat komt voor een deel door 
het afgeronde getal, maar voor een groot deel ook vanuit een paar verzen uit het boek 
Openbaringen. Daarover de volgende keer. 
 
Wat is tijd? Deel 23 Het 1000-jarig rijk 
Onlangs vroeg mij iemand: “Ik heb gehoord dat in de Bijbel staat dat in het jaar 2000 de aarde 
zou vergaan. Waar staat dat, weet jij dat?” Mijn vaste antwoord is altijd: “Dat staat nergens in 
de Bijbel”. En dat is ook zo. De Bijbel is geen orakelboek met allerlei voorspellingen over de 
toekomst. In deel 18 van deze serie heb ik uitgelegd dat een profeet een waarschuwer is en 
geen waarzegger of voorspeller van de toekomst. 
 
Toch duikt het getal 1000 telkens weer op als zou dat in de Bijbel als jaartal zijn genoemd 
voor het einde van de wereld. Ja, het getal 1000 wordt genoemd in het boek Openbaringen. 
Nee, het wordt niet genoemd om een datum aan te geven waarop de wereld vergaat. 
 
Eerst maar eens kijken wat er letterlijk staat in Openbaringen 20:1-6: 
“En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten 
in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond 
hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, 
opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; 
daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich 
daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren 
om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld 
hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen 
hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren 
lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd 
waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste 
opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en 
van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren”. 
 
Daar zien we dat er in dit stukje vijf keer gesproken wordt over duizend jaar. Je krijgt, als je 
het letterlijk leest, de indruk dat er een periode van duizend jaar zal zijn waarin de duivel 
wordt opgesloten en de aanhangers van Christus zullen heersen als koningen. In de kerkge-
schiedenis is deze periode genoemd het “duizendjarig rijk”, met een vreemd woord het 
“Chiliasme” (chilia is het Griekse woord voor 1000). Mensen die graag bezig zijn met toe-
komstvoorspelling hebben met deze zes bijbelverzen hun hart kunnen ophalen. Maar anderen 
hadden veel moeite met deze passage uit de Bijbel. Er is in de eerste eeuwen van de kerk 
daarom veel aarzeling geweest om het boek Openbaringen in de Bijbel op te nemen. En dat 
kwam door deze zes verzen over het duizendjarig rijk. De mensen wisten niet goed wat ze er 
mee aan moesten en waren ook toen al bang voor een te letterlijke uitleg en voor mensen die 
er allerlei toekomstvoorspellingen uit zouden halen. Tenslotte is omstreeks het jaar 400 de 



knoop doorgehakt en is het boek Openbaringen (als laatste) toegevoegd aan de boeken van de 
Bijbel. 
 
Het probleem was echter niet opgelost. Men bleef, tot aan onze tijd toe, verdeeld over de 
betekenis van het duizendjarig rijk. Deze verdeeldheid komt voort uit het zicht dat men op het 
hele boek Openbaringen (en op heel de Bijbel) heeft. Degenen die dit duizendjarig rijk zien 
als een periode in de geschiedenis hebben die periode steeds willen aanwijzen. En dat sluit 
dan weer aan bij de vraag die mij gesteld is: “Waar staat het dat de aarde in het jaar 2000 zou 
vergaan?” Mensen die deze periode van 1000 jaar laten beginnen bij het jaar 1000 zien het 
einde daarvan in het jaar 2000 en dan zou er iets bijzonders gebeuren. Daarover zijn vele 
speculaties geschreven. In geuren en kleuren werd verteld (en voorspeld) hoe het allemaal zou 
gaan. 
 

Er zijn ook hele mooie afbeeldingen gemaakt 
van de situaties die beschreven staan in het 
boek Openbaringen en met name van dat 
duizendjarig rijk. Een heel mooie 
houtgravure van Albrecht Dürer staat hierbij 
afgedrukt. 
 
Maar helaas voor de mensen die aan dit 
einde van de wereld in het jaar 2000 hun 
vastigheid ontleenden: het was niet waar en 
het is niet waar! In de eerste plaats hebben 
we gezien dat het jaar 2000 in het geheel van 
de wereldgeschiedenis geen enkele betekenis 
heeft. Het is een willekeurig, door mensen 
vastgesteld, getal van jaren dat nauwelijks 
iets heeft te maken met de geschiedenis van 
de wereld of met de geboorte van Christus. 
In de tweede plaats gaat het in het boek 
Openbaringen niet om de letterlijke 
betekenis van woorden en getallen, maar om 
de symboliek van de getallen. Daarover de 
volgende keer. 
 

 
 
Wat is tijd? Deel 24 De Openbaring van Johannes 
De vorige keer hebben we gezien dat in het laatste boek van de Bijbel, de Openbaringen van 
Johannes, over een periode van 1000 jaar wordt gesproken en dat sommige mensen daaruit de 
conclusie hadden getrokken dat er omstreeks het jaar 2000 iets bijzonders staat te gebeuren. 
Het was echter niet de bedoeling van Johannes, die dit bijbelboek heeft geschreven, iets te 
zeggen of te voorspellen over onze overgang naar het jaar 2000. Hij wist nog niet eens dat de 
jaartelling al begonnen was! 
 
Het lijkt maar zo alsof het boek Openbaringen iets onthult over de toekomst. Dat komt door 
de plaats in de Bijbel: het is als laatste boek toegevoegd. En dat komt door de naam: “Open-
baringen”, dat lijkt op onthullingen over de toekomst. Maar dat is niet zo. De naam van het 
boek is er aan gegeven omdat het boek Openbaringen begint met het woord “openbaring”. Het 



was in die tijd gebruikelijk dat het eerste woord van een boek werd gekozen als naam voor het 
hele boek. 
 
Het boek Openbaringen onthult (openbaart) niets over onze toekomst en over onze overgang 
naar het jaar 2000. Het onthult iets heel anders, namelijk de strijd tussen de macht van het 
Romeinse rijk en de macht van Christus. Die twee staan tegenover elkaar en de verwachting 
én de hoop van Johannes is dat de macht van Christus het zal winnen van de macht van de 
Romeinen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de Christenen in de tijd van Johannes, dat is 
aan het einde van de 1e eeuw, veel te lijden hadden onder de Romeinse wreedheden. We 
kennen de verhalen dat Keizer Nero in Rome die Christenen liet vermoorden omdat ze de stad 
in brand zouden hebben gestoken. En in de tijd van Johannes is het keizer Domitianus die de 
vervolgingen van de Christenen en de wreedheden nog eens dunnetjes over doet. Ook 
Johannes zelf is verbannen naar het eilandje Patmos omdat hij een aanhanger van Christus is. 
 
Het boek Openbaringen onthult dus geen toekomst maar het onthult en analyseert de strijd 
tussen de Keizer van Rome en Christus. Het is in feite verzetsliteratuur waar in een soort 
geheimschrift, dat alleen voor ingewijden is te begrijpen, wordt beschreven hoe gewelddadig 
de Romeinen te keer gaan en hoe de macht van Christus daar tegenover staat. En de verwach-
ting van Johannes is dat tenslotte Christus het zal winnen van de Keizer. Het Romeinse rijk 
zal plaatsmaken voor het Koninkrijk van God, waarin Christus zal heersen met allen die hem 
zijn trouw gebleven. Het is daarom een troostboek voor de mensen rondom Johannes, een 
bemoediging om het vol te houden in alle ellende omdat uiteindelijk de strijd gewonnen zal 
worden. 

 
De strijd tussen het Romeinse rijk en Christus wordt 
door Johannes op vele manieren symbolisch 
beschreven. Wij gebruiken ook vaak plaatjes om iets 
symbolisch weer te geven. Hierbij afgedrukt twee 
plaatjes die eigenlijk de strekking van het boek 
Openbaringen goed weer geven. Aan de ene kant de 
“fasces”, dat is de pijlenbundel van de Romeinse 
soldaten. Dat was het symbool van hun macht en dat 
gold als afschrikwekkend voor allen die te lijden hadden onder de Romeinen. Van 
dat Romeinse woord fasces is het woord fascisme afgeleid. Ik hoef niet uit te 

leggen dat het fascisme dezelfde afschrikwekkende gevoelens oproept bij ons als bij de eerste 
Christenen voor de fasces van de Romeinen. 
 
Daarnaast, of daar tegenover, staat een afbeelding van een lam uit een houtsnede van Albrecht 
Dürer. Dat is het symbool voor Christus. Het lam is gewond, er stroomt bloed uit zijn 
lichaam, maar het is toch de overwinnaar geworden. 
 
Dit is dus in het kort de betekenis van het boek Openbaringen. Een beschrijving van Johannes 
van wat de Christenen te lijden hebben in zijn tijd van de Romeinen en zijn verwachting en 
bemoediging dat de strijd door Christus zal worden gewonnen. De duivel, dat is het Romeinse 
rijk, zal in de afgrond worden opgesloten. Deze boodschap wordt door Johannes in telkens 
weer nieuwe beelden beschreven, ook in het stukje over het duizend jarig rijk. Dat beschrijft 
dus nog eens de overwinning van Christus voor de lotgenoten van Johannes en gaat niet over 
ons jaar 2000. 
 



Waarom leest niet iedereen deze boodschap dan zo gemakkelijk uit het boek Openbaringen? 
Dan zou het idee dat er iets in staat over onze overgang naar een volgende millennium vlug 
uit de wereld zijn. Dat komt omdat het boek vol staat met lastige symboliek en maar moei-
zaam is te begrijpen. Het is niet zomaar een beschrijving van de geschiedenis maar het is 
geschreven in de stijl van de Apocalyptiek. Daarover in het kort de volgende keer. 
 
Wat is tijd? Deel 25 Symbolische getallen 
Het boek Openbaringen is geschreven in de stijl van de Apocalyptiek. Dat was een bepaalde 
manier van schrijven die gangbaar was in de periode van ongeveer 200 jaar vóór tot 200 jaar 
na het begin van onze jaartelling. Kenmerkend voor deze manier van schrijven is dat er altijd 
een strijd wordt beschreven tussen goed en kwaad, of tussen God en de duivel. Op voorhand 
staat vast dat het goede zal overwinnen en het kwade zal verdwijnen. Dat is nog niet 
gerealiseerd op het moment dat de schrijver zijn boek samenstelt, maar hij verwacht de 
overwinning spoedig. Dat is ook een kenmerk van de Apocalyptiek, dat het einde van de strijd 
en de overwinning spoedig komt. Alleen daarom al zegt het niets over onze tijd, het gaat over 
de tijd van de schrijver en zijn nabije toekomstige overwinning. De Openbaring van Johannes 
is dus geen uniek boek, er waren er velen in die tijd, alleen die van Johannes is in de Bijbel 
terecht gekomen. 
 

Je zou de Apocalyptiek kunnen omschrijven 
als verzetsliteratuur, bedoeld voor de 
slachtoffers van onderdrukking om de moed 
er in te houden. Zulke literatuur mag 
natuurlijk niet van de vijand. Dat is ook 
bekend uit de laatste wereldoorlog. Toen 
werd ook verzetsliteratuur geschreven en 
mensen waagden hun leven om die overal 
rond te brengen. Ook dat was bedoeld om de 
moed er in te houden en om een beschrijving 
te geven van de situatie. 
 

In verzetsliteratuur wordt natuurlijk niet zomaar open en bloot geschreven over de vijand, dat 
zou te gevaarlijk zijn. Daarom wordt er in bedekte termen geschreven of ook wel in 
symbolische taal die alleen voor de ingewijden te begrijpen valt. Als in de oorlog werd 
geschreven en gesproken over “zes en een kwart”, dan wist iedereen wat dat betekende: 
Seyss-Inquart, de man die aan de kant van de vijand stond en dus heel gevaarlijk. 
 
Op deze manier is ook het boek Openbaringen geschreven. De woorden “Romeinse rijk” of 
“Keizer” zul je niet aantreffen, en toch gaat het over hen. Dat wordt omschreven in allerlei 
bizarre beelden zoals een hoer die zit op een draak bijvoorbeeld. Ik kan helaas niet uitvoerig 
op al die symboliek ingaan. Alleen wil ik ingaan op de getallen uit Openbaringen die meestal 
symbolisch bedoeld zijn en daarom niet zozeer betekenis hebben voor het aantal, maar voor 
het beeld er achter. 
 
Het getal 1 
Dit is het getal van de éénheid. Er is maar één exemplaar van. God is één. 
Het getal 3 
Dit is het getal van de volheid van tijd. Het omvat heel de geschiedenis. Het heden, het 
verleden en de toekomst. 



Het getal 4 
Net als het getal 3 geeft dit een volheid aan, nu niet van tijd maar van ruimte (oost, west, 
noord en zuid). Het geeft de kosmische ordening aan. Bij het getal vier gaat het om alle 
plaatsen die er zijn in Gods schepping. Daaraan moeten we denken als er gesproken wordt 
van de vier hoeken der aarde of van de vier windstreken. 
Het getal 7 
Nu gaan we wat rekenen met de getallen 3 en 4. Opgeteld krijgen we 7. Dat betekent: álle 
tijden en álle plaatsen. Het wijst op de volheid van Gods bestuur dat alle tijden en plaatsen 
omvat. Dit getal komt het meeste voor in Openbaringen. 
De helft van 7 is 3½. Dat geeft aan dat er géén sprake is van de volle tijden en alle plaatsen, 
maar een tijd van ellende, b.v. drie en een half. 
Andere omschrijvingen voor 3½ jaar zijn: 42 maanden, 1260 dagen en “een tijd en tijden en 
een halve tijd”. 
Het getal 12 
Dit krijgen we als we 3 en 4 met elkaar vermenigvuldigen: álle tijden maal álle plaatsen. Net 
als 7 een vol getal, maar als vermenigvuldiging worden er meestal alle mensen mee bedoeld. 
B.v. de 12 apostelen, de 12 stammen van Israël, kortom het hele volk. 
Het getal 1000 
Dit is het getal van de veelheid die niet meer te tellen is. Dat gebruiken wij ook zo: “Ik heb 
het al duizend keer gezegd!”. Duizend jaar is een periode die niemand kan overzien. Heel lang 
in elk geval. 
Het getal 12.000 
Dit krijgen we door de rekensom 3x4x1000. Alle tijden maal alle plaatsen en dat nog eens 
vermenigvuldigd met een ontelbaar getal. Dat is dus méér dan iemand zich kan indenken! 
Het getal 144.000 
Daarvoor moeten we vermenigvuldigen 12x12x1000. Het volk van God in het kwadraat maal 
een ontelbaar getal. Dat is een schare die niemand tellen kan. Dat zijn ook veel meer mensen 
dan sommigen denken. 
 
Voor het begrijpen van de Openbaring van Johannes is het van belang de symboliek van deze 
getallen te kennen. Want hieruit blijkt dat we het getal 1000 niet letterlijk moeten nemen als 
zou dat een periode in de geschiedenis zijn van precies 1000 jaar. Het duidt op een lange 
periode die niemand kan overzien en ook niemand van te voren kan voorspellen. Johannes wil 
in het boek Openbaringen dus niet zeggen dat er een duizendjarig rijk komt. Maar hij wil in 
dat stukje uit Openbaringen 20 nog eens aangeven dat de strijd tussen de Romeinse Keizer en 
Christus gewonnen zal worden door Christus en dat de macht van het Romeinse Rijk voor 
heel lang opgesloten zal worden in de onderwereld, dus morsdood zal zijn. 
 
Met een aanwijsbare periode in de geschiedenis heeft het dus niets te maken, ook niet met de 
overgang naar een nieuw millennium. 
 
Hoe is het nu gegaan met de verwachting van Johannes? Hij kon niet voorspellen, want dat 
kan niemand, maar in de lijn met de Apocalyptische literatuur van zijn dagen verwachtte hij 
een spoedige val van het Romeinse rijk en spoedige nieuwe aarde waar de Christenen in vrede 
zouden kunnen leven. Maar net als vele verwachtingen, zijn ook de verwachtingen van 
Johannes niet uitgekomen.  
Rome is niet plotseling verwoest en in vlammen opgegaan. Langzaam brokkelde het 
Romeinse wereldrijk af. Het brak in twee stukken, in het Oosten met de hoofdstad 
Constantinopel en in het Westen met de hoofdstad Rome. 



Het westelijke rijk hield het uit tot 476 na Chr., toen werd de laatste keizer door een 
Germaanse vorst afgezet. Het oostelijke rijk hield het langer uit. In 1453 werd Constantinopel 
door de Turken veroverd. 
 
Is daarmee het boek de Openbaring van Johannes waardeloos geworden of oplichterij? Nee, 

het diende in zijn tijd om zijn mede 
gelovigen te bemoedigen en dat is gelukt. 
Het boek is zelfs in staat om ons te 
bemoedigen als we onder druk leven. Als we 
de getallen maar niet letterlijk nemen en er 
niet uit gaan berekenen wanneer het einde 
van de wereld zal plaatsvinden. Want, 
nogmaals, niemand kan de toekomst 
voorspellen. 
 
 

Wat is tijd? Deel 26 De zes tijdperken 
In de voorafgaande artikelen hebben we gezien dat voorspellingen over het wereldeinde 
dikwijls gebaseerd zijn op magische getallen of berekeningen op grond van (Maya)kalenders 
of berekeningen op grond van de Openbaring van Johannes. Een ander aanknopingspunt voor 
wereldeinde-voorspellers is de leer van de zes tijdperken.  
 
Wij weten door historisch, archeologisch en astronomisch onderzoek dat de aarde vele 
miljarden jaren oud is. Maar als je dat niet weet en je beschouwt de Bijbel als een boek waarin 
de geschiedenis van de aarde vanaf het ontstaan is beschreven, dan kun je berekeningen gaan 
maken. Er worden in het Oude Testament jaartallen en leeftijden genoemd. Door ingewikkel-
de en spitsvondige berekeningen kun je dan bepalen dat de schepping 4000 jaar voor de ge-
boorte van Christus heeft plaatsgevonden. De aarde is dus met het aanbreken van het jaar 
2000, 6000 jaar oud. 
 
Waarom is dat getal 6000 zo’n belangrijk getal? Dat komt door de tweede reden. Er zijn een 
paar teksten in de Bijbel te vinden waaruit, als je het letterlijk neemt, blijkt dat één dag ook 
wel 1000 jaar kan duren. De twee bekende teksten zijn Psalm 90:4 
“Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en 
als een nachtwake.” 
en 2 Petrus 3:8 
“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en 
duizend jaar als één dag.” 
De leeftijd van de aarde kun je zo dus terug brengen van 6000 jaar naar 6 dagen, want dat is 
hetzelfde. En die zes dagen van de schepping komen ons bekend voor, want in het begin van 
de Bijbel staat, dat God de aarde heeft geschapen in 6 dagen, en op de 7e dag heeft gerust. 
 
Als je deze redenering volgt dan is met het aanbreken van het jaar 2000 de schepping 
voltooid, de zes dagen zijn geweest, en zal de rustdag aanbreken, in elk geval iets heel 
bijzonders. Als we dat combineren met de leer van het 1000-jarig rijk van vrede, zoals ik in 
deel 23 heb beschreven, dan is de puzzel compleet. Dan is dat de laatste dag van de zeven 
daagse schepping en zal dit de periode inluiden waarop het einde van de aarde er zal komen. 
 
Er zijn in de loop der eeuwen veel geleerden geweest die deze theorie, in allerlei variaties, 
hebben voorgehouden aan hun gehoor. Ik noem er maar twee. In de vierde eeuw na Christus 



schreef de kerkvader Lactantius in zijn boek “Divinae institutiones” (Goddelijke instellingen) 
het volgende: 
“Daarom moet de wereld, daar alle werken Gods in zes dagen volbracht werden, voortgaan 
in zijn huidige staat gedurende zes tijdperken, dat wil zeggen zesduizend jaren. Want de grote 
dag Gods is omgrensd door een cirkel van duizend jaren, zoals de profeet aantoont, want hij 
zegt: In uw aangezicht, o Heer, zijn duizend jaar als één dag.” 
Zijn aanhangers zien dus het jaar 2000 als het einde van de aarde, omdat het 1000-jarig rijk in 
deze theorie geen rol speelt. 
 
Een andere jaarteller is de anglicaanse aartsbisschop James Ussher die in 1650 een chronolo-
gie schreef over de ouderdom van de aarde. Daarin berekende hij de schepping van de aarde 
op “23 oktober van het jaar 4004 voor Christus op het middaguur”. Precies als hij was 
verrekende hij de vergissing van Dionysius Exiguus, waarover ik in deel 13 heb geschreven, 
in zijn berekeningen. Onze jaartelling loopt immers door deze vergissing 4 jaar achter. 
Volgens zijn berekening is de 6000 jaar van de schepping dus al voltooid in 1996. Hij 
berekende ook dat elke 1000 jaar, dus elke nieuwe dag in die schepping van de aarde, er iets 
bijzonders moet gebeuren. Zo plaatste hij de voltooiing van de tempel van Salomo precies op 
de helft van de schepping: 1000 jaar voor Christus, en 
de geboorte van Christus zelf precies 4000 jaar na het 
begin van de aarde. 
 
Ik heb eigenlijk niet gemerkt dat op 23 oktober 1996, 
rondom het middaguur, de schepping is voltooid en 
dat het 1000-jarig rijk is begonnen. Maar we leren 
wel uit dit verhaal waar mensen het vandaan halen die 
beweren dat met het aanbreken van het jaar 2000 iets 
heel bijzonders had moeten gebeuren. 
 
We kunnen er op rekenen dat voorspellers van het 
wereldeinde met nieuwe berekeningen zullen komen. 
Misschien kunnen de mensen die zich baseren op 
berekeningen van de Openbaring van Johannes en zij 
die zich baseren op de zes tijdperken, aanhaken bij de 
voorspellers die de Maya-kalender als grondslag 
gebruiken. Dan staan ze samen sterk voor 21 
december 2012. 
 
Wat is tijd? Deel 27  De kracht van de mythe 
Hoewel onze jaartelling feitelijk geen enkele betekenis heeft, blijft er toch een mythe bestaan 
als er ronde getallen komen 
zoals het jaar 1000 of 2000 en 
als mensen door allerlei 
berekeningen een mythische 
datum aanwijzen waarop de 
wereld vergaat of op zijn minst 
iets spectaculairs gebeuren 
gaat. 
 
Is een mythe dan niets? Ja 
zeker is een mythe iets, want 



het is een begrip dat je in een woordenboek kunt opzoeken. Zo lees ik bijvoorbeeld in 
Wolters’ Woordenboek: “Een mythe is een gangbare, min of meer als onaantastbaar 
beschouwde, maar volstrekt ongegronde opvatting”. Het is maar net vanuit welk standpunt je 
naar de mythe kijkt. Leg je de nadruk op de ongegronde opvatting, dan laat je alle over 
toekomstvoorspellingen vrolijk langs je heen gaan. Zie je de opvatting die je hebt als 
onaantastbaar, en ben je van mening dat je geloof moet hechten aan mensen die de toekomst 
voorspellen, dan wil je in die verwachting niet teleurgesteld worden. Dan is de mythe niet 
meer een ongevaarlijk begrip maar gaat werkelijkheid worden in de hoofden van mensen. 
 
Als de mythe nu maar binnen de hoofden van mensen bleef zou er geen vuiltje aan de lucht 
zijn. Maar het wordt pas echt gevaarlijk als mensen hun als onaantastbaar beschouwde 
opvatting ook helpen uitkomen. Dat gebeurt soms in de politiek. Cromwell besloot bijvoor-

beeld om weer Joden toe te laten in Engeland 
omdat hij er van overtuigd was op deze manier het 
tijdstip van de wederkomst van Jezus te 
bespoedigen. Hij besefte niet dat de belofte van de 
wederkomst van Jezus al lang vervuld is bij de 
uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, zij 
het in een andere gedaante. Dichterbij staan ons 
nog voor ogen de bestorming van de ranch van de 
Branch Davidians van David Koresh in Waco in 
1993, de aanslag met sarin-gas in de Japanse metro 
door leden van de Aum Shinrikyo sekte in 1995 en 
de rituele zelfmoord van leden van de Orde van de 
Zonnetempel in een Zwitserse berghut in 1995. 
 
En een mythe kan wel degelijk betekenis hebben 

als mensen daar een betekenis aan geven. Dan gaan mensen anders handelen en daardoor 
verandert er iets in het heden en in de toekomst. Mensen kunnen het ook niet laten om telkens 
maar weer voorspellingen te doen als zich een rond getal of een bijzonder natuurverschijnsel 
voordoet, zoals bijvoorbeeld een zonsverduistering. In het verleden werd daar vaak een 
bovennatuurlijke of goddelijke betekenis aan gegeven. En dat gebeurt ook nog in onze tijd 
door mensen die best weten hoe dit natuurverschijnsel in elkaar zit. Er worden dansen uitge-
voerd, voorspellingen gedaan over het einde der aarde enz. Gelukkig komt daarvan nooit iets 
uit maar je weet het nooit. Als mensen hun eigen voorspellingen helpen uitkomen kunnen er 
heel wat rampen over de aarde komen. 
 
Een mythe heeft dus kracht, ook al is de mythe op geen enkel werkelijk feit of logische 
redenering gebaseerd. Als mensen zich zo graag bezig houden met mythen zou ik hen 
aanraden om de mythen van de oude Grieken te lezen. Die voorspellen de toekomst niet maar 
leren aan de lezer hoe te leven als goed mens. Goed voor je medemensen, goed voor de natuur 
en goed voor jezelf. 
 
Wat is tijd? Deel 28 Het einde 
Nee, niet het einde van de wereld, maar het einde van deze reeks artikelen over de tijd is 
gekomen. Na zoveel artikeltjes over “Wat is tijd?” wordt het zo langzamerhand tijd om de 
balans eens op te maken. Wat hebben we uit al deze stukjes geleerd? 
 
We hebben de geschiedenis van de jaartelling bekeken. Er zijn veel verschillende kalenders 
geweest bij de volken en culturen in de wereld. Onze Westerse jaartelling is er gekomen via 



allerlei menselijke beslissingen en veranderingen, vaak door toevallige beslissingen en 
menselijke fouten. Als we dat allemaal op ons laten inwerken moeten we wel tot de conclusie 
komen dat een jaartal van onze (Gregoriaanse) jaartelling geen enkele betekenis heeft in de 
geschiedenis van de wereld. 
 
Een belangrijk aspect van de tijd is ook hoe je zelf de tijd beleeft. Dat heeft te maken met je 
eigen individuele biologische klok die zich niets aantrekt van wat een mechanische klok 
aangeeft. De tijd kan voor je gevoel even stil staan omdat er iets verschrikkelijks gebeurd is in 
je leven of in de wereld. De snelheid waarmee wij de tijd beleven wordt ook beïnvloed door 
wat wij meemaken en hoe je hersens daarop reageren. Als je plezier hebt dan vliegt de tijd 
zomaar om, dat komt omdat bij plezier je hersens langzamer werken. Als je in gevaar bent 
dan duurt de tijd heel lang, dat komt omdat in gevaar je hersens sneller werken. Zo is tijd dus 
ook menselijk heel relatief.  
 
We hebben stil gestaan bij het 1000-jarig rijk zoals dat in de Openbaring van Johannes 
voorkomt. Ook daar hebben we gezien dat deze teksten niets willen zeggen over onze 
toekomst. Het ging Johannes om een beschrijving van zijn eigen tijd en niet om 
voorspellingen te doen over onze tijd en over een eventueel wereldeinde in onze tijd. Hij 
verwachte helemaal geen spoedig wereldeinde maar hij verwachte een spoedig einde aan de 
druk van de Romeinse keizers en een vernieuwde wereld waarop de Christenen in vrede 
zouden kunnen leven.  
 
We hebben ook gezien dat het voorspellen van de toekomst niet mogelijk is. Niemand is in 
staat om de toekomst te voorspellen. Ook de profeten in de Bijbel waren geen toekomstvoor-
spellers. Zij wezen de mensen op hun handelen dat goed of slecht zou kunnen zijn voor de 
toekomst. De mensen hadden dan de mogelijkheid om hun handelen zo te veranderen, dat het 
voor de toekomst goed zou zijn, zonder zeker te weten of dat ook zou uitkomen. Profeten 
wilden zo door hun handelen en spreken de mogelijkheden voor de toekomst optimaal maken. 
Het waren dus geen waar-zeggers, maar waarheid-zeggers. Ze zeiden de mensen vierkant de 
waarheid opdat ze hun handelen zouden veranderen. Het waren dus ook geen toekomst-
voorspellers, maar toekomst-veranderaars: door anders in het heden te handelen ziet de 
toekomst er beter uit. 
 
Zo werken ook de mensen die plannen maken voor de toekomst, en dat doen we eigenlijk 
allemaal. We schatten in dat ons doen en laten van vandaag goed zal zijn voor ons leven in de 
toekomst. Bijvoorbeeld het afsluiten van een goede pensioenverzekering maakt de kans groot 
dat je op je oude dag over meer geld kunt beschikken. Zonder dat je echt zeker weet of je die 
oude dag wel zult halen en of het geld dan nog iets waard zal zijn in de wereld en of de pot 
waar het pensioengeld in zit tegen die tijd nog goed gevuld zal zijn. 
 
Ik heb pas een leuk boek gelezen van Marten Toonder “De Aamnaak”, dat is één van de 
boeken over Bommel waarin iemand veel geld verdient door het verkopen van een almanak 
(luid roepend over straat klinkt dat als “aamnaak!!”). In die almanak staan ook allerlei toe-
komstvoorspellingen. Dubieus en dubbelzinnig, zoals de horoscopen dat doen. Uit dat boek 
citeer ik een paar uitspraken omdat daarin duidelijk wordt dat toekomst voorspellen niet kan 
en ook niet goed is voor de maatschappij. 



 
“Het is tegen de orde om van te voren te 
weten wat er gaat gebeuren”. 
“Voorspellingen die uitkomen, zijn niet 
tegen de wet, maar ze zijn gevaarlijk”. 
“Het is iedereen toegestaan zich op 
oplichterij te abonneren”. 
“Wij kunnen alleen optreden als we 
oplichting kunnen bewijzen. Maar hoe 
bewijs je oplichting in 
toekomstvoorspellingen?” 
 
Die laatste zin doet me denken aan de 
claims om schadevergoeding die 
fabrikanten in Amerika krijgen als een 
apparaat dat geleverd is niet goed werkt 
of als er geen waarschuwing is gegeven 

voor een bepaald verkeerd gebruik. Maar er is nog nooit een claim ingediend tegen een 
toekomstvoorspelling die niet uitkomt. Dat zou wellicht een gat in de markt zijn! 
 
Het is niet nieuw, de eeuwen door zijn er voorspellingen gedaan die niet uitkwamen. Met 
name in tijden van spanning, rampen, oorlog en kerkelijke strijd zijn er veel voorspellingen 
gedaan over het einde van de wereld. Maar het einde kwam nooit. We hebben gezien dat zelfs 
de voorspelling van de Openbaring van Johannes, dat het Romeinse rijk snel te gronde zou 
gaan, niet is uitgekomen. 
 
Wie meer wil weten wat over allerlei voorspellingen die in de loop der eeuwen zijn gedaan 
over het wereldeinde raad ik aan het volgende boek te lezen: 
“Visioenen aangaande het einde, Apocalyptische geschriften en bewegingen door de eeuwen 
heen”, onder redactie van Jan Willem van Henten en Osger Melling, 1998 Uitgeverij 
Meinema Zoetermeer, ISBN 90 211 3723 2. Daarin wordt een heel goed overzicht gegeven 
van allerlei mensen en stromingen die in de loop der eeuwen het einde van de wereld hebben 
voorspeld, maar alle voorspellingen zijn op niets uitgelopen. Slim als ze waren hebben veel 
voorspellers het jaar van de ondergang zó ver vooruit voorspeld, dat ze het zelf niet meer 
zouden meemaken. Anderen, die niet zo slim waren, moesten hun voorspellingen na 
mislukking weer bijstellen. Al met al een heel leerzaam boek. Voor wie veel tijd en energie 
wil steken in dit boek is het aan te bevelen. Maar het is geen gemakkelijke kost. 
 
Wat betreft de vraag: “Wat is tijd?” kun je deze vraag natuurlijk ook intypen in Google en dan 
vindt je diverse websites met interessante informatie. 
Een leerzaam college van bijna 2 uur aan de TU in Delft vind je via de volgende link: 
http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=f683b477b4e64cc
398b53a37d26e8937 
 
Wat mij betreft stop ik nu met deze reeks. Ik hoop dat de lezer aangenaam is bezig gehouden 
en nieuwsgierig is geworden om zelf nog meer uit te zoeken. 
 
 


