












































































































































































ONTWIKKELINGEN 

HOOFDSTUK IV. 

33E TIJ Do 

De mens is altijd een beetje verzot geweest op de tijd. Het klinkt 
misschien wat vreemd, maar toch is het waar. Toen de eenvoudige stam-
men nog overal rondzwierven en er nog geen landbouw was en veeteelt 
iets was voor zonderlingen, zoiets ais homosexualiteit in deze dagen, 
waren de mensen al bezig om de tijd te meten. Dat deden ze-niet zoals u 
zoudt denken in dagen nacht, want dat was voor hen normaal,neen, ze 
maten dat in seizoenen. En toen naast de jagers en veeboeren ook de 
eerste boeren waren ontstaan, was het we 1 zeer belangrijk de tijd te me-
ten. Er is zelfs een periode geweest waarin elk seizoen werd aange-
sproken met jaar. Nu weet u meteen waarom er in de bijbel mensen worden 
genoemd waarvan men zegt dat ze zo ontzettend veel jaren hebben geleefd. 
Methusalem heeft dus vele seizoenen geleeft en is nog tamelijk oud ge-
worden, maar toch niet meer zo heel erg oud. 

Daarna krijgen we de tijd van de opkomende beschavingen en dan wordt 
de tijd nog belangrijker. Men gaat niet alleen met dagen rekenen, maar 
men. gaat de dag ook nog indelen. Er zijn op vele plaatsen kleine obe-
lisken opgesteld en als die geen schaduw werpen, dan is het het midden 
van de dag. En zo gaat dat verder. 

De mensen gaan nu de tijd meten eerst met water, later ook op an-
dere manieren. De Chinezen hebben zelfs kaarsklokken gehad en elke 
keer gaat de mens proberen de tijd nauwkeuriger te meten. Kijkt u maar 
eens naar de ontwikkeling van de klok. 

In 1500 - léOO de eerste uurwerken. Er is één wijzer, die alleen 
de hele uren aangeeft. Nog vo<5r 1800 twee wijzers. Je kunt dan ook de 
minuten tellen. Vijftig jaar later komt de secondewijzer in zwang en kun 
je ook de seconden tellen. In uw dagen zijn er zelfs al extra wijzers op 
sommige horloges waarmee meen honderdsten van seconden kan meten. 

De mens is erg verzot op het indelen van het leven in tijd. Mis-
schien komt dat wel door de wijze waarop hij zijn leven moet indelèn. 
Hij moet dat allemaal precies organiseren^ en organiseren kan alleen 
worden gedaan, indien een ieder eenzelfde tijdsmaatstaf toepast. 
Een persoonlijke tijd is goed voor een boerenfamilie. De boer zegts 
Ik heb honger, nu moet ik eten. Maar dat kun je niet doen, als je in 
een stadsgemeenschap leeft, als er staatsbezoeken, godsdienstplechtig-
heden en dergelijke zijn. Daarvoor heb je een steeds nauwkeuriger defi-
tie van de tijd nodig. 

Het is dan ook opvallend, dat we vooral in de tempels de grote 
tijdmeters vinden. De waterklok van Memphis b.v. liep 24 uur en dat wil 
wat zeggen. In Rome liepen dergelijke wateruurwerken maar 6 uur, daarna 
moesten ze weer worden bijgevuld. 
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	OCTOBER - LES I
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	NOVEMBER - LES II
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	DECEMBER - LES III
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	JANUARI - LES IV 
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	FEBRUARI - LES V
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	MAART - LES VI
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	APRIL - LES VII
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	MEI - LES VIII
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE

	JUNI - LES IX
	ONTWIKKELINGEN
	OCCULTE FILOSOFIE

	JULI - LES X
	ONTWIKKELING
	OCCULTE FILOSOFIE




