
Tien dingen die je kunt zeggen over de tijd 
 

I. Ken je dat?  

Dat er iets is wat je graag wil doen maar er evengoed toch elke keer wat tussen komt? Wel, 

welkom in mijn wereld dan (en geen klagen hoor want ik doe wat ik graag doe. Dus, so far so 

good).  

 

II. Tussen dromen en doen 

Was ik vroeger een dromerig kind dat gelukkig was met het kijken naar paarden en ook uren 

weg kon duiken in een boek, nu ben ik ‘te druk’ daarvoor. Maar ai, in een weekblad lees ik 

dat het vroeger nog interessant was om te zeggen dat je het druk had maar dat je 

tegenwoordig eerder als een sukkel gezien wordt als je zoiets zegt. Want, je hebt je zaakjes 

dan niet op orde. Dus wat is dat dan toch met het gegeven ‘tijd’? Is tijd een bitch, en ervaar 

je het als dat zij te snel gaat? Neem je tijd dan in dat geval. En wel in het veranderende 

moment dat je verleden overgaat in je toekomst, dat is wat tijd inhoudt namelijk. Niets meer 

en niet minder. 

 

III. Neem vooral je tijd 
Want tijd is ook maar een gegeven op zich.  

Volgens de filosofen heeft tijd alles met bewustzijn te maken (was er al tijd voordat wij er 

waren, waar blijft de tijd als je er niet meer bent, houdt tijd ook een keer op, etc.).  

En volgens Wikipedia is tijd “het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden en 

dat na een andere gebeurtenis plaatsvindt (zo, lees dat nog maar eens een keer over 😉) en 

een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. De tijd wordt dan ook wel gezien als 

een opeenvolging van tijdstippen. Daarnaast kan bepaald worden hoe lang een gebeurtenis 

na een andere plaatsvindt. Het betreft dan de tijdsduur tussen twee tijdstippen”.  

 

IV. Ho stop de persen, stop de tijd 

Laat ik het zo stellen, bij mij gaan de opeenvolgingen van die tijdstippen dus te snel, en soms 

zou ik de tijd dan ook wel stil willen zetten. Zoals wanneer ik samen ben met de mensen va 

wie ik hou, of wanneer ik de dingen doe waar ik warm voor loop. Maar dan zou de tijd altijd 

stil staan want er zijn zelden of nooit momenten dat het anders is (hoewel nee, ik lieg nu. Bij 

de tandarts of in de kassarij mag de tijd wél vooruit, graag zelfs). 

 

 

  



V. Kies je tijdstippen 

Ik kom vaak tijd te kort en ben daar wel happy mee. Betekent dat dan dat ik een chaoot ben 

met betrekking tot hoe ik mijn tijd indeel? Of, dat ik juist gezegend ben zoveel verschillende 

dingen tegelijk te kunnen/mogen doen. 

 

VI. Tijdbom of tijdloos 

Typ je het woord ‘tijd’ in bij Google dan helpt dat ook niet echt… ‘Do more things that make 

you happy’ lees ik daar. Ja echt? Nog meer dingen doen die ik leuk vind? Te veel geluk moet 

je ook niet willen ☺ Ik troost me dn maar met de gedachte dat het over een tijdje weer in is 

om te zeggen dat je het druk (‘druk, druk, druk’) hebt. Zo lucht dat even op, dan hoef je daar 

niet meer over na te denken ha. 

 

VII. Maar weet je, tijd, tijd bestaat niet 

In het boek The end of time, komt Julian Barbour tot de intrigerende ontdekking dat tijd niet 

bestaat. En Einstein en Niels Bohr hadden ooit een conflict dat men niet sneller kon reizen 

dan het licht. Bohr had aangetoond dat het volgens de kwantumfysica mogelijk is om op 

meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Ruimte en tijd bestaan dus eigenlijk niet in de 

kwantumfysica; je bent op hetzelfde moment op meerdere plaatsen tegelijk, maar zodra 

iemand je ziet, jou waarneemt, dan ben je op dié plaats. En dan kan dat op dat moment 

overal zijn. Dus als je niet naar de maan kijkt is hij er ook niet maar zodra je hem observeert, 

dan bestaat ie ook.  

 

VIII. Ik zie ik zie wat jij niet ziet 

Zo gek is dat dus nog niet wanneer kinderen zeggen “je kan me niet zien” bij verstoppertje 

spelen, op het moment dat jij hun wel ziet (LOL) en zij jou niet zien. Ode aan de kinderen.  

 

IX. En toen was er; tijd 

Maar omdat wij mensen nu eenmaal geven graag invulling en betekenis willen geven aan de 

dingen om ons heen, vonden we er een benaming voor; tijd.  

 

X. En toch he, tijd 

‘De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren’ - Albert Einstein. 
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