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Een oud jaar sterft, een nieuw 
hijst zich op de troon van de 
tijd. Le roi est mort, vive le roi. 

Dat vieren we ... met klapzoenen, het 
ploffend ontkurken van flessen en 
vuurwerk. Met de oerknal begon de 
tijd. Misschien zijn daarom op oude-
jaar alom knallen te horen: zoenen, 
champagnekurken en vuurwerk. We 
knallen de tijd in stukken. Alsof we de 
oerknal kunnen overdoen.

Het lijkt of de tijd pauzeert, alvorens 
zijn marathon verder te zetten. Maar 
de tijd hoeft niet op adem te komen, 
behoeft geen foerage. De tijd maakt 
geen pas op de plaats. Hij holt voort, 
zonder ophouden. Nooit sneller, nooit 
trager. 

Wij hakken de tijd graag in stukken: 
millennia, eeuwen, decennia, jaren, 
maanden, weken, etmalen, dagen, 
nachten, uren, minuten, seconden. 
Helaas! Thomas Mann schreef: “De 
tijd zelf kent geen markeringen om 
zijn loop aan te duiden. De tijd zelf 
laat geen donder, gebulder of trom-
petgeschal horen om het begin van 
een nieuwe maand of een nieuw jaar 
aan te kondigen. Het zijn wij sterve-
lingen die de klokken luiden en vuur-
werk afsteken.”
Wij delen de tijd op om grip te krijgen 
op wat we niet kunnen tegenhouden 
en wat ons in de greep houdt, de tijd. 
Kenden we geen kalender en geen 
klok, we konden geen afspraken 
maken. We zouden hooguit kunnen 
zeggen: “Tot in de pruimentijd!” Let-
terlijk, nauwkeurig allerminst.

We delen tijd op om grip te krijgen op 
ons leven. Tijd en ruimte zijn de twee 
begrenzende werkelijkheden van 
ons bestaan. Tijd noch ruimte kun-
nen we bedwingen. Misschien is het 
daarom dat we ze dan maar vieren. 
De ruimte door op reis te gaan. De tijd 
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met verjaardagen en oudejaar, en om 
de duizend jaar een millenniumgekte. 
Toch willen we de grenzen van tijd en 
ruimte doorbreken: met vliegtuigen 
en raketten, met e-mails en tweets, 
met skypen en journalisten op loca-
tie. Het baat niet, de ruimte dijt uit, 
zeggen astronomen. De tijd houden 
we ook niet tegen, tenzij met teletijd-
machines in strips en sciencefiction.

Hebben we tijd niet gefabriceerd, we 
kunnen wel proberen hem te gebrui-
ken. Beheersen lukt niet. Wat je niet 
beheersen kunt, dat verdeel je. De 
onbeheersbare tijd door hem op te 
delen in uren, en dagen, in werktijd 
en vrije tijd. Verdeel en heers dus, zo-
als gewoonlijk als de vijand te talrijk 
of te machtig is. En de tijd is talrijk: 
ontelbare tellen tot in de eeuwigheid. 
En machtig: hij beheerst ons leven. 

Wat is tijd? Wellicht de moeilijkste 
vraag die een mens zich stellen kan. 
“Als niemand het me vraagt, dan 
weet ik het. Maar als iemand het me 
vraagt, dan weet ik het niet.” Zo ver-
zuchtte Augustinus in zijn autobio-
grafie Confessiones. Hoe zou ik dan 
het antwoord kennen, als kerkvader 
Augustinus uit zijn wijze grijze hoofd 
alleen deze zucht van onmacht kon 
halen.

Wat is tijd? De onderkant van de 
eeuwigheid én de bovenkant van het 
punt nul, dus oneindig lang. Waarom 
vieren we dan de tijd? Om vooruit 
te kunnen gaan. Charles Dickens 
schreef: “De stem van de tijd roept 
tot de mens: ‘Vooruit!’ De tijd is ge-

richt op de vooruitgang en het wel-
zijn van de mens, bedoelt om hem 
een grotere waarde, een groter geluk 
en een beter leven te bezorgen.”

Time is money, zegt men dan ook. 
Toch maar een vreemde vergelijking 
eigenlijk. Tijd is weliswaar liquide, 
wellicht het meest liquide middel 
ter wereld: hij glipt door alles heen, 
vliedt ons van tussen de handen, 
verdwijnt alom, maar is tegelijk altijd 
aanwezig. Maar tijd kun je niet oppot-
ten, sparen voor later of beleggen. 
Je zou er geld voor geven, als je dat 
kon. Tijd is duur gereedschap, want 
verslijt na eenmalig gebruik. Tegelijk 
is tijd het goedkoopste gereedschap, 
want het vervangt zichzelf. Vanzelf. 
Tijd is relatief, zeggen we. Albert 
Einstein ontdekte wetenschappelijk 
wat elke mens ervaart: de tijd is re-
latief. Het is de waarnemer die meet 
en bepaalt hoe snel de tijd loopt. De 
objectieve tijdsmaat van minuten 
en uren, van dagen en weken, van 
maanden en jaren zegt dus niet alles. 
Dezelfde tijd kan lang lijken of kort. 

Hoe ouder een mens wordt, hoe snel-
ler de tijd lijkt te vlieden, tenzij hij in 
een rusthuiskamer zijn tijd afwacht. 
Wie in een ziekbed een riskante 
operatie afwacht, waadt door een 
eeuwigheid. Wat is tijd? De relatieve 
ervaring van een absoluut gegeven.
De tijd is dus toch niet relatief. We 
moeten er iets mee doen, tot welzijn 
van allen. Daarom is het goed hem 
te vieren. Te vieren dat wat voorbij 
is, niet wederkomt. Dat wat komen 
moet, nu al begint. Henry W. Longfel-
low drukte het mooi uit: “Blik niet 
zorgelijk naar het verleden, het komt 
niet meer terug. Verbeter wijselijk het 
heden, dat is uw tijd. Ga zonder vrees 
en manmoedig verder de nog ondui-
delijke toekomst tegemoet.”

Time is money, zegt 
men. Maar tijd kun je niet 
oppotten of beleggen. Je 
zou er geld voor geven, 
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