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Een nieuw jaar! 

Het lijkt zo lang: twee hele weken kerstvakantie. Maar het is ook alweer 
voorbij! De kerstvakantie… een heel oudjaar…  
Steve Jobs, de oprichter van Apple, beschouwde tijd als zijn kostbaarste 
bezit: 
“Mijn favoriete dingen in het leven kosten geen geld. Het is overduidelijk 
dat het meest dierbare bezit dat we hebben onze tijd is.” 
 

Tijd kun je helaas niet bijkopen en je hebt er bijna geen invloed op hoeveel je ervan 
krijgt. Wel zijn er praktische manieren om de tijd die je hebt veel waardevoller in te 
vullen, waardoor je het gevoel krijgt dat je meer tijd hebt dan ooit, zelfs als de tijd 
sneller lijkt te gaan wanneer je ouder wordt. 
In werkelijkheid gaat de tijd natuurlijk niet sneller. Eén minuut in 2016 is even lang als 
diezelfde minuut in 1960. En toch voelt dat anders, lijkt die minuut nu korter en heb je 
het gevoel dat de tijd sneller gaat. Hoe zit dat dan? Het draait allemaal om hoe je de 
tijd ervaart. 
Hoe je tijd ervaart, heeft voornamelijk te maken met wat je in die tijd doet. Zo lijkt een 
week waarin je ziek in bed ligt op het moment zelf eindeloos te duren, terwijl een 
vakantie voorbij vliegt. Het gekke is dat dit achteraf precies andersom werkt. Dan zul 
je jouw zieke week nauwelijks meer herinneren en leek de vakantie veel langer te 
duren. 
Hoe kan dat dan? Dit heeft te maken met het aantal herinneringen dat je aanmaakt in 
een bepaalde tijdsperiode. Zijn dat er veel (zoals tijdens een fijne vakantie) dan lijkt 
die achteraf langer en zijn dat er weinig of geen (zoals in een week ziek zijn) dan 
‘krimpt’ die herinnering in je brein, zegt prof. dr. Douwe Draaisma. 
Naast die herinneringsvervorming is er nog een reden waarom we vaker roepen ‘de 
tijd gaat snel’ naarmate we ouder worden: de evenredigheidstheorie. Deze theorie 
gaat ervan uit dat je een tijdsspanne – bijvoorbeeld een week – afzet tegenover je 
hele levensperiode. 
Zo is een week voor een baby van twee maanden oud maar liefst 10% van zijn totale 
leven. Een baby van twee maanden oud is immers pas een kleine tien weken oud. 
Groeit diezelfde baby op tot een peuter van twee jaar oud, dan is een week niet meer 
10% van zijn leven, maar nog maar ongeveer 1% van zijn leven. Hoe kan dat? De 
peuter leeft niet pas tien weken, maar al honderd weken. En ben je veertig, dan 
maakt diezelfde week slechts 0,04% van je leven uit, omdat je al 2000 weken op 
deze aardbol rondloopt. 

http://jansimons.nl/levoland/levensbeschouwelijkedossiers/tijd/tijdsneller.pdf
http://douwedraaisma.nl/nl/books


Je kunt het ook vergelijken met een vakantie. Stel je gaat vier dagen met vakantie en 
het is gedurende die vier dagen twee dagen slecht weer. Dan is dat relatief veel, 
want dan heb je de helft van de vakantie slecht weer. Ga je echter vier weken en heb 
je twee dagen slecht weer, dan is dat maar een heel klein percentage en heb je bijna 
de hele vakantie geweldig weer gehad, terwijl je in beide gevallen evenveel dagen 
slecht weer hebt gehad, namelijk twee. 
Is het mysterie van de steeds sneller gaande tijd dan ontrafeld? Nog niet helemaal. 
Er is ook nog een biologische component die van invloed is: Je lijf verandert! 
Volgens onderzoek heeft tijdsbeleving ook te maken met je stofwisseling. Hoe ouder 
je wordt, hoe trager je stofwisseling: je lichaam gaat minder snel draaien. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor je ademhaling en hartslag. Als kind had je een snellere 
hartslag en een snellere stofwisseling. 
Stel je voor dat een kind een klok is die 50% sneller loopt dan een gewone klok. Dan 
verstrijkt er in zijn beleving niet 24 uur, maar 36 uur. Op die manier ervaren kinderen 
‘meer uren’ in dezelfde tijd dan volwassenen. 
Wat de redenen ook zijn: de tijd lijkt sneller als je ouder wordt. Maar hoe verander je 
dat? Door zoveel mogelijk herinneringen aan te maken, zodat de tijd langer lijkt! 
We krijgen een geluksboost bij een nieuwe aankoop, maar dat gevoel zakt al snel 
weg en dan vinden we het bezit ervan normaal.  
Een ervaring daarentegen maakt in eerste instantie misschien een minder heftige 
indruk, maar groeit altijd naarmate de tijd vordert. Alleen met niet-materiële zaken 
bouw je dus herinneringen (en daarmee tijdsbeleving) op! 
Nieuwe ervaringen, die je dus voor het eerst meemaakt, doen het daarbij nog beter 
dan herhalingservaringen. Een eerste indruk blijft voor eeuwig in je geheugen gegrift. 
Dat zie je bij kinderen ook: hun tijd is zo rijk omdat ze veel dingen voor het eerst 
meemaken, terwijl je als volwassenen zelden nog een nieuwe eerste indruk opdoet. 
Wil je dus de kwaliteit van je tijd vergroten: zorg dan voor veel (nieuwe) ervaringen in 
je leven! 
 
Ik wens u en ons allemaal een nieuw jaar toe waarin we mogelijkheden benutten om 
nieuwe ervaringen op te doen, om bewust te zijn van tijd en te genieten van elkaar, 
onze omgeving en  van onze kinderen!  

 
Studiedag 
We hadden het zo mooi gepland: in de vakantie de nieuwe vloerbedekking in de 
klassen en maandag de nieuwe meubels in de klassen …… 
Door een fout in de planning van de transporteur waren de meubels er vandaag niet! 
Er is ons nu toegezegd dat ze morgenochtend vroeg gebracht worden zodat, als de 
kinderen komen, ze toch kunnen zitten op de nieuwe leerlingensetjes! 
Heel vervelend dat het zo is gelopen, maar we gaan ervan uit dat het goed gaat 
komen! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stofwisseling
http://www.mindezigns.com/mensen-overschatten-geluk-nieuwe-aankopen-zal-brengen/
http://www.mindezigns.com/mensen-overschatten-geluk-nieuwe-aankopen-zal-brengen/


Bijbelverhalen 
Leren (week 2 t/m 4) 
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en 
onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld. De bijbelverhalen van deze 
week: 
onderbouw:  
Veertig dagen oud (Lucas 2, 22-33); Micha stelt veel vragen (Bijbels verhaal).  
middenbouw:  
Een nieuw begin (Lucas 3, 1-22); De doper (Matteüs 3, 13-17). 
bovenbouw:  
Kopje onder (Lucas 3, 1-22); Johannes doopt Jezus (Matteüs 3, 13-17). 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 
 
 
 

Gelukkig Nieuwjaar 

 


