
Mag je tijd verspillen? 
 
 
Toby werd wakker, blij en licht als een veertje. Hij was van zichzelf al heel licht als eendagsvlieg, maar 
zo licht als een veertje had hij zich nog nooit gevoeld, dacht hij.  
En direct erachteraan dacht hij: ‘ik heb eigenlijk nog nooit iets gevoeld. Ik ben immers maar een 
eendagsvlieg. Hoe weet ik dan of wat ik voel voor het eerst is?’ 
 
Hij nam een bad in een van de frisse plasjes in de omgeving. Hij poetste zijn vleugeltjes en dook kopje 
onder. Hij was honderd dingen aan het bedenken: hij had een hele dag en hij mocht zelf weten wat 
hij ermee ging doen.  
Hij kon een heel stuk gaan vliegen, zo ver als hij kon. Hij zou op zoek kunnen gaan naar iets heerlijks 
te eten. Hij zou ook kunnen kijken of hij de liefde zou kunnen vinden, ook al is dat natuurlijk wat 
moeilijk in één dag.  
Hij kon in de zon gaan liggen, of juist de hele dag in de schaduw liggen met een boek. Hij kon 
spelletjes spelen met een andere eendagsvlieg.  
Hij zou kunnen gaan kijken naar de vogels en de vlinders. Hij zou….. 
 
En toen knipperde hij met zijn ogen. In al het bedenken wat hij zou kunnen doen, was er zo alweer 
een uur verstreken. En hij had dus nog niks gedaan.  
En nog maar zo weinig tijd. Als eendagsvlieg moet je keuzes maken.  
Toby wilde zoveel dat hij niet kon kiezen. ‘Zou het allemaal kunnen’, vroeg hij zich af.  
Nee, niet in één dag.  
 
Hij vloog een beetje peinzend voor zich uit. ‘Pas op, kijk eens uit waar je heen gaat!’ hoorde hij. 
Toen hij opkeek, zag hij een prachtige vlinder, vlak voor zijn neus.  
In gedachten verzonken was hij bijna tegen haar bloem geknald.  
‘Sorry’, stamelde Toby.  
‘Jij bent een eendagsvlieg’, zei de vlinder.  
‘Dat klopt’.  
‘Oei. Dan heb je dus niet zoveel tijd. Dan moet je goed kiezen hoor, wat je doet. Dat is heel 
belangrijk. Je moet je tijd goed besteden’.  
Toby knikte maar wat.  
 
Hij had zoveel zin gehad in deze dag, maar die lichtheid en de blijdschap waren inmiddels als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Hij kon nu alleen nog maar denken aan hoe weinig tijd hij eigenlijk had 
gekregen en dat hij dan dus wel de goede keuzes moest maken en hoe langer hij erover deed hoe 
sipper hij werd en hoe moeilijker het was om te kiezen. 
 
 
  



Verbindvragen 
1. Stel dat jij zelf maar 1 dag zou hebben, wat zou je ermee doen? 
2. Hoe zou het zijn als je van tevoren wist hoe lang je zou leven? 

Wat zou dat voor jou veranderen? 
3. Vind jij dat je tijd mag verspillen? 

 
Begripsvragen 
1. Waarom staat Toby vrolijk op? 
2. Waarom denkt Toby na over wat hij voelt? 
3. Waarom bedenkt Toby wat hij allemaal kan gaan doen? 
4. Is Toby een twijfelaar? 
5. Denkt Toby dat hij de liefde kan vinden? 
6. Heeft de vlinder een oordeel over Toby? 
7. Waarom verdwijnt Toby z’n blijdschap als sneeuw voor de zon? 
8. Waarom vindt Toby dat hij een keuze moet maken? 
9. Is Toby hebberig? 
10. Waarom wordt het steeds moeilijker om te kiezen? 
 
 
 
Reflectievragen: 
1. Mag je tijd verspillen? 
2. Moet je goed nadenken over hoe je je tijd besteedt? 
3. Is het goed om te luisteren naar het advies van anderen? 
4. Is kiezen moeilijk? 
5. Hoe weet je wat je voelt? 
6. Moet je je tijd goed besteden? 
7. Is twijfelen erg? 
8. Is het geoorloofd om ongevraagd advies te geven? 
9. Is het fijn om veel opties te hebben? 
10. Is fantaseren over iets een vorm van iets doen? 


