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Wout duwt de uitnodiging voor 
het schoolfeest onder opa’s neus.
– Kijk, opa, de school bestaat dit jaar 
honderd jaar! Om dat te vieren gaan 
we een tijdcapsule opgraven! 
Die ligt al vijftig jaar onder de eik op 
het schoolplein.

Opa knikt: 
– Dat weet ik, er zit zelfs een tol in. 
Een echte houten tol met dikke groeven.
Wist je dat ik als klein jongetje kon 
tollen als de beste? Ik was als het ware
de kampioen van de speelplaats met 
mijn tol. Wacht, ik heb hier ergens nog 
een tol liggen. Doe je mee?

De tijdcapsule
Inge Bergh - illustraties Emilie Timmermans
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Wout knikt. Samen met opa gaat hij 
naar buiten.
– Kijk, toont opa. Je rolt het touw 
rond de tol en dan gooi je de tol van 
je af. Vergeet niet om aan het touw 
te trekken. Zo doe je de tol sneller 
draaien. Nu is het jouw beurt.
Wout doet precies wat opa zegt. 
Hij moet een paar keer proberen 
voor het lukt.
Maar dan zoeft zijn tol over de tegels. 

Na een uurtje tollen krijgen ze 
het koud. Tijd voor een warme 
chocolademelk.
– Zeg opa, hoe weet jij dat eigenlijk van 
die tol? vraagt Wout nieuwsgierig.
– Wel, die tol was van mij, 
vertelt opa trots.
Wout kijkt zijn grootvader 
ongelovig aan.
– Jouw tol? Maar dat kan toch niet? 
Hoe komt jouw tol in die tijdcapsule?

– Ik zat, net als je vader, ooit op 
dezelfde school als jij, beweert opa.
Toen de school vijftig jaar bestond 
hebben we een grote ijzeren kist 
begraven, en toen ...
Opa maakt zijn zin niet af. Hij zet zijn 
leesbril op en leest de uitnodiging door.
– Tentoonstelling ... voorwerpen ... 
berichtjes van de oud-leerlingen ...
Opa gniffelt.  
– Zeg maar tegen je meester dat 
ik zeker naar het schoolfeest kom, 
lacht hij.

Een week later is de dag van het feest 
aangebroken.
Overal op de speelplaats wapperen 
vlaggetjes. Het zonnetje schijnt 
uitbundig.
Op het schoolplein spelen kinderen 
met hun ouders. Net als vroeger laten 
ze tollen zoemen en hoepels rollen. Ze 
bikkelen, hinkelen en springen touwtje. 
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Dan is het eindelijk tijd om de capsule 
op te graven.
Er zit een pen in en een inktpotje, 
een bordenwisser en ook een groot 
vel vloeipapier. Een woordenboek, 
een heleboel tekeningen, knikkers, 
bikkels, en ... de tol van opa!
Bij de tol zit een briefje ondertekend 
door directeur Van Nuffelen.
Meester Attila leest het briefje voor.

Deze tol vloog op 10 december 1964 voor de tweede 

keer door het kelderraam van de school. Sander 

Serat mag zijn tol bij het opgraven van de capsule 

komen ophalen. Ik hoop dat hij tegen dan al wat 

rustiger heeft leren spelen en de jeugd van 2014 

met plezier zal leren tollen! 
Met vriendelijke groet

Directeur Van Nuffelen.

Met blozende wangen klimt opa de 
trap naar het podium op en neemt daar 
stralend zijn tol terug in ontvangst.  
Meester Attila houdt de micro onder 
opa’s neus. 
– Wil je nog wat zeggen, mijnheer 
Serat? vraagt hij.
Opa houdt de tol hoog boven zijn hoofd. 
– Wie wil er leren tollen? vraagt hij.
Een zee van vingers schiet de lucht in. 
– Wij! brullen alle kinderen en 
hun ouders.  
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