EEN KI,EINE HISTORIE
VAN DETOL

?
M
Eenvoud is onuitputtelijk, urordt wel gezegd, en voor de tol gaat dit zekeÍ op. Het simp€le stukje hout
met draad heeft twe€ eeuwen lang op vele plaatsen teÍ wereld voor vermaak gaÍant gestaan.
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rikto, praktol, haktol,
en maar drààien. De hLri
dige generàiie ,estigers en
oude.weet het nog w-.1. Het
d!urd€ €v€n voorje de slèg re pakk€n had,
maa r da n r vertier verzekerd. D€ stoerste
jongerÉ drev€n een bo!tals'taaíjn deto
oÍn beter t€ k!nn€n'beuk€n" waarover

Spelen rite
Wie d€ €ersteuras dle e€n stukje ho!tof
k eil€tdraaien op een punt, blijïtgehuld ln
de sl!iers van het ver eden. Bekend is dat
Cato de O!de, magistraat in het republi.
k€ nse Rom€ van voor onze jaartell ng, het
toLler a prees als parrend tijdverdrllf.
De loden hadden

ndietijd h!ndraaiende

dreldels, verkante rtukjes ho!t oï k ei
met op de zijden vier etters van h€t Hebre€Lws€ alÍabet die íaan !oor Nes 6adol
fajèh 5jèm (v€rtèa d:'Een grooi tronder
gebeurde daar.'). Kinderen nam€n d€
dreidels mee a s zijln h€tgeheim derora
best!de€rden, om te doen à sof ze aan
het spele. tràren wènreer rora v iandlge

gezagsdragers hen zoLrden besp€uren.
ook n! wordttijdens Chano€ka nog nrei

d€loodsetolgedraaid.
ndlè.€n in Noord- en Z!id'Am€rika tolden
lèng voordèt de b af ke ko onisten voet

a.. walhadd€n gezet. fuit

inèakten er

tijdens het draà en van de tol. Op Nieuw
C!i.eè e. Borneo zijn stammen die toll€n
nadat ze hun be angrijkste gewass€ n
hebben geplànt. Korlom: op ve6chillende
plaatsen ter\lereld he€ft h€tio en èG
spelof rite betekenis (g€hàd).

e€n sporivan om rond het ruis t€ rennen

Ruiientikker
D (hter blihuls lvas de toLvanaf de mid
de eeuwen populair. I rhe falk cdnes af
Chjldr€n besch.ijft Brian Sutton 5r,rith hoe
de Eng€ se klnderen methuntolensoms
kilometers langs de land\\]egerr rend€n op
w€g naar schoo. ze maakten h!n zweeples van draden v as. Een goede spe er kon

,jjn tolover een afstand van r5 n-reterof
meer wegs aan. cevaar was wel de'onder
s ag'. Slo€gje de ztr/eep te aèg, d.n yloog

deto omhoog en pats...

een ruitentikkerl

Wegrennen had wejnig, n, omdat de tol

meestà de naam van de eigenaardroeg.
Soms eiste ook detolzijrr to. Datwe n
Neder and niet mindervan het spe letje
hle den, wordt per odiek bew€ren bllhet
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Het principevan de draaito houdt weiens.hèpperstót d€ dag van vandaag
gebo€ d. waarom b ijít een tolre.htop zoang hijsn€ om zijn as draèiu cyros.opÈ.h
effect en behoud van jmpL smoment...
Wijconcentreren ons maèr op detechniek.
Handto en vvorde. meiduim en vlngers oí
de binnenkantvàn de hande. n beweglng
gezeiaan een siaaie bovenop. W€rptollen
werpje mei de,wiep var een ópgedraaid
toulv. De trerptoll€r kregen ook de nààm

drijfioloízweeptolàls,eopged.evenvv€r
den door het sl.an met een zweep.

hetwerp€n r€ flve het
je!gd sentimente n. net
de en rnensen grifhun eruaringen met
h€t tolen op putdekselen stoept€gek.
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!iÈFrcii. ;iicveri, i^k.L:en. Iie kril
De stoer€ jongenrto werd ookwe 'kFe'
Eenoemd, zo bhjkt u tde v€rha en, en splii
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Pintolen priktol

le

s

-.\!

dreggen van grachten- Kinder€n tolde. op
kerkhoven,ln kerkgangen, op stenen sioe
p€n en kademuren. ln oud Amsterdèm was
het een kunst om de io zo di.himogeliik
angs hetwaterte late. draèien, naèr b ijkt
niet altijd met succes. F€t tollen in d€ kerk
kon overigens niet op ieders jnstemming
reke.er, getuige d€ klachten daaroverin
dlvers€ bro.ne. neergedaa d.

À4isschl€n was

Daar zat echt veEchiL ir. le kon de iaàs
vervangen door iets PUftig
ders, zoak €en d kk€ bo!t nret nroer. Dàt
rnaakte van de onschr ldige priktol een
rakto ofoorlogsio. A sje hard en goed
genoegwierp kon ie deto van iemènd
ènders ermee sp ijten.

Ío

en

n de

pot, noemden sommig€n

pinto, die

dat. De
de vorm had van €€n
paddenstoel, was b ijkbaarvoor meisjes.
longens hadden de groter€ prjkto len. ln
.orma e pr ktoll€n zat een rond€ knop a s
'taas'. Het hebben van een go€de taas was
-"en bloedserieuze zaak, s.hrljÍt iemand
zond€r ronie d€ vleselllkh€ d betreffende.
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ten ookwelkappen of kloven. Het werpe.
nret de oor ogstolheette ookwe hakken
of b€!ken. En ieÍnand u t het oósten van
het and gafde pr k-of hakto de naam
'prak'. Erwaren leE.hi ende te.hn e
k€n, s.hrijít hij, om de prakte goo en. De
g€vorderd-én h e den hetio!!vtle i!ssen
g€kromde vingers €n goojden de prak

bovenhands, trèàrbij hij ieerkwam van!it
Overieens mas de iolvan de mei§ieswai

onschu djger zii. gerveest, deze kend€ tre
€€nfant.siÈ.he truc, zo me di de sli€ van
het spee goedmus€!m KlndeMereld. Een

van blik ziin gemaakt, gèànd€ àls een soo.t
vlieglvieL. Maar dan hebbef !ve het toch

sp€(ialeultvo€rlngvandepinto deto
nret de vorm van een.hampignon is de
keertol. A s dezeto met de bolle kènt na.r

to

beneden in beweging wordtgez€t, d.aèit
hlleven rond om v€No gens met een korle
sh ng€ rbeweging op zijn ,tee tje verd€ I te
draaien- ste€k ir ie zak, mannenl

Sr.lntDi
vanafhet begln va. de twintlgste eeulv,
mpldt de <itev.n Kindemere d ook. kwa
mer de nr€(hanische tolen jn oprnarq. Een
pompstokje ho!dt deze toll€n, dl€ veela

gauw over de goede o!de bromtoll Ee.
die het draaien van e€nbrommend of
sulzend gel!id vergeze d aat gààn.
Van de bromio bestaan vele prèchtige
e.Íantas erijke exemp aren. E€n mooie
.o le.tie heeft bijvoorbeeld de on in€
speelgo€dwin <el De o!d€ Speelkamer.
Eigenaar EsterVerhellden verzamelt op
haarsite de meest aa nsprekende bromtol
al

en van groothandel, in EngeLand, België,
Frankrijk, rsjechië en Polen. Verheijden
sia.tte haarwinkelv if jaar geleden nadat

werd overlad€n met
speelgoedvoltoeteG enbellen,lampen
en s ingeÍs. Dèt moeiio.h beter
ze ln haar kraèmiijd

kunnen, dacht u ii. Ze ging eens
sPeurer op de,older van ouderE
en s.hóono!ders en vond wai
haar inspÍeerd€. l,,4et De Oude
Speelkamer bouwt ze n! gest.ag

verder aan een pra.htlg retro
assortiment: f ieuw spul met een
buiglng nàar een veneden zonder
games. ookde bromtol en met

írool€ kle!r€n en onschu dlgeta
ferelen uit voorbije tijden blijken
i. trekt€ zljn. En niet a leen bii
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nogto len meide zweepl

n spe€ goedmuse!m Kinder
lver€ d in Roden stapt ! terug in

op het speelplejn vlndt u
ondeí an dere een vélocipède € n
v i-.gende Hollander. U kuni€r
hoepelen, hlnke en, b ikj€ gooien
d€ tijd.
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