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Een reis terug in de tijd

M ijn blik dwaalde voor de zoveelste keer over de vreemde machines die overal stonden. Som-
mige hadden zoveel buizen, dat ik de verschillende apparaten niet meer uit elkaar kon hou-
den. De meeste buizen waren doorzichtig en er gleed een vreemde vloeistof  doorheen, die 

constant van kleur veranderde. 
Het ging echt gebeuren. Over iets minder dan een minuut zou ik de reis van mijn leven gaan maken. 

Terug in de tijd. Misschien had ik er beter over moeten nadenken. Maar ik wilde dit echt. Al mijn hele 
leven droom ik van dit moment. Wie zou er niet door de tijd willen reizen? Mijn ouders verklaarden me 
voor gek. Ze dachten dat ik het alleen maar voor het geld deed. Echt niet. De reis zou mijn leven veran-
deren, zeker weten! 

Mijn handen trilden. Terwijl ik ernaar keek en ze rustig probeerde te krijgen, schoten mijn gedachten 
weer alle kanten op. Als alles maar goed ging… Wat als ik per ongeluk ergens in de tijd vast kwam te zit-
ten? Of  nog erger: nooit meer terug naar huis zou kunnen reizen? Nee, die vreselijke gedachten moest ik 
uit mijn hoofd schudden. De machine was veilig, hij was duizend keer getest. 

De leider keek me met een stalen gezicht aan. Hij knikte. Ik knikte terug. De glazen deuren van de 
smalle cabine waar ik in stond schoven dicht. De lucht werd langzaam uit de cabine gezogen. Het dui-
zelde in mijn hoofd en ik begon sterretjes te zien. Rustig blijven, sprak ik mezelf  toe. Rustig van tien naar 
één aftellen, precies zoals ik het al die keren met de leider had besproken. 

Maar ineens was alles moeilijk. Mijn lichaam voelde zo zwaar. Ik kon mijn handen niet eens meer 
optillen om naar mijn vingers te kijken. De reis was begonnen. Alles om me heen werd wazig. De grond 
onder mijn voeten zakte weg. Ik viel in een soort buis, met eindeloos veel bochten. Mijn handen waren 
stevig voor mijn borst geslagen.

En toen verdween de wand van de buis plotseling. Ik zweefde in de ruimte, me nergens meer van 
bewust. Geen tijdsbesef. Alles gleed aan mij voorbij. Wat was dit? Hoorde dit bij de reis? Ik kon niet eens 
meer helder denken. In mijn hoofd was het net zo chaotisch als om me heen. Verdorie, hoe moest ik nou 
verder? Uit alle macht probeerde ik mijn lichaam aan te sporen verder te reizen. Ik zocht de buis weer op 
die me naar mijn einddoel zou brengen. Maar ik kon de buis nergens meer vinden. Hoe hard ik ook mijn 
best deed, ik had het gevoel alsof  ik steeds verder afdwaalde. Dat tijdreizen was een stom idee. Ik wilde het 
liefste weer terug, alles afblazen. Onderzoek doen in het verleden was misschien toch het slechtste idee dat 
de mensheid ooit heeft gehad. En waarom 2020? Wat was er toch zo belangrijk aan dat jaar? 

Terwijl dat mysterieuze jaar door mijn hoofd schoot, merkte ik dat iets me aan mijn voeten omlaag 
trok. Eindelijk, daar was de buis weer! Iets met een behoorlijke zuigkracht trok me verder de buis in. Mijn 
reis ging verder! Het idee om terug naar mijn eigen tijd te gaan was weer verdwenen. In mijn buik was 



er plaatsgemaakt voor een verse portie nieuwsgierigheid. Ik kon niet wachten. Eindelijk zouden we de 
geschiedenis weer compleet kunnen maken en kon ik achterhalen waarom het jaar 2020 compleet van 
het internet was verdwenen. 

De inktzwarte tunnel schoot steeds voor me uit, als een ongrijpbaar wezen dat bang voor me was. 
Het was een vreemde buis, die zich anders gedroeg dan ik van tevoren had gedacht. Hij bestond uit flin-
terdunne sterrenstof  en was zo breekbaar dat ik hem met een diepe zucht uit elkaar zou kunnen blazen. 

Net toen ik me ongemakkelijk begon te voelen en de paniek vanuit mijn tenen steeds meer van mijn 
lichaam probeerde over te nemen, verscheen er een wit licht aan het einde van de buis. Het werd zo fel 
dat het pijn deed aan mijn ogen. Instinctief  kneep ik ze dicht.

Toen ik ze weer opende, was ik op een vreemde plek. Ik stond weer stevig op de grond. Het duurde 
even voordat mijn ogen aan het licht waren gewend. Waar was dit? En was dit echt het jaar 2020? 

Vanaf  hier is het jouw beurt om verder te schrijven. Je bent zelf  de hoofdpersoon van je eigen verhaal. 
Je vindt de tijdreiziger en neemt hem mee naar huis. Je beschrijft hoe het er bij jullie thuis aan toe gaat. 
Denk vooral aan de maanden april en mei. Wat hebben jullie toen allemaal gedaan? Werkten je ouders 
thuis? Of  misschien helemaal niet. Kon je verjaardag niet doorgaan? Heb je iets bijzonders gedaan wat 
je normaal niet zou hebben gedaan?

Denk ook na hoe de tijdreiziger eruit ziet? Is het een man of  vrouw? Hoe ziet de machine eruit waar-
mee hij is gekomen? Misschien is hij wel kapot, of  is er helemaal niets meer van te vinden… 

Je mag het allemaal zelf  bedenken. 

Mail je hoofdstuk (1000 woorden) vóór 11 oktober 2020 naar info@heuvellandbibliotheken.nl


