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OLAF
‘Hé, Dolf, weerwolven!’

‘Gaaf, Timmie.’

Het is bijna zeven uur ’s avonds.

Dolfje en Timmie kijken naar Het Klokhuis.

Moniek vertelt over weerwolven.

‘Weerwolven zijn gewone mensen,’ zegt ze.

‘Behalve wanneer het volle maan is. 

Dan worden ze woeste wolven.

Vroeger hebben weerwolven echt bestaan.

Nu natuurlijk niet meer.’

Dolfje en Timmie moeten opeens lachen.

‘Hoor je dat, Dolfje?’ zegt Timmie.

‘Jij bestaat niet.

Dat zegt Moniek van Het Klokhuis.’

Dolfje grinnikt.

‘Moniek weet heel veel,’ zegt hij.

‘Maar ze weet niet alles.’

Timmie knikt.

Opeens gaat de bel.

‘Ik doe wel open,’ roept vader uit de keuken.

‘Daar zul je hem hebben,’ zegt Timmie.

‘Wie?’ 
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Dolfje kijkt nieuwsgierig naar de deur.

‘Mijn neefje Olaf,’ zegt Timmie.

‘Hij komt hier logeren.

Zijn ouders zijn een paar dagen weg.’

‘Is hij leuk?’ vraagt Dolfje.

Timmie schudt zijn hoofd.

‘Niet zo.

Dat zul je wel merken.’

De deur vliegt open.

Een kleine jongen rent naar binnen.

Hij kijkt wild om zich heen.
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Achter hem komt vader binnen.

Hij draagt een schort met blauwe olifantjes.

Op zijn hoofd zit een blauwe theemuts.

Die heeft de vorm van een olifant.

Vader houdt van anders.

‘Jongens, hier is Olaf.

Hij blijft een paar dagen.’

Nieuwsgierig kijkt Olaf naar Dolfje.

Hij veegt met zijn hand langs zijn neus.

‘Wie is dat met die bril?’ 

‘Dat is Dolfje,’ zegt Timmie.

‘Logeert hij hier ook?’ vraagt Olaf.

‘Dat is niet leuk.

Ik was eerst.’

Vader schudt lachend zijn hoofd.

‘Dolfje logeert hier niet, Olaf.’

‘Gelukkig,’ zucht Olaf.

‘Ik wil alleen met Timmie spelen.’

Timmie en Dolfje kijken elkaar aan.

‘Dat bedoel ik,’ fluistert Timmie.

Vader haalt zijn schouders op.

‘Pech voor jou, Olaf.

Dolfje logeert hier niet.

Hij woont hier.



98

Hij is Timmies beste vriend.

En wij vinden zijn brilletje erg leuk.’

‘Stom,’ zegt Olaf.

‘Nu moet ik zeker ook met hem spelen.’

‘Nou, liever niet,’ bromt Dolfje.

Olaf kijkt al niet meer naar hem.

Hij loopt naar een kast en trekt een deur 

open.

‘Is er snoep?’

‘Morgen,’ zegt vader.

‘Vandaag is alle snoep op.’

Niet echt, denkt Timmie.

Ik heb nog een reep in mijn zak.

Maar dat vertel ik Olaf lekker niet.

Olaf loopt naar de bank.

‘Geef mij dan maar cola.’

Vader kijkt op de klok.

‘Mama komt zo thuis.

En jij moet zo naar bed.’

‘Ik wil cola,’ roept Olaf.

Vader zucht en loopt naar de keuken.

Olaf klimt op de bank.

Hij ploft tussen Timmie en Dolfje.

‘Ga eens opzij!
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Waar kijken jullie naar?’

Timmie schuift een stukje op.

‘Het Klokhuis.’

‘Stom programma,’ zegt Olaf.

‘Waar gaat het over?’

‘Weerwolven,’ zegt Dolfje.

‘Keileuk, joh.’

Olaf wordt opeens spierwit.

‘Helemaal niet leuk.

Zet uit.’

Verbaasd kijkt Timmie naar Olaf.

‘Wat is er met jou?’

Maar Olaf wordt steeds witter.

‘Zet die tv uit,’ roept hij.


