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Alweer te laat

Het is maandagochtend en het regent. 

Tim Loman is op weg naar school. 

Hij is twintig minuten te laat.

Maar dat kan hem weinig schelen.

Tim pakt zijn mobiel om een sms’je te sturen.

Naar Daan, zijn beste vriend.

Daan zit nu al in de klas. 

Bij die vervelende leraar, van techniek.

Tim glimlacht. 

Die les mist hij gelukkig. 

Tim kijkt naar zijn nieuwe sportschoenen. 

Die draagt hij vandaag voor het eerst.

Hij heeft de veters precies goed door de 

gaatjes gehaald. 

Dat kost tijd! 

Zoiets kun je niet snel doen.

Ineens klinkt er hard gerinkel. 

Tim schrikt. En draait zich om.

De etalageruit van Boekhandel Winter  

is kapot. 

Een brede man rent de winkel uit. 
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Hij draagt een kort leren jack.

De man staat stil en kijkt om zich heen. 

Dan ziet hij Tim.

Tim houdt zijn adem in. 

Hij kent die vent. Hij weet het zeker!

Maar de man kijkt de andere kant op.

En loopt snel door.

Met zijn handen in de zakken van zijn jack.

Tim denkt diep na. Wie is dat toch?

Dan komt meneer Winter zijn winkel uit. 

Zijn gezicht is heel bleek.

Meneer Winter wankelt over de stoep. 

En schreeuwt: ‘Staan blijven! 

Hee, jij daar! Ik heb de politie gebeld.  

Ze komen eraan!’

De man in het leren jack draait zich om.

Hij loopt terug naar meneer Winter.  

En grijpt hem bij zijn das.

‘Ik zei toch dat je je bek moest houden!’,  

sist de man. 

Dan geeft hij meneer Winter een dreun op 

zijn kin.
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Tim hoort een doffe klap.

Meneer Winter zakt door zijn knieën.  

En valt op de grond.

De man met het leren jack loopt hard weg.

Tim rent naar meneer Winter toe. 

Opeens weet hij wie de aanvaller was. 

Meneer Ridder.

Die was schoonmaker op zijn basisschool. 

Jaren geleden.

Johan Ridder heet hij. 

Tim knielt bij meneer Winter neer.

De oude man doet even zijn ogen open. 

Dan vallen ze weer dicht.

Er komt bloed uit zijn neus. 

Hij ziet er verward uit. Alsof hij niet weet 

waar hij is.

‘Het is oké, meneer Winter’, zegt Tim.

Hij haalt een paar zakdoekjes uit zijn zak.

Die drukt hij meneer Winter in de hand.

‘Ik ben het, Tim Loman.

Ik heb vroeger nog kranten voor u 

rondgebracht.’
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Johan Ridder is al een eind weg.  

Al bij de verkeerslichten.

Er stopt net een bus. En Johan Ridder stapt in.

‘Verdomme’, zegt Tim zacht.

Dan pakt hij zijn mobiel en drukt 112 in.

‘Een ambulance’, zegt hij tegen de telefonist. 

‘Snel! Er is iemand aangevallen.’


