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Een geheimzinnige brief

Renzo verborg de brief die zijn vader hem had gegeven veilig 

onder zijn jas. Hij pakte zijn voetbal, verliet de werkplaats en 

ging het donkere, kletsnatte Rome in. De regen rook naar lente. 

Zoals altijd nam hij een omweg, dat was veiliger. Met de bal 

onder zijn arm liep hij dicht langs de huizen door het steegje 

waar hij woonde. Hij stak voetballend het plein met de drie 

fonteinen over, doorkruiste een paar straatjes en liep door een 

steegje waar het stonk omdat er rioolwater uit een put omhoog 

borrelde. Zo kwam hij bij de grote winkelstraat waar spul-

len werden verkocht die alleen rijke mensen konden betalen.  

Renzo en zijn vader waren niet rijk en hun vrienden ook niet. 

De meesten van hen waren straatarm. Renzo’s voetbal was door 

zijn vader van oude, aan elkaar genaaide stukken leer gemaakt. 

Hij keek om zich heen. Niemand te zien, geen karren met 

paarden, geen koetsen, geen mensen die een wandeling maak-

ten, en vooral: geen politieagenten of iemand die een spion zou 

kunnen zijn. Er was geen voetstap te horen, alles leek veilig. Of 

wacht! Daar was toch iemand. Aan de overkant van de straat 

liep een meisje met donkerblonde krullen. Ook zij liep, steeds 

naar alle kanten kijkend, dicht langs de huizen. Renzo schopte 
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de voetbal naar haar toe. Heel even keek het meisje naar hem, 

maar ze zei niets. Renzo liep naar haar toe om zijn bal te pak-

ken. Terwijl hij zich bukte fluisterde hij: ‘Snel doorlopen en zo 

gauw mogelijk naar huis gaan, Lucia. Mijn vader denkt dat ze 

ons in de gaten houden.’

‘Er is niemand op straat,’ zei Lucia. ‘En we letten toch altijd 

goed op?’

‘Dat zei ik ook al, maar spionnen laten zich niet zien, zei 

mijn vader. Je weet toch dat hij overbezorgd is.’ Hij liep door, 

Lucia ook. 

Op een plein bij de winkelstraat stond, onopvallend in een 

hoek, het metershoge standbeeld van een man in een lang ge-

waad. Pater Luigi werd dat beeld genoemd. Het stond op een 

vierkante sokkel waarin woorden waren uitgehakt. De linker-

hand van het beeld was afgebroken, de woorden in de sokkel 

waren nauwelijks nog te lezen.

Weer schopte Renzo zijn voetbal voor zich uit, recht op het 

standbeeld af, en hij tuurde om zich heen. Doodse stilte, alles 

leek nog steeds veilig. Hij haalde de brief onder zijn jas van-

daan, smeerde een beetje lijm op het standbeeld en plakte het 

papier vast. Daarna gaf hij zijn bal opnieuw een flinke tik en 

stak vlug de winkelstraat weer over.

Zodra Renzo weg was, kwamen er op het plein mensen 

uit de schaduwen tevoorschijn, vijf, zeven, twaalf mannen en 

vrouwen in donkere jassen. Ze liepen zwijgend naar het stand-
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beeld en lazen haastig wat er op het briefje stond. Zo snel als ze 

waren gekomen, verdwenen ze weer in de duisternis. 

Dit keer nam Renzo de kortste weg naar huis en binnen vijf 

minuten was hij thuis. Lucia kwam hij niet meer tegen.

‘En?’ vroeg zijn vader. Hij legde de jurk die hij aan het naai-

en was neer.

‘Niks aan de hand en Lucia was ook weer onderweg,’ ant-

woordde Renzo luchtig, maar hij voelde ineens dat zijn hart 

bonkte.

‘Mooi,’ zei vader. ‘We zijn trots op jullie, maar als je ermee 

wilt stoppen, moet je het meteen zeggen. Vergeet dat niet.’

‘Ik wil er niet mee stoppen,’ zei Renzo. ‘En Lucia ook niet.’

Wat stond er op de brief die Renzo op het standbeeld van Pater 

Luigi had geplakt? Waarom moest dat zo geheimzinnig? Wie 

waren de mensen die uit de schaduwen tevoorschijn waren ge-

komen? En waarnaartoe was Lucia onderweg?

Dat is een heel verhaal, en het begon allemaal met de zwer-

vers... 


