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*- Klaas, 't is Zaterdag er: schoon wear;'ge
hebt deze weetrc flink gewerkt; we zullen
o*
",,
rwaalf uur sluiten, dan hebt gc een vrijen narnic{dag, zei notaris Veen tot zijn klerl<.

Klaas Degr'le, de klerk maakte nog eenige
ef, ruimde dan alles op en ging huiswaarts Hii, was ,de ouds,te van een groot gezin.
Vader werkte bij een aannemer. Er was veel
noodig voor de acht kinderen, waarvan er nog
vier naar school gingen. Twe,e zusters diendr:n te
l{asselt €n een hielp moeder.
, . Klaas, achttien, werkte sedert eenige mailnclen bij den n,otaris. Dat was een heele verlichtinq voor vader en moeder Deurle.
stuhken

-l

Klaas had, eerst te 'l'ongeren op een bank geschreven; maar toen rnoest hij elken dag rnet de
trarn heen'en -weer, en dat was vrij duur. Toen
de kle'rk van den reotaris 'een ,andere betrekking
kouug, lçwant de he er Veen eens rnet vader Deurle
praten ovcr Kl'nas. I-)ese was Liever te T'ongereri
geL,leven, rnaar hij nto'est zijn vader gehoorzainen. En eenr$ opj het kantoor, deed hij goed zijn
best, zcodat de notaris zeer tevre'den over hem
was,

Klaas kwam nLr thuis.
-* Ik ben vanmiddag vrij, zei hij tot zijn ouders, die met de kinderen al klaar waren om te
noenrna-lerr.

En kileas vertelctre wat de notaris had gezegd"
Var-lt-r l:nikte tcvrederr.
** Wyerk el: u,oo maar voort, zei hij. Ge zult
er geciurig r,oonlil gâan. Mijnheer Veen krijgt
m€Êr eîr meer zaken.
l!{oeder lachte iraar oudste.n zoon gelukkig

"
** M*g il." vanrniddag

toe

een$ naar Tongeren?
llc zal er heen wandelen, dan l<ost het me niets.
Ik z{:,Lr een vrieael willen bezoe}ren, hernam
Klaas.

Vnder en m*eder g,âven hun toestemming; ze
l.,rernn bTii, clat Kiaas zcn onderdanig bleefl Jorgens, en ock rnel rneisjes, denken al zoo €rauw,

-2*

,;

clnt ze naa.r hun ouder.s Riet rlxee!: mo'gten luisteren.
Kort na het eten stapte K-laas ol.
-* I-{ij wcrdt een heele n-,.ijnheer, zei rnoeder,
die he'm door 't raarn nacr:gde.
** f{ij lean niet zocels i}* orr kior-nJro''n lconen
en in ee-n r,verlckiel, rnerkle 'ra-der op. F-!ij blijft
t:chter nederig.
Antoon, een jongen \ran dertien ia:rr, had
seen school, nu 't Za-terdagnrid,riag rvas en hij
vroeg cf hij mocht gaan voetballen.
* Jawel, zei rnoeder, aÏs ge bijtijds terug zijt.
on. c{.e bcoc}scFrap$en te dc}en!
Antc':n. spoedde r-ich naar er::n wei.de, buiten
't stadje, waar cle iongeus vcrtbal speelden.
Bruno, 't zoontrie .lan noteris Vee.n rlran e irnh.
I-fij voelc{e zich *len i"icsfdman ','an nÏlerr. Ziin

ou,iers wâren 't r'iilç.st. eil B;i,-tn.: htsch*nwde
zieh als vooïna:ïrer dan ile rlndeven. l\",4aar cle
oude versleten voetbal, w:la:rlnee "esneeld werd,
lrehoclrde niet aarr" hern, dcc.h aar:s Vi*tn:r van d-en
baklcer.
"t Spel beron. De hal

vl,ia- 'r::* d:r'

ilââï
den and,eren lcant" V'/;:,t :'Ënt.len, siFïcrlsen, elr
joelden cle knapen !
O, wee, plote la51 c{e ..roertbal plat als een vord;
er wâs een groo'te scheur in.
-- Gij hebt veel {,e wilci so:irant; ge c}rnler ei

5
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r'çnsy1

ker dat het een ijzeren' bai is, riep Victor van Cen
bakker kwaad tot Antoon Deurle.
Een ijzeren bail Dan zolr er van mijn tee'
- njet veel meer cver zijn... Kan il< het helpen
nen
dat uw bal zoo oud en versleten was)
"* Kân hij niet meer greffra.ikt worden ) vroeg
Bvuno van den notaris.
-- 't L,eer js nog goecl v,:or Bertje, den .slurr'
senicoopman, oordee'lde een .ander.
't Spèl was dus plots uit.
-_ \X/ai. nu) vroeg iernand.
.-- Een nieuwen b,al koopen, zei AnLcron.
Hebt gij centen?

--_

Neen

I

_-- Een goede bal lsost honderd frank.
iir zijn er van minder o:ok, zei Antoon.
- Een goedkoope iral is dadelijk kapot, t'e*weeroie Bruno van den notaris. \ffe moeten een
duren hebben.
I(ocp gij et' Tru eens een, stelde Victor
van den bakker !,/oor"
'-- Ja, uw vader is toch zoo rijlc! klonlc het.
* F.iruno, gij wilt altiicï l,oras spelen over ons,
gij rrrcet den bai l?-Iaar leverenl rîep Ferdinand
de zcon van den veldwachter"
Hij kon Brunu, om diens. gebluf, niet goed
verdtagen.

ja,
- Jr,

.,'r,rr.olgcie

*

hij, ge moet kapitein

4 ,-*

'['oen ik den
rijn, g.:
r,^,"ilt a.ltijd irolnrnandefireïl,
t
.l,rb <, D. rnoediee l-,imburgers >> u'ilde noemeïl,' moest het van u Ambiori x>> ziin' Maar
<<

toen rr'v'e laatst op school een opstel over Ambiorix voor,hu',iswerk kregen, hebt ge all'es van, Antoon af geschreven.. . Flij moesi u eijn opstel t"oonen, omdat zijn lrroer bij uw vacler op het kantoor is.
-_ ls3i ons nu geen ruzie rnaken ! sprak Victcr ven den baklçer.
- -- Di. akelig,, F-erdinand begint. bromd,:
Eruno"
Al.eiig, akelig, als ge uw rnond niet hc'udt
,"iJ; Li eens een akeligen stcmp op u:.ar akeiigen
neu.s qor./ei-i, akelige stoefer. C.e denkt, clai se
ITleer ;:ijt c1ai"l lvij i-,ilemaai s;rmen en ge l<r,rnt noq
t.r:: v<;ertÏ:al e.i::r-' den clr:b Ï:ezorgen!
Stii vrLi, slil, sus,te Victor.
'hal
*t
best een
lqoo'
lrta.ai: Er,,,r'r'.: kan, toch
pen, oordeelde ieCer.
Wel, e;ç, .'irlt ee:r ba.l h:bben! schreeuwde
Bruno,
in zi;i: qc.rÀ/oue zucht om te bluffen.
_* F',en goed.:) vrr:eg rnen.
Natti'.rrlijli, een dure!
- Eerst :,zien en dan gelooven I spotte Ferdi
-*nan.d

---

F)"1

als

gii rrw mi,nd rriet houclt, laat ik

u

u,it du':n c:lub iagi,r I sclt.ree':wr.lt, Bruno hein toe"

-- 5-.*

*- Gijl Dat zou ik willen zien!
*- Schei nu loch uit! zei Antoon Deurle

Martina zag naar Bruno's schoenen, waaraâii
rnodder pialcte van 't voetbalveld.
* Blijf hier op de dweil sta€:n, ik zal L1"w pailtoffels halen en doe uw ,çchoenen uit, her-

tot

Ferdirrand.

-- O, gij lafaar:d, trekt partij voor dien baas'
speler, ourciat riw broer bij zijn vader is.
C,rj zijt flauw... Als Bruno ons nu een bal
T:elooft!
\x./anneer gij zooveel praats hebt, koop

nam ze.

Wat hebt gij mij te beveier: ! vroeg Bruno

minachtend
en hij liep door, overal slijksporen
nalatend,

gij er dan, een !

Maar juist kwam zijlr

Al de jongens vielen nu tegen Ferd'inand uit,
en deze vcr:,d, het vaorzichtig maar Içalmer te
worden. Ta,ch riep hij nog:
"* V/e hebben der-r hal nog niet; beloven is
semnlTketrijk.

f)e jcng:ens trakk.en heen. Bruno Veen ging
naar hnis Hij ha.d een voetbal beloofd... En als
hij e.r geen gaf, zou hij zich zeer belachelijk matrren Wat zcu Ferdirrand dan genieten! Maar ja,
belovcn was gemal<irelijle... Ho* nu aan een bal
te geraken! Aan zijn vader behoefde hij er geen
te 1/raqen. .
.* Zaadra ge een heelen tijd op school uw
.

hest heht ge*l'a,an, zn-rilen we $ens over een voetbal praten, had Ce n,otaris gezegd.
Brtrno kwam aan zijn woning. Martina, de
rnei'J, cleed open.
** fly1rn,6, wilt se goecl uw voeten vegen)
vrOeg ze.
De stoep en de gâng waren pas geschuurd,

*"6.-

rrroe,Cer

uit de

ka-

mer.

,p

{

Bruno, zijt ge n'-r niet wijsl bromde ze.
- kan Martina wel blijven iserken. Terug
Zoa
naar de deur en claar uw schoenen uittretrcken.

rneid,

Akelig spook! schoid de knaap tot

de

die zijn pantoffels bracht.
Mcvr,ruw hoorde dat niet meer; ze zoli anders
Bruno wel bestraft hebt"ren, n ant ze eischte van
iraar kinderen beleefdheid jegens iedereen"
Martina drqe ilde de gang weer op.
*- Ge laat nog een iraâï vu,le piekken lisgen,
merkte mevrouvr rn/een op, die tiit de keuken terugkeerde. En 'lVlartin,a, ge :iijt achter rnet uw
werh randaag,.. Zijt ge niet çvel rnisschienl
*. Een beetje hoofdpijn, mevrouw.
O, had me dat gezegd, ik zou dan de weyi<- wat langer gehouden hebben..
vrouw
Zoa erg is 't niet..,
-Ja, Martina werkte heden onhanc{ig. trîn ze
"

--7

-

wns Lr:clt r,trlli r:ctr *ii;rli,,, i;.lrc:rslboi.ie . lrt '.ic kLirr
lcen z".lchtte ec. llri tp !,,'t'!i t,:illels ,]our lret raarri
naar het koetshuis.
"* O, ik lvcu, dat ze veilig weg was! mompelde r-e. Ik had dai toch iiiet m..rgen doen, rnaar ik
v-oelde zuik een rnedeiijden nret haar'
Zenuwachtig arbeidde l\4arTina voort' Spoedig
w.=ri[ ltet donke r, warii het \,r'i]ri.reeds eind Octo-'
her

Martina mcest nog boodschappen doen.
-- l-lebr ge, waarlijk niet te veel hoofdpijn]
vr()eq InevroLlw.
*- O, neen, en de frissche lucl-rt zal

*.

no"à

doen.

f)at is waar...

-Martina ging gewoonlijk

,-ioor het ttrinpoortje
verlalen
straat
uitkwam.
Ze deed het
een
dat op
ooL r,.,. Ze mcest in vr:rscheidene'win}<els zijn
en hier en Caar nog al lang rn'achten.

fegen lialf acht w;iùr Ma;iina terug aan het

hofpoortje.

Zau ik 't nu maar Coen? mompelci. ze. {}"

- -hen ik weer gerust !. .
r.lan

.

ze schr,rk: ze rneende iernand amn den
van
hoek
den nluur te zien Vlug ging ze b'in"
Maa-r:

nen.

-- Nog wachten. . . nicnland rnag ons

spieclerr, zei zt:, toerr ze door cil:n

*8--

tuin ging.

he.

'':Zè'bràcht de lroo:lschappetr in huis, ôn ï!'eer
was Marlina onllandig. want z-e deecl de suiker
bijna in de boliaal van het zcut, en ze liet een
pariij koffieboonen naast cie bus glijden.
' .t \T{erd nu tijd cm het avondmaal op te dienen.

**- Eeist moet ze weg, sprak Martina bij zich
zelf. Nu zal er nienrand mee! in het st:aatje
ziin.

' Zr

haol nog haar hoeC'r:l rnantel aan" Mel/roul r wist nict, iat ee al terug was.
Martina spoecicie zicli in het koetshuis. De noraris hield eei:n'p.aarci en rijtu.l-. en zeiden krn,am
iemand in het l'erlate:n sebouwtje; behalve cle
meicl, die er hout en lclravt,linrg haalde voor de
lçachel, Ze eiirg een trapje or-j, en z.ei op gedemp"
ten toon:
Leonie, nu is het tijd.
-.
---r O, lian ik'vertreklçen] klonk het terug.
--- ,l+.". en lxrai nlr clie gekheid niet meer
uit,...
-- ik moet in:mers van vaCer
*' Z*g, c{at ge 't niert mee{ dcet... [,n ik wil
u hior nooit nreer verbergen Ik heb vannacht
zelf niet geslape n err ben he.:! rlen daq ougerust
gernreest. ik Jreb er ho.:fdpijn van.
Ge ziit lrcdankt voor irw qoedheid, Mar-

tina.

.

-*-9 **

-** X*g het a.an ni:emand, l-eonie, want moèê"
ten n'lijnheer ,en rnevrôuw het weten.,
"-_ û, neen.."
** Kom nu stil mee,..
Mar,tina ging vcor en een meis;'e, in een doek
geh:rld, vongr{e. h'lartina opende het poortje en
heek in de straat. Ze bespeurde niemand" Ginds
stnnd een hr-lis, rsraar ,Je l-rewoners zaten altiid in
cle keul{.en aan de achterzijde.
Ge kunr gaan.:. Vooreichtig, hél fluister
de-&{artina.
..* Jr, ja... Beclanlct, hoor!
Leonie slocp ir; de straat. Even keel< Mar,tina
hani: na en ze luisterde, rnaar ze nierkte niets

u.

"_

verr.iachts.

Ën lcch lr:erde er nrr iemand om den hoek van
rlen tr-rinmuu::. f,)e T:espieder ho:orde Martina nog
t,vaarscË,trwend eeggen

**

:

tppas$effi,.. laat u niet paklcen!
Lecnie veldv,'een, h/iartirra werd den spion
niet gewanr. .l{c s:rende!de het poortje en haÀs,tte
zich in huis.
ûelulckig, re is weg,
ze bij zich zelf"
-VIug eorgde ze r,*c,r hct zei
avandmtal.

Eenige uren wâren voorbij gtsean. De kinde'
ren van den notaris waren al te bed. B.fteno lag
alleen op een karner. Maar hij kon;riet slapen.
Hij dacht aan den heioofden voefhai. i-iij rncest
zijn ra'oord houden, en 'Ce:l l:.:l aan c{en clui: be"
zorgen, En om er een te trroopen, had Bn:no een
heel slecht plarn i:eclacht. In \et kantoor was er
altijd geld in een lecsetiaer" En elao-r l*nn hij honderd franlc wegnernân. I:r lcrvain x*ol''eel g*ld
binnen en ging er zooveei uit, det zijn vnder c$
de klerlç het niet eene zoude,l mer"ken, n:eenqle:
Bruno.
Zijn geweten beschuldigde hem ',vel, dat het
diefstal was. Zijn vron"Ïe rnireder had herri {4eleerd, dat God de zonde verfoeide Kn Bruno was
niet gemal*keiijk tct hst be.sh;it gel<ornen-, ûn)
geld weg te nemen. Maar hij ir:nest den Tral geven, anders zouden ai de jcngens hem uitlachen
en F-erdinancl hem geweldig treiteren.
Bruno bleef wakker. Soitrs kreeg hij het zor:
warm, dat hij de dekens van ;ich afwierg: en clan
wee'r werd hij koud"..
Hij hcorde Mariina niàar bcven kornen. Ën
wat later volgden zijn ouders
't \f,las dan weldra docdstil in huis. Alieen de
wind drulcte tegen de rarnen.
.

t0

*

il

Jlrtrnc, zag r-4)tt vreri:cii.ik trig*rr clen di*fstal
.. Maar hij ciurfde ;r ich zc,nder bnl nie,t meer
aan de jongens vertoonen"..
De lclol< heneclcn, sXoeg hal{ twaalf. Brunc
stond,ôp en l*leedde zich w;it,.. Hij beefde als
een riei..." hir:g w:eiferidr.' irij, rnaar'i *.* of 1rij
hei spattencl gezicht van il'er';jinand zag,. Zacirt
verliet hij de .Larrrei" ûp Ce gans luisterde hij,
rnaar hoorcJe niets verda,cirts. Ï-Tij claalde cle trap

lijk nag fiiee]: {)p u ieh r*!f, or*daL hij zoo gesnnefd
en toeR zull* een pTan gernaalct hael"

op.

hij .*nxstig toe, Ilr werd aan
een râarn gel;.rast. En er ï:isnk vô6r c{e ruit een
lichtje. Hu*o n:eeucle zcils .:e r* g-^daatlte te zietr.
Verschriki: r,luchtte hii i.ieen F{ij liet de cleur
open en vloog de trap op l\4iiar toen werd hij
kalmer. Zoc kon hij ziin ouders welcÏ{en...
Hocr, daâ, ,i*p zijn *,'ader al, vrr:eg wat eï
toch gel:eurd.e, e n rieed zijn karnerdeur open.
Flois

af...
Uit het huris ïion hij in het l;;:ntoor komen. [-lij

-* fk b'en' het, àei de kn.aap.
-- Maar, jongen, wat dnct

ruoest rnaar: ,.len sleuiel van eeïr birrnendeur opendraaien"
I-ioe al<elis lo,:icle oc wintl in den hof I Krak,
zei c{e sieutel.. " *rlrnc, stcnd, in het kantoor. F-lij
u'ist irr 't cl.;nker clen less,enaar wel te vinden.
Hij was €:r'n;-i... Ile sleutel ios altijd in een lade
van vaders schrijftafel.
H,n piotç w-as het cf lirunc zijn eerlijken vader
daar zarg zitr'en. Ilat i<r-.rr natuurl!jk niei. warri

** t2 *

toch uit uw

*- De keukenCer;r ,rToeg zu,u in den lvin.r{ en
ile heb ze gesloten, stameide Bruno**. F{ad Martina ze clan op,.n ge}aterr?
* Dat moet zijn.
Ja, het is har<i beginnen te :,vaaien" Hebt ee ze
goed gesÏoten ï
-*- .l*, ja, vader...
*- [Jat is flinlc ! Kruip nil ffràar gau'rrr, onder
de dekens"
Bruno verdween in zijn harner. t,
hij zicb. Ï-iij iiad schandeiijk
\
gen.
schaamde

..--

!

Hij was woedend op Ferdinand, nlaar eiæn.

ge

bedi

vader sliep, Maay toch schrak Br,unc;. llog
scherpcr vceide'1:ij, iat hij ee:.r clief zou lr'orden.
Eil ra'at :rr:u <;*lç zijn gaede n'rcleder dan een verdriet hebben!
Neen, ik cloe het niet, zei hi3'. ik steei niet.
En ,als Ferdinand rne treitert, sla ilc hem op zijn

snuit

h-riste.':de

*l

il
l,l

hoe
gelo"

Fdaar ilc ben toch geen dief. eei hij, om zijn
geweten te sussen.
Bruna ias weer te hed, F-*ij dacht dan aan het

_* l3 *

keruttr:l ;u-rn het venster, het lichtje en de gedaante. ?..au er* cen diel wiileir binnen brekenf
Ik noet va-der rnaarschuwen, dacht hij.
N{aar
dan i<'vçam }-ret u,it, d.it hij in 't kantoor
wa$ rîcr,veest. 8,";l l-lij zou moeten beke,nnen, dat
hij gelct ha.d willen wegnemen.
Br,ino miste daartoe den moed.
-_- Ik h,eh me :naar iets verbeeld in mijn angst,
zoo begocchelde hij nu zich. zel[. 't 'Was de
rvinn, en ciie geriaante zal dc schaduw van takken gr:vrecsL zijn. Ën dr,n is \et net of er iichte
plekken ki-'rrlell, als de ta}çken lveer weq waaien.
Er ',vor<it hicr nooit gestolerr. Alies ver-heelding.
trlc rneende imrners ook dat vader aan zijn le"sà
naar zat.
Ijruno luisterde.. F{ij hoorde niets meer beneden.
--- Ia ve:.rber:jCing is het qeweest, in al mijn
argst, mornuelde irij.
FJog lang la,.g h;j vrakker, en ein,delijk sliep
hij
ln, n:aeir ciroonr.oe van Ferdinand, een ,ro"ilr"l,
geld, een l,esoenaar, een dief ..n politie,
, Vrc'eg ra,'as Brurro waklrer. l-{ij peinsde nu aan
de d,eur. die hij anenqelaten hacl.-Die rnoest
dicht,
anc]e rs zou vacb.r nog kunnen denken,
dat
hij in
't kantoor was geweesl.
Flruno sloop clf,.nier-xw n,aar beneden. Er was
nos niemancl cp. T-iij iceek even in 't kantoor,
en
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ontstelde vreeeerlijk. Er o,qras een ruit uitgesrre
den.'En hii zae slijk cp den vloer, ofschoon IMartina den vloer gisterenmiddag had geschuurd' Er
moest toch een dief geweest zijn. Zacht deed
Bruno de deur dicht. Snel lçeer''ie hij terug in
zijn bed, maar zijn hart bonsde'
Er is gestolen .en ik had vaCei l<unnen
waarsehuwen, dacht hij.
Bruno nam zich voor niets te zeggen van zijlr
ontdekking. Anders rnoeet hij ook l;ij de politie
getuigen...En anderen zot-idert het licoren" dat
hij "s nachts in 't liantoor geweest was. Fercli'
nand rnoest ee ns begriji:en. boe liij "i 1,1etrd' v,:or
den L,al wilde stelen...
C, ik zr+'ijgl be'slcoi 3runc, di:ch zijn se- brandde als vuur.
weten
Hij hoorde h4ariina c;pstaan. ûp rir: anclt:re
kamers praartten en iachicn lrrce;tjr:s en zusjes.
Bruno lag te luisteren. D: t.iii:derir v.ic:'il geopend. Nu ging Martina :r.:,}qe:' orn h*.ri nrr:c,r cl.e
kachel. Ze zot gisterar.'oiif r7qli'qeten hebl:en er
klaar te leggen. htoer{ei: ::ei toer:, da.t }v{ariina
zoo verstrooid was. De meicl ko:r van ujt rie:r
tuin zien, dat d,e rui't in het k,entoor uitgesneden
I

i

tll
I

waa,

De notaris stond nlr op. Hij opende de dcur
van Bruno's kamer en vroeg:

. Al

walcker?

-

t5

__

_-

Ja, vader...

Uw nachtrust werC /,.\)o gestoord; ge
- nu wel een uurtje blijven liggen, hoor!
moogt
ja, vader...
-Maar Brr.rno schaarnde zich. Hij verdiende die
vrienrtrelijkheid niet. Mijnheer Ve,en ging naar
beneden.

_- Martinâ,

Se hebt gisteravond vergeten de
keukendeur ie sluiten, zei hij
De n'reid.rneend,e zich toctr te herinneren dîe
derrr als altijd dicht gedaan te hebben.
*_ Brunû ho.c,rde ze s.laan. en hij ie ze wezeil
sluiten, hern-a,rn rnijnheè1 \y'ecn. Ce lvaart.gisteren yra,t suf , hél van de hoofdpijn. Is heT nli
or.er ]
-- Ja, mijnheer.
De wind zai de cJeur opcngeduwd hebben.
De-kiii,k moet eàns n'agezien ivorden. Het waaide
lra rd"

' *

Ja, nrijnheer, er ii in het kantoor eep ruit
ik zag het van uii den tuin, deelde

ge):r<-.ken,

Martina rrree.
-* Fgn mit insednillt... Dat is ergeï.."
[]e heer Veen spoedde zic]r irr het kantncr" Al
spoerlig ra'as hij rnzeer bjj fulartina,
--. Er is ingebrokerr. zei hij ontsteld,
Door dieven. nrijnheer)

-

-

Ju,

j...'

*
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** O, vreeselijk toch!
Ze hebben een sorn geld
Zouden
zij 4. keukendeur eerst

me€genomen.
nC hebben, orn langs hier te beproeven binnen te geraken !
Maar de notaris zag tr:cll seen greweld aan het
slot.

tina

rd^ecpe

Is er veel gestolen, mijnheerJ vroeg Mal-

IIç weèt het niet juist. Cngeveer twee dui- franlc moet het zijn... lJe klerk zal
zend
het n"re
juist l.,unnen zesgen. Vraag Klaas Deurle eens
dadelijk naar hier te kcmen Maar zeg nog niets
van den diefstal... het nieuws rn*et nieL ,;id.li;L
door het dorp loopen.
De heer Veen ging toen alles aan ziin vroûw
vertellen" Een kwartier later ,,vas cie klerk daar.
De notaris deelde herrr 't geheurcJ,e ,*u., *r,
"Ç "
hoeveei geld er in cien l.u""*r,oorl [u.l g*l.u"*.
twr:e c{uieenil. e:r vie,r ùo^rilrd *"
- Juist
twintig
franlc- anrwoordCe h-loas. I-let sraat aanl
geteekend
Ze gingen samen in het kar:.toor" l-)e iesse*aar
was opengebrolcen.
.*- De dief ha,:l ,:ens moet.ii-l *we[*n, J::t "dc:
sler:tei hier in de lade lag. zei i,e heer Veen.
Klaas toonde zijn lrasl:oek: en c{e srm bedroeg zooveel als hij eezeed hacl.

f-n ge weet zeicer, dat een vân de twee Martina
Mijnheer, ik moet u toch wat vertellen;
zei de klerk. 't Is mijn plicht". De dief schijnt

hier niet al te' vreemd te zijn geweest, want er is
geen kas opengebroketr en uw schrijftafel b'leef
ook onaangeroerd.
Dat is waar...
- Gister avcrnd, zoowat half acht, kwam ik
- door de straat. Ik was naar mijnheer Ooms
hier
geweest, om nog even te hooren wanneer hij dat
land wilde verkoopen. En Martina liet zeer geheimzinnig een meisje of een vrouw qit. Ik
hoorde de meid tot die anclere zeggen dat ze zich
niet nrocht laten pakken...
Maar Klaas toch...
- Ik lclik niet graag, maar ik vond het toch
- vreemd, en nu dit gebeurd is...
heel
En gij kendet die vrouw niet?
- Neen... 't Was trouwens donker...
--_ En kwam die andere hier uit den hof )
Ju, zeker. Eerst keek Martina of de straat
vrij- was...
* Zou Martina dan met die vrouw het geld
gestolen hebben! 't Is een vreeselijk vermoeden.
Ik hield ze altijd voor zoo eerlijk.. " Maar waarom
dan die ruit uitgesneden en deze plekken modder
op den vloer? Ja, dat kan zijn om ite doen gelooven, dat er ingebroken is. Als Martina gestolen
.heeft,
is ze sluw genoeg, om zoo te handelen...

was)

O, ja, mijnheer...

- Zug ze u?
-* Neen... Ze was erg gehaast, om weer te-

rug binnen te gaan.
Klaas, wacht hier eens... Ik zal Martina
ondervragen.
En als ze 't afiiegt van die andere,
roep ik u.
Goed, rnijnheer...
-Ontsteld begaf mijnheer Veen zich eerst
bij
zijn vrouw, die nog boven was en de kinderen
hielp

Hij riep haar alleen en vertelde alles. Me-vrouw schrok erg.
_* O, dat kan ik van Martina niet gelooven,

zei ze.

-- Maar Klaas zal toch niet liegen
--* Neen, hij is een eerlijke jorigen.
.* Ik moet ll{artina toih ,rrdeirr.ger...
_ J"... Wacht, ilc zal mee gaan...
Mijnheer Veen riep^eer_st ,rJg Br,r.,o. Hij

ver_

telde hem van den dief*tal.
Was het een deur die siceg of kan het la.
waai in het kantcor geu,eest zijn wat ge gehoord
hebt) vroeg de vader.
Bruno hield vol, dat, het een deur was, die

--
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open en dicht ieiappr:rcle. Mi.ar zijn hart bonsde.
F'lij rvist het ai van <leri die{stal
hlijnheer en nlevrouw begaven zich naar beneden en rie;:eii l\la.fiina bij eich in de woonkarner.,De meid veyble ekte. Ha;rr'gewefen was niet
gerust.

-- Zet il eËîls neer, ;rei de notaris. Ik moet u
iets zee-.r ernstigs vrasen. l-{ebt gij gisteravond
bezoek gehad en iemand door het hofpoortje
l:u iten eelaten i
Ja, mijnhrer, antwoordde Marrtina, en ze
b.; te schreien.
En wie was dai) hernanr rnijnheer"
Een riicht... L,ecnie Bostijns. .. Ze -woont
te Maa.stricht, in Holland. Haar vader smoklcelt.
E:l l*eonie rnoet het ven hem ook doen, al heeft
ze er (-jen hekei aan. Vrijdag avoncl ,moest Leonie
naar hier kruitreen drank brengen, en in de Voorstraat orrtrncette ze dcuanie,rs, die haa.r aanspraken en.h"11 korfje afnamen" Leonie ulo*e op
de vh-rcht. Ze durfde niet naar. Maastricht terug
te kecjl:en' Ze }<rr'arrr rua,ar hier. Gij en mevrouw
waart uit. Leonie vroeg. om zich hiet te rrtogen
verl,ei:;.1en. Ze vreesde clat douaniers
gendlr.
"n weg. Ik
rnen ,Ce wacht zouden houden op den
weigerde eerst. maar ze smeel<te me schrJiend
liaar,tc helpen en ze t!-a*q uoo angstig, dat ik medelijden had en haar in het icoetshuis bracht. Ik
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gaf ze eeri deken rln z(i iit:tlt ,,:r geslai:eri rip seli.a'
velingen. Ze clurfde qi;teren cver ,;lag nog niel
ter'ug gaan. Ze wtlri tnt den evr:ild wachten, Ë,n
ilc gaf toe . Ik heb ze eeri p,aar k-cnrmer, lrctfie en
wat brood gegeven. (),, ik had lret nie.t moggn
doen en van ongerustlieicl r,var ik qistererr zdd
akelig.." Maar ik had het vreeselijk gevonden.
moesteri ze Leonie in de gevangenis gestoken
hebben. .. Ze vindt het zelf .:rg eiat re .r".r", hua,
vader moet smokkelen... O, mijnheer en rnevrouw, vergeef het rnij.
En waarorn hebt qe orls Cat niet verteidi

vroeg de notaris.
J
Ik was bang clat ge l-,e.rnie zoud,t u,'eggestuurd hebbert. O, het was tcc.ir slecht van mij I
En Martina dniLkie haar gezicht in l,raar :a'kdoek.
__ Martina, is d.at d,e waalheid) vroeg mijnheer \r'pen, Heeft uw nicht hier nitlt. vrat a.*,jers
gedaanl Is zij niel in rr-rijn k;rntoor seweesi)
.- q, neen, mijnheerl...
*'-- Misschien aorr,cler dai ge het weet".
is aitijd in het l.-oetshuis sebleven,..
- -Ze zijr
gij nier in het lcanrooi geweest?
* F"
Pl.:i-o begreep Martina cle bedojng o"r,
d"
vraag.

-

O, mijnheer, ge denkt toch niet, Cat wjj

-

2t

*

het geld wegg'enorne n irebben ? riep ze ver*chrikt
uit.
Als 't zoo is, belcen het dan openhartigl
-Ja, Martin a, zeg cie volle v,"aarheid ! drong me'

Maar ih zai ze scherper ondervragen, zei
d'e notaris" Ik wil ei cle politie nog niet inmen-

ffi3611 rnevrouw l"och! snikte cie meid' O,
'is
vreeselijk, dat ge me daarvan verdenkt" '
het
Leonie mo,et smokkeien, maar ze zor: niets wegnemen... En rnevrouw' ik ben toch altijcl eerlijk

gen. Zwijg gij er tot ieder over...
Klaas beloofde dit en vertrok" De heer Veen
riep toen Bruno.
* Als ik den diefslal bij cire poiitie aangeef
zult ge rnissch'ien ook moeten geti;igen, zei hij,
tot zijn zoar.. Daa-rom rnoogi ge alles weten.
Maar praat er niet over met uw broertjes en zus-

geweest..

jes.

vrouw aan.

*

.

Maar het wers niel eerlijk uw nicht hier te
verstoppen... ,Fiet rgerecht zou wel denken, 'dat
,*okL*l.trs hier verdoken worden' zei Veen'
-_ F{et was niet goed van mij. . maar stelen'
niijnheer... Û, geloo$ rn,e tochl
* Denh ri.g e€ri$ na, Martina,
* Ja... I-let is tijd voor de kerk.'. en daar
zult ge ,toch niet drirvei: ne er l<r'lielett, als ge zoo
iets cp uw geweten irebt, sprak mevrouw"
O, gelcof me tcch...
- We zullen stralqs nog eens p,raten,..
- O, ais vader en :noeder dat hooren! kreunde de meid.
--* Wel, peine ook slaar veel aan vader en
n:oecler, hernam de notaris'
Hij stuurde Martina naar Ce keuken en begaf
zich weer bij Kla"as. Hij ve rtelile dezen wat Martina meegedeeld had.
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En de nctaris verhaalde, w.rt Martina hern had
bekend.

-- Nu moet ik weten of die nicht irie r niet gestolen heeft, verv,:lgde vader. En of Martina
soms de ruit heeft uitgesneden, om aan inbraak
te doen geloorrien. Maar wij kunnen ons. schromelijk vergissen en daarom mondje dicht. Ilc reken op u, Bruno.
De knaap bleef alleea. En zijn hart bonsde
nog feller. Hij leo;.r uladelijk bev*ijzen dat Martina
onschuldig w-as. Hij had immers den dief gehoord
en zelfs vaag gezien. En toen was het bijna middernacht. En die nicht was onr half acht vertrokken !
iVlaar als

hij dat verteldeo moest hij bekennen
in het kantoor gev.ieest te zijl En hij had dit ontkend..

.

':--. lk zwrjg, besloot Brun.;. c{och hij had er
geen vrede rnee.
Aan 't ontbijt werd er niet over clen diefstal
ge$prolçen. Martina was al naar iic kerk. Toen ze
ter'ug keerde, stond de familie Veen gereed er
heen te ga,an,
--_ Fjebt ge niets te veranderen in uw medede eling) vr."oeg de notaris
* hier,,n, rnijnl-reer, antwoordde Martina. ir-,
de kerk heb ilç qebeden. clat de waarheid zou rritliomen.
Ze sprak nrr rustig.
.* Martina, qe zult hier blijven, niet waarl
--- ('), jar, rnijnheer...
--* ft4oest ge w€g ioopen. clan zou ik seclwonlen ziln he,t aart de politie te meiden.
-=- iVlijnheer. ik heb geen reden om te viuch_
ten. L], geloof rne tochl
** We zullen straks n{rp- 6er11, pralen_ her.
rrain hij
Haar halmle tlr:f <i,en notaris.
trn rTe keik zat l3run* met hevige onrust. Hii
voelcle; dat hij iaf err -,ralsc| .,aras, door te zwijger,. Hij liet de .zerdenleing op Martina nls,ten

en hij lcon haar on;chuld bewijzen. En hii
cliendc den rnoerl te irebben zijn eigeri onof_
rechtl-,eid te belijden
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luc'n dç ft'rriri,!r trii cicr it*ri,i Ihuig kwnrn, çrevoelde Bruno zic[+ als ziek.
Zijt qij niet wel,' vrcrs moeder. die op^
merkte,
dat dre jongen zoo bleek was.
Te weinig geslapen, oordeelde vader.
-Maar plots begon Bruno t,e weenen.
*- O, vader, kcm eens m;el smeekte hii, en

hij tiep naar het kan,toor.

Verbaasd volgden de notar.is en zijn vrouw.
O, ik ben slecht geweesn, snrikie Bruno.
De heer Veen schrok.

*-

-- Gij hebt het gel;l tncl-r iriet wegeenomen
riep hij uit.

I

_-

Neen, vader" ".
Wat is er dan)
En Brunc vertelde alles en ontlastte
moed.

ziin

ge-

Wacht hier even, ,;prak de vacler. Iler.si
- ik Martina gerusi stellen.
rnoet
l-{ij ging naar de lceuken, rvaar de meid rnet
rooi beween,de t-rogen op het etelr lette.
- "* Martina, nr.r weet ik, dat er
een dief heeft
ingebrcken en gij daaraan onschuldig zijt, sprak
c{e heer Veen" f}runo heft hem geiroor:d" !"-.iji haC
het ons eerder rnoet,en zegsei], Fle,t spijt nte, dat
ik' u verdacht heb.
Mariina's sellaat ver|elcierd.:.
-* Maar qe hebr toch ook schirld aan zulk
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notaris. lk kan be"
grijpen dat ge uw ni*ht wildet heipen, maar je"
geïls on$ waart g'e niet oprecht. Ge zij,t hier niet
in uw eigen huis, al hr:ha,ndele;r we u als een eigen
kind Nu, we vergeven irei u,." E,n nog eens, het
spijt ure, dat we r: verdacht hebben,.. "t Is vergeten,..
Ë,n gui stak inijnheer Veen Martina de.hand
toe. Wat straald,en haar oogen van vreugdel
De notaris lieercle nu in het kantool hij zijn
vro'uw en Hrunc terug.
jr:ngen, zei !rij, ge zijt ûp een zeer gevaar*
een vrrdenlring,

ve,ro,,E:L:,ci.e

dr':

lijk- punt

gewe,e,st. Ik dank ûod, dat ge vannacht nog bijtijde tot illceer kwaane't. Snoeverij,
hoogmoed, Ieiden tci çroot l<waad. En eeh eerste onopreehtheid bi"en*{t ,er weer ânderc mee"
Van één leugen lc.orsren er veel, Mïaar ik ben blij,
dat uw geureten teicnr .tv*rryvon.
Moeder sprale in den zelfden zin en ze nam
zich rroay, ilrrync i-!ilg nreer ie s,i.eunen in den
strijci tegerr zijlr cnCeusd*r"r.

itl
klaar wie was

dr,.n c.ic clir:1r) N4i;'nheer Veren i:e-

sloot naar de politie te gaan, aooclra het middagmaal afgel,:npen \^"/FS. "T-aeri trrii nan tafel
lcwam er ,een ieie$ram uit 'Iongeren: <( Knrn "ui,
mij

"*
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heden sprehen.

.

.

Vervliet

>. 't Tfas van cen

bankier.
II( zal nog niet r,raalr d.c politie gaan" âei de
notarïs. h4isschien ç{eL'fl Verv}let rne nienws, ofschocn ik niet kan hegril'pren ïroe.
Na 't eten r,'ertrok rnil*heer"Veen rfiet df, tram.
Te vijf tiur keerde i:ii terug' I-iij l:egaf rîch recht
.naar het hriis rran Drrt*rle. 't ûezin zat sarnen ïn
r.le kamer ,ei: de içr:rnst van den notaris bracht er
rvat opschudding"
DeurÏe, ik rrr*et L:ï., !1111 vrcltw en Klaas al- spreken, zei ols !rrer Veq:n
leen
Vader stu'urc!e d-e avrqi,eren naa.r de keuÏçen"
* l{eeft Martina be}cend. rnijnheer} vroeg
Klaas. Ilç" lreb het ioch nan ..'ader en mo'eder verteld want ik heb vcor iren sean geheirnen, vôeg*
de hij er bij.
266, heb,t ge geen gtheimen vôtJ rrw
oudersl sprale c{e heer \leen" \X/eten zij, dat gii
vanmorgen te Tnngeren,aân zekeren Vital Dolarr,
twee riuizend frank hebt gegeven, om een schuld
te delclcenl
Twee duizenel frank! rief' Demrle rrit, en
- vrouw wist nok niet w"at ze hoorde.
ziin
"* K{aar er iis niets van waar! etamelde Klaae,
dïe b,leek werd, hiina als kaïl{.
*. Klaas, uoo ge nïegf, stuur ïlc dadelilk om
den lcCIrnmissaris! dreigde 'de heer Veen.

*Àl*

*"" {.}, neen.

neen

!

srneekte cre jongen. Doe

'iat nietlHer" is waar.."
F{ij began ie -rv,i:enr:n. Ziin vader ,:n rnoeder
heefden van arrgst" Wat zt-'uden ze nrr hooren?
*. Uw zacn heeft te Tcngeren eelr rrriend,
met wien hij np de bank van rnijnheer Verviiet
werkte, verteide de heer Veen. Samen speculeerelen re rlxet kleine Ë$mrnen. D,ie vrienâ gaf
het eerst,e g-eld" En z-e wonnetri Ze specutreuudtêrt
tc'en rlrcer cri r-e;.lr.lsn Llr, v:icnd nnrn geld van
,..ijn inresic,. r:len l:.:rrl;ie: lT.'t iricest ,ru oo*g"
zr-livercl r,vr: den. Ën het a.andeel van uw aôon
was twee cireiuend f ranlc. 'i-{ij }reeft die van oehtend gel:rachi. fi.Aaay Ce l--ianliier haC het bedroe
ontclei,(t en rijn klerk r-inderv,ratrgd, die allès beke nder. ,*e hankiey heqr.erp rvel, dat Klaas niet
eerïi;h

aet:-',.

h"et

geld was gekonien en te,legrafeer-

tlr m* te konren.
*"-- {"}, ik begriip het aii }cr*rln,de vader
Deirrle.
Klaas heeft het ge,lC bi! u sdst{:,{en... O, dat ik

zoo ieis sroet beleven f
.ll,n wc,etlend greep hij Klaas vast en z:,çaar viel
aijn hand 'rp ziin zoûn neeï. l\4oeder zat in pehogen h*udir:r; ie weenen, als neergec{rukt -door
die srrx'ari:.
f)e notari,i ernLrukte Der:rle zijn zoon.
* trl{ i:regrijS: Lrw {41{)r:oeT.l6s, spra}.e hij, m*u,
ErweTrJ helpt hier niet.,.

"*

Jf:t "**

*- O, hij breekt mijn leverr...
Laat kluau
il", [:el*ennen, hernarn
""
notaris.

de

En hortenel e n stoote:lc{ vr:rhaa{de ,cle ue}on:
"[a, ilç heb rner geld g.*puulJ...
Daarorn wildet .ge triever te Tcnqererr op
de_banlc blijvenl s*.auwde zijn
"rader.
_ Mijnhqer Veen gaf hem ulr, *,e"L f,: zwij,îen
Ën Klaas vertelde verder:
-- Dolan had verli.zen aange,rrr]d âari eerr
vreernden wisselagent rioor vi*r rjuixend franlç
vân zrjn lneester te rielîeTï. Die rnoeslen :rnûrgeil
**:.r tI dg k1* zijn. ïile had,jcn $arnen g*sp;eld
en ik diende de heifl t* sev*n. Ëistei-en z*i l}rrTan

**
-*

het nre nog.

*- Ilaarvoor mcest He nâar dien rrrieneT,
*nderbrak' vaeier. ûns uû* ]:,cdirieqen f û, ;;;;;d*,,

wij die liev,er arrnoecj.e znrud** lii'd.,n d"*en *::._
eerlijk te zijn.
Moecler wee.nde rn,ïi].r. Ze j<on er niet
ûveï
heen.". Ze hacl Klaas !$ol ;.ijil hraef guL*urdun.
** Er ge beslc*t ciurs |ret gekl bij
rni.i ryes t*
nernen) vroeq d*: notaris. C* t*.u*;'*l^
.:*;;
Ioeren crn acht r.rr-r r en tc'en z-aagt ge iV{artina
rrn
en

haar nicht...
De heer Veen. v*ertelde. hce $da.rrrna
haar nichî
geholpen had"
':* Dat n'as or:ï* niet z:ogË;itc hehonrd*,

.*
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"*

ver."

volgde hij. Maar hnar willen beschuldigen van
diefstal.." ,O, Klaas, hef eene kwaad leidi tct het
andere"". Wanneer hebt ge ingebrolcen)
* 't 'lVas kwart vô6r twaalf, stamelde de

ioren heeft, zei hij. Nu hebben ze bijna geeii
waarde meer. Klaas, zeg ille opiecht, of ge nng
schulden hebt I
:* Neen, mijnheer... O, ik heb ook zoo veel
geleden.". Vergeef het me toch! kermde d,e jon-

schuldige.

gEn.

E_n hoe zijt ge hier buiten geraakt? vroes
".* vader.
-:
zijn
Door 't raam van mijn kamertje en lanes

Mijnheer de notaris, heb medelijden met
on6- en met hem toch ook! sme,ekte vader Deurle"
Ca niet naar de poli,tie,. " Als dat belcend wordt,
sterf ik van schaamte. C), ik i:elnof u alles terug
te beta'len. We zullen er all,en armaede om lijdenl
stemde de rn^eder inu en ze hi.ef haar
- Ja, gôlaat op.
betraand
Mijnheer Veen dacht aâîl 't gebeurde met
Bruno, aan zijn eigen angst.
* Luister, zei hij. Ik zal nie,t naar d,e politie
ga,an. En Klaas kan b,ij mij blijven. IlE zal hem

de-goot.

*

Gee{ den sleutel van uw koffer âân, rrroe_
der, gebood Deurle. Vrouw, ga eens zien,
wat er
in steekt... Nu moeten we atrl** weten.
duizelig ging vrouw Deurl,e naar boven.
*ËnAI1
schreiend lcnielde ze vôôr elen koffer neer"

*" 0, God, help onsl bad ze.
Moeder kwam naar beneden met eenige papieren. De notaris bekeelc ze.
-* ja, dat eijn stukken, waarop hij geld ver-
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natuurlijk onder zeer streng toezicirt houden. lk
doe het om zijn hrave, eerlil'he ,:ruders en aok om
u te reddeno Klaae, wâmt fie zijt ap een gevêariijke helling. De bankier te Tongeren is ool( besloten
ailes te v'erzwijgen. I-"lij ,,vilde me die twee .dirizend frank terug seven... Ik weigerCe ze. Klaas
zal ze verdienen do r overwerk" Ik was van
plan een jongen bij te ]1ertrren, maar Kiaas :noet
nu ell*en dag op 't lçantoor blijven na vijf tot zeven. En wat hij in die uren v,erdient, houcl ik in.
_ *, Trek zijn heele loern inl mijnheer ! zei
Deurle.

*

3l

*-.- i\*r,n, gi. Trerht lrri nocCig en bovendierr
zao za| x..rvr :Eoûn iq.nger gevclelel., dat hij zwaar
mi.sCaan heefi. Klua.r, nrijn vrouw zal
*"te,n, mâar geerl viln de kinCeren. En ai"i1""
hebt gij
Martina willen betichten, zij zal eveneens onkundig L'iijven r.rôn L!w schuld. Blijf voortaan
eerlijk en bit-i Coci om ]çracht. V*rlarrg geen
s:iûI, dar niet door rristiçlen arbeid
"Ërai""J
wordt. De .iacht naar eeld heeft al menigeen
i;
clen afgrernd gebracht.

. -- Hel,-t gij al een vo,etbal? vroegen 's Maan_
dags cie jongens aan Bnino Veen.
-- Neen, ik krijg eq ge,en van mijn vader, ant
r*'oordde Bruno.
Fi*, de tjluffer! riep Ferdinand uit.

-Klaas

Deurie vergat nooit de harde les. Hij
was gered. De schuid werC afhretaald. Err t"."
er een ]tlerk bij l*wam, bleef Klaa, d" lr"orruu*ste.- Zijn .rftees,ter dçrfCe h,crn weer vertrouwen.
Diki,vijls dacht .LJruno aan dien. ,rr""r"li1k"r,
nacht. En zijn goede ouders liielpen h"* ir, î",
strijd tegen zi3'n ondeugden.
Vader en rcoeCer l)eurie bleven grooten e.er_
bied behouden v'or rnijnheer en mev"rou;?;-;.

Ë.INDE.

