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t.

Emiel Vervelde was vijftien jaar, roen hij
Llerk werd op het kantoor van den bour,r,'onder-
nerner Boeke. Hij werkte er nu zes mâanden.
Hij was al een steun voor zijn moeder, een we-
duwe, die een winkeltje hield, en oolc nog voor
twee schoolgaande meisjes te zorgen had, Neily
en Anna, twaalf en tien jaar oud.

Mijnheer Boeke was. geen gemakkelijke
nteester. Hij werd al oud en kon zich erg icwaacl
maken op jongere ondernemers, die op meer nieu-
werwetsche wijze bouwden en hem nog ai eens
een zaak voor de neus weg haalden. Vooral ap
zekeren mijnheellauwers was hij gebeten.

Dan werkte mijnheer Boeke zijn kwaad hu-
meur nog al eens op zijn personeel uit. Alleen
George Martin scheen geen kwaad bij hern te
kunnen doen. Hij was de secretaris van mijrrheer
Boeke en vergezelde hem in de auto naâr dr
plaatsen- waar er gebouwd werd. ûenrge M;rrîin
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Stuurde dan zelf ie auto. Dat was ook gemak-

kelijl<er voor den baas.
Mijnheer Boeke, die dicht bij Roeselâre woon-

de, had veel klarrten in Noord-Frankrij'k, vooral
te Tourcoing en Roubaix. Hij liet er metsen en

timmeren door Vlaamsche werklieden die dage-

lijks met trein of autobus over en i'veer reisden'

George Martin had op het kantoor veel te ver-

teilen, À"ut dan de boekhouder, en Emiel Ver-
velde moest ,rok aarl hem gehoorzamen' Martin
snauwde hern dikwijls toe, al deed Emiel flink
zijn best. De knaap wist wel, waarom Çeo1ae
Martin een << piek op hem had >>, zooals hij het

noemde. George Martin, of eigenlijk zijn vrouw'
hield ook uvinlel in dezelfde straat als Emiel's

moeder. Maar er kwamen meer l<lanten Lrij de

laatste, zeker omdat zij een weduwe was' Eln

Martin maakte zich daarover kwaad' Hij zelf ver-

diende toch een goed loon' Gunde hij dan een

ander het dageliiksch broocl niet)
Als Martin onrechtvaardig was op het kan^

toor tegen Emiel, rnoeide de boekhouder' mijn-

h""r BÀrrwers er zich wel eenç mee' Hij was eero

rc.chtvaarclig rnan en hield Emiel de hand boven

het hoofc{'- 
Op zekereir ciag, toen mijnhe:r Boelce al naar

huis^*.u, riep George Martin, Emiel bij zich in
h.t brr""i ,run d"tt meester' Het was zes uur en

J. bo"khouder en de andere klerken gingen heen'

-z-

-_ Ge moet nog een half uur blijven, zei Mar-
tin. Deze brieven dienen klaar te zijn voor de
avondpost. Klop ze eens vlug op de machiene.
F.n daarna rnoet ge deze iijst a-fschrijven .. . Zorg,
dat ge niet mist in de cijfers I

-- Hii houdt me en niet een ander, omdat hij
weet, dat ik 's avonds moecler in den winkel
help. Dat kan hij ook al niet verdragen, dacht
Emiel, wat nijdig.

I\{aar hij zette zich toch gewillig voor de
schrijfmachiene en tikte de brieven.

- 
Nu deze lijst, hernam Martin

__ Ook met de schrijfmachiene)
-- Neen.;. rrtet de pen. Doe dat rnaar in het

groote bureel, op uw plaats. En niet rnissen I Flet
moet heel juist zijn.

Emiel ging aan zijn eigen lessenaar zitten en
werkte nauwgezet voort.

- 
Het wordt wel zeven uur, eer ik thuis

kom,'dacht hij.
Eindelijk was hij klaar. FIij Lrracht het nei:

overgeschreven stuk aan Martin.

- 
Ge moet zoo leelijk niet kijken, orndat ge

moest blijven, zei àeze. Ik heb hei recht u te
houden als er veel werk is. Gij zijt de jongste van
de klerken. Ge zoudt liever bij uw nroeder achter
den toog staan, hél

* II( mag toch moeder wel helpen ze,lcer !
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- 
O, ja! Met uw prullenwinkel... Maar weer,

beleefd tegen mij! Ge kunt nu gaan!
Emiel zei niets meeï. George Martin was een

onrechtvaardig en zelfs een hatelijk mensch.
Maar hij fleemde milnheer, die hem niet door en
door kende.

Emiel spoedde zich naar huis, een kwartier
verder.

Moeder had zijn maal reeds klaar staan. D.:
zusjes hadden al gegeten

- 
Ik rnoest overwerken, zei de zoon. Het is

iaat geworden.
_- C)ch, jongen, dat is niet erg. Dien maar

trouw uw rneester. Dan komt ge vooruit' Ge
moogt nooit tegen wat meer werk opzien, sprak
moeder.

- 
Dat is het niet. Maar George Martin hield

weer juist nrij. Dat doet hij altijd. Hij kon aan

iederen klerk de beurt geven voor overwerk. Het
is orndat ik u niet veel zou lcunnen helpen'.

- 
l![6v1jp is jaloersch van ons, ik weet het

wel. En zijn vrouw ook. Ze hebben er toch geen

reden vocr. Hij verdient geld op het kantoor en

zijn vrouvr in den win'kel. Ze hebben het veel
breeder dan rvij. Ze kennen niet mijn zorgen er,

moeite. Ma,nr ik ben niet jaloersch van hen'

Tracht zijn kuren te verdragen. Onrecht houdt
toch geen stand, jongen. Doe trouw uw plicht.

Na het eten trok Emiel een oud pak aân, want

-4*

op-het kantoor moesr hij netjes gekleed zijn. Nuvulde hij bakken en potten in den winkel met
_voorraad, dien hij van zolder "f "it ;.; ;;ir;;;-kamer haalde. Oàt U.rt"ta._ fl;- Lirrrt"r,, terwijlmoeder wat huiswerk verrichtt..
,..Emiel kende r--oecl de *ur."-*" de prijzen. EnhU was_ vriendelijk tot de rnenschàrr.

Zoo hielp hij zijn moeder.
. l,ater op den avond, ieerde hii nog in eenboek over handel. Zijn zusje;;.;;i dan al naarbed. Moeder had d"n winkel-s;J;;;", en zat bijhaar zoon te naaien of te ,r.pp"" Z" d;;k;God, dat ze zullç een braye" Çg",, Ua. cliezijn plicht begreep en haar reeds'toigroote steunwas. Ook de meisjes waren lief vooi haa,

II.

. Den volgenden 
_ 
rnorgen kwam Ceorge Martin me-t-.ernstig gelaat bii zijn patroon.

_- Atj"heer Boeke, *. i, wat ergs gebeurd,
zei hij. Ik moei het u meedeelen.* Wat dan?

Martin toonde een blad papier rnet de cijfersvan de aanbesteding. vooï eeir huis.

- Dit ,is onze aanbesteding voor de wonins
van mijnheer Dupont, vervolsde hii.

- J., dat zie ik wel.
* Het zat in dezen omslag met het adres van
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den onderne'mer Lauwers' l\t ht!..9"" orr-tsiaq

;;";;;;Ji,, d";;;u *""înrfn Sijk' 
eI zii een

il;;;*j'^"p' p"' *"'1t 'l* brief aan Lauwers'

L""otd"r, worclen' nn""t ftil' die dat wiide doen'

Ëeeft hem blijkbut' i" a. Ëà"g -verloren' 
en kon

hem niet terug t'"f""''^ t"?" i'i!'hut bemerkte'

ï.ït ï;; ;"'- l'"t 
"Ë"to"' gesloten Lauwers

is uw hardste concurrent'

- Ja, ,rutrr"'iijii Hij-loopL,mc:,gedurig in den

weg. En als hij .*ii" Éiit'rs k9n1 kan hij wat

laser bieden en ;ttitt hil 
, 
t-t": huis ie Ï:ou'arert

;iltrï;"'k, ;;;î*rn ctat sturen wil; en daar-

vooï naruurliik ;;.'I;";": b."."lld wordt'

- 
Het is het 

''"t"f'"if' t'"" Emiel Vervelde"'

-_ Van dien iongen?
: j;" tk h"'k"; het duidelijk' Ën het ver-

wondert me "'*i' 
--att 

hii zuo voor Lauwers

werkt. D* "'ot'*li.;î";ers 
haalt al haar krui-

Cenierswaren in i"I^ *r"fte-l van vÏouw Vervel-

de. De "."e 
di"t'îî at ander'e waard' en vooral"

als Emiel "' "o"* 

--"t" 
goede belooning voor

kriist 
Lauwers rnc'cht de vlasfabriek van - 

Ver-

sote bouw"". ilii";;s war lager dan ik. Hii zai

il;.k;ii" 'iii"" 
gekcnd hebben!

* En E*i*i\Ttttveld": speelt l'rier ctre' qenrecne

rol! 
Gisteravond waren er ook brieven te tik

*6*

L"r, lroo, i. u..onjpost, hernam Martin. Daar
Emiel de jongste kler'k is, hield ik hem na de
anderen, orn dat te doen. Hii r"t hier aan de
schrijfmachiene. Hii heeft toen zeker dat lijstje
gekaapt, want hij bleef daarna nog een tijdje
hiernaast; natuurljjk c,rn het haastig af te schrij-
ven. Hij zal het adres op de rnachiene gehlopt
hebben, toen hij met de brieven bezig was. En
in zijn gejaagdheid, orn weg te geraken, toen
alles klaar was, heeft hij den brief verloren, Ge-
luiekig dat ik hem vond, wanneer ik vertrok. Nrr
weten we hoe Lauwers achter uw zaken ge-
raakt !

- 
Ik zal hem zijn eerneenl'reid eens flink ver-

wijten.
-- Aan l-auwers ?

- Ja...
__ Ilc zou tegen hem zwijgen, want anders

Coet hij u nog een proces aan voor laster. Cii
kunt niet bewijzen, dat hij om die ciifers ge.
vraagd heeft of Vervelde betaalt"

__ Maar al.s de jongen be,kent!
*. Die zal niet bekennen. Hij doet zich hier'

wel zeer gewillig voor, maar ik ken hem beter
Hij is een fijne huichelaar!

__ Bekennen zal hij of ik haal de politie I

--_ Eigeniijk verdient hij dat, mijnheer Boeke,
rnaar dan wordt de zaak nog ernstiger. I'k hei:
medelijden rnet zijn moeder, een weduwe" Stuur*7 *



Emiel Vervelde weg en houd verder
stil.

iret geval

- 
Och ja, anders lachen ze me nog uit, om

dat ik me zoo laat bedriegen door een knaap.
Maar aan de deur vliegt hij !

- Ja, dat kan niet anders, Is de politie et in
gemoeid, dan krijgt hij nergens meer een plaats
en ik denk aan zijn moeder,". Ze is al ongeluk.
kig genoeg, veinsde George Martin.

- 
Roep Vervelde hier! beval de patroon. Laat

me alleen met hem. Dan zal hij misschien be-
i<ennen.

Even later trad Emiel binnen. Mijnheer legde
hem derlijst nret de cijfers voor en vroeg:

-r- Wie heeft dat geschreven?

- 
Ik, rnijnheer, antwoordde Emiel, wat otr-

gerust, omdat de meesteï zao bits sprak
F{ij vreesde, dat hij fouten gemaakt had.
__ Ën aan ''gien mcest gij dat papier zenden?

hernam de baas.

-_ Aan niemand, rnijnheer!

- 
O, zûo| aar. niemand! En waarorn hebt ge

het dan in een enveloppe gestoken, leuge'
naar)

_. Maar, mijnheer, ik heb het niet in een en-
veloppe gestokerl. Ii< moest gisteravond die lijst
afschrijven van mijnheer Martin, en hij nam ze

rnee.
* Zao jong en zoo verdorven! Zeg de waar-

*8*

heid! riep- de patroon uit. Die ..rrr"lopp" moesi
naar mijnheer Lauw-ers, en ge hebt "" in d* g.rrg
verloren. Mijnheer Martin ,ond ,*. G" h*Ët ui
meer van die lijsten gezonden aan mijnheer Lau-
wers. 'Wat betaalt hij u daarvoor)
.. :-. Maar. mijnheer... wat denkt ge nu toch?
Ik heb nooit iets aan mijnheer Lauvsers gestuurd

- En ik zeg, dat ge Eeheirnen van 
"het 

kan-
toor verraadt aan mijnheer L.auwers ! Waarom
mo_est gij die cijfers afschrijven ?

Emiel was waarlijk geheel ontsreld door deze
vree.selijrke, valsche betichting.

Mijnheer Boeke hield dai voor schuldbesef.

- 
{n1ç6ord! 'Waaïom 

moest gij die ciifers
afschrijven) herhaa{de hij ciriftiger.

-- Mijnheer Martin gebood het me.

- 
Het nu nog op eën ander steken ! Beken of

ik laat de politie halen !

-- Maar mijnheer... het is de waarheid! ver-
zekerde Emiel.

- 
Ge zijt een brutale leugenaar ! Verlaat on-

middellij} het kantoor, en wees blij, dat ik om
wille van uw vader, die rne goed gediend heeft,
en van uw moeder de poiitie er buiten houd ! Ik
ben het moe nog langer nret zulk een bedrieger
te spreken. MaaIç dat ge buiten zijt. Ze zullen
uw loon bij uw moeder brengen, al verdient qe
dat niet.
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Mijnheer Boeke keerde zich orrr eir zat weer
voor zijn lessenaar,

Onthutst siond limiei a*;hier hern
stuurd als een be<irieger! Eli hij was
dig!..,

* lÛ ---

\li egge'
onschui-

*- Mijnheer, ik heb niets misdaan, geloof me
tochl smeekte hij. trk moest die lijst afschrijven
van mijnheer Martin.

De patroon wendrle het hoofd en snauwde:
Als ge niet dadelijk buiten zijt, laat ik rr

op straat gooien !

Nu moest Emiel wel gaan. De tranen schoten
hem in de oogen. Hij kwam in de groote kantoor-
kamer.

--- 'Waarom kijkt ge zoo verschrikt? vroeg
de boekhouder, die hem sewenkt had.

- 
Ik ben weggezonden, stamelde Emiel.

Mijnheer l,-eweert, dat ik lijsten van aanbeste-
ding aan ruijnheer l.-auwers heb gezonden. O, het
moet allemaal valsch spel zijn van George Mar-
tin.

-_ Vertel me eens aiies I

Mijnheer Brouwers luisterde aandachtig.

-- En dat is de waarheid. Emiel? vroeg hij
dan ernstig.

.* De euivere waarheid !

- 
Ik geloof u. Ik zag, dat Martin u hield na

de anderen"

- 
Eerst moest ik brieverl tilcken en dan die

lijst schrijven. O, Martin wil me hier weg heb-
ben. Het is uit wraak, omdat er rneeï menschen
naar onzen lvini<eÏ lcomen Can naar den zij-
nen,,.

ll



- 
Het zotJ toch allergerneenst ziin. Mit-

schien is het een rnisverstand. Zeg niets aan de
anderen! Wacht in de gang, ik zal eens bij miin-
heer gaan!

George Vlartin was intusschen bij mijnheer
Boeke teruggekeerd.

-_ Hij liegt alies. Hij zegt, dat gij .hem dat
lijstje hebt laten schrijven. sprak de patroon.

- 
Van die aanbesteding?

- Ja.

- 
Dat is durven !

- 
Ik heb hem buiten gezwierd. Ik wilde niet

langer naar zijn leugens luisteren. Bedrogen
worden op mijn eigen kantoor! Gelul<kig, dat ge

het ontdekt hebt.

- 
Het was een toeval. Het is schoon van u,

dat ge er de'politie buiten laat. Zijn moeder zou
er te veel onder iijden en misschien ,bleven er oo'k

menschen voor uit haar winkel weg, huichelde
Martin.

-* Haar man is in mijn dienst geweest. Over
hem was ik altijd tevreden.

- 
Och, zoo n jongen liep te veel op straat'

F{oe gaat dat, als eï geen vader isl

- 
Het is waarl Laat ons nu brieven schrij-

ven voor dat huis te Roul:aix. hernam de pa-

troon.
De baas bcgon dan te dicteeren"

t2 *-
t3*

E, *"rd geklopt. De l:oekhouder
nen.

; W-at is er,.Brouwersl Ik ben druk i:ezigzei mijnheer Boeke.

- Ik kom toch eens even spreken over Emiel
Vervelde. Hij heeft m" ull.u i*";ù en er rnoernrer een misverstand zijn, sprak de boeXçhorr-
der.

- Dus ben ilc onrechtvaarclig) rir:p de pa-troon uit.

- Neen, dat zeg ik niet..,

- Heeft Vervelde u rvijs gemaakr, dat ikhem die aanbestedingslijst liur Joh,:,jr.*,* i ,,r*.ui,
Martin.

- Dat zegt hij.
--- Dus ik ,ben dan de leugenâar) lk wilde

dien brief aan Lauwers zênderi'i Spr*.t, ,*"hùit,
Brouwers! riep Martin heftig. 

' --r-

-; La.at m-e gerust ! snauwd* mijnheer Boeke
tot den boelchouder. Wilt gij u door di"r, d.,rg.
"i:j lu"rql bedriegen, ge moet het weren, maarmij zal hij het niet rneer doen! En ge moest tre.
*chaamd zijn te luisteren naal, zijrr' valsche be-
weringen over rnijnheer Martinl Ga aan uw*glk, mijnheer Brouwers. En zorg. clat Vervelcle
seffens buiten is !

Verontwaardig ging de boei:hou<ler heen.
-* Martin is een valsche rnouwvÊg.er" zei hij

trad bin-



bij zich zelf. Mijrrheer zal wel ondetvinden' dat

.{iL kerel alies durft .roor zijn eigen voordeel

Hij begai zich bij Erniel in rle gang'

-" 
Mijnheer wil nu niet naar mij luisteren'

sprak hij medelijdend' Maar houd moed' On:recht

blijft niet cluren.
1- W.gg.stuurd worden als een bedrieger !

kloeg de knaap.

-l J., het i" hard. Ik kom van avond wel eens

bij uw moeder.
De arme j:>ngen vertrok in treurige stemuring

naar huis. Ër vras gelukkig niemand in den win-

kel.

-- Wat is er nu) vroeg moeder' Zijt ge niei

wei) Ge ziet zoo bleek, Emiel, vervolgde ze te-

zorgd.
-]- tU ben -iâreggestuurd, moeder' zei Emiel

som,ber.

--- Vliat zegt gel En waarom) Ge hebt toch

niets gezeg,i * nà. dat laat werken van gister-

avond)
--- Neen, mceder, Het is een gemeene wraak

van C.eorge h.4ariin. Gisieravond liet hij mij een

lijst schrijveii rnet cijfers over de aanbesteding

;;; ;.; n.,lr' tr,llj*h.., l-tuwers en andere onder-

,r.r""t" wiiie,n dat huis ook bouwen Wie het

laagst biedt, Xrrijgt het werk'

-- Ju, dat r*'eet ik wel' En dan)

-_ b. ondernemers houden die prijzen ge-

-14-

heim. En nu beweerd Martin, dat ik gisteravonC
.çtil die cijfe'rs afgeschreven heb, en het lijstje
aan mijnheer Lauwers wilcle zenden, opCat die
de prijzen van mijnheer Boeke zou kennen. Hij
liet me het lijstje schrijven en il< gaf het hern...
Hij moet het dan in een enveloppe gestoken heb-
rrrr ûiet het aCi:es van rnijnheer L-lrtwers. En hij
deed net of ik die enveloppe in de garrg verlc,ren
had en hij ze vond, en zoo wist, dat ik mijnheer
I-,auwers inlichtte.

- 
Maar had dat vertelcl aarr mijnhrer!

-_ Dat deed ik. Mijnheer wilCe niet luistei:en.
Hij gelooft alles, wat Martin zegt, en ben'e,::rde,
iat ik al meer zulke cijfers aan l-auwers qegeven
had en daarvoor geid krijgt. Hii zond rne wÉ-rg.

- 
Maar dat is toch - te onrechtvaardig ! riep

moeder uit.

- 
Wraak van Martin. Hij kan ons niet ver-

dragen. O, moeder, ik zal naar de politie !J"an.
Ik wil niet van bedrog besch;.iLldigd worden. De
boekhouder gelooft wel, dat ik onschuldig ben,
maar mijnheer wilde naar he;n ook niet luisit -

ren. Ja, ik ga naar de politie !

-- Neen, jongen! Ik zal dadelijk rnet rnijnheer
Boekc gaan spreken. h{ij is vcor uw vader i.,ltijd
een goede meester geweest. Let op den win'
kel, jongen.

Vrouw Vervelde kleedde zich wat op c'n ver'

l5-



trok. De boekhouder kondigde haar bezoek bij
mijnheer Boeke aan.

--- Mij rrog lastig vallen voor
deueniet ! bromde de ondernerner

dien iongen

Hij liep naar de gang, waar de weduwe stond.

- 
O, miinheer, wat is er nu toch gebeurd?

vroeg vrouw Vervelde.

- 
Uw zaon zal u wel leugens wiis gemaalct

hebbenl Mijn geheimen verkoopen, het'ie een

schande I

.- Maar dat heeft Emiel niet gedaan, miin
heer! Vlartin liet hem die lijst afschrijven'

- 
Dat liegt uw jongen! Geef hem liever een

pak slaag, dan is er kans, dat hij zich betert. En
gu t .r heen ! Ik heb wel wat anders te doen dan

heel mijn morgen voor zulk een bedrieger te ver'
liezen.

*' Emiel is geen bedrieger ! IVas mijn man

er een?
__ O, neen I Maar neem uw zoon goed onder

handen, opdat hij zich betere en wordt als zijn
vader. Uir medelijden rnet u laat ik er de pclitie
buiten.

- 
Emiel wii er zeif heen gaan I

- 
Met zijn rnond! Ik heb de hewiizen van

zijn schuld. En als hij miinheer Martin beticht
kan hij nog een andere straf oploop-en.

- 
M.riitt is valsch ! riep vrouw Vervelde ver'

cntwaardigd uit. 
_ 16 --

- Ga nu heen ! Ge weet niet wat ge zegt ! lk
luister niet langer !

Kwaad liep mijnheer Boeke naar zijn karrfoor
terug.

Vrouw Vervelde ging bedroefd weg. Toen
Emiel hoorde hce ze behandeld was geworden,
zei hij:

- 
O, moeder, laat me dan zelf naar cle po-

Iitie gaan.
* Neen, jongen. Mijnheer Boeke zal naden-

ken, en dan de zaak beter onderzoeken. Hij is
toch altijd rechtvaardig geweest. Ik zal van-
avond.miinheer l-auwers spreken. Die zal aan
mijnheer Boeke zeggen, dat gij hem nooit iets ge-
zonden hebt.

Na zes uur kwam de boekhouder. Hij raadde
ook aan te wachten. Mijnheer zou wel de kwestie
nader overwegen.

- 
En i'k spreek er hem ncg over, belr:ofde

Brouwers. Laat er mijnheer Lauwers buiten.
Anders wordt er nog rneer gebabbeld. En I.au-
wers zou kwaad naar Boeke toeioopen en d,eze
misschien uitschelden. Ze zijn geen vrienclen.

Eenige dagen verliepen" Een klerl< had Err'iel's
loon gebracht, de maand voluit, .noaar de crnder.
nemers liet overigens niets van zich hooren.

'W'eer 
il<wam de hoekhouder.

- 
De baas wil nog niet naar me luisteren,

aei hii. En in uw plaats is een neef van Martin
:17 -.



als klerk aangenomen. Nu begrijp ilr., waarom
Ceorge u weg wilde hebben. Er komt dan ook
j"rloezie bij over den winkel. Ik hegrijp n:et, dat
rnijnheer Boelce zoo verblind Lan zijn, al is Mar-
tin een sluwe fieemer.

- 
Nu ga ik zelf naar de politie. Hiel in dt-.

straat weten ze het, dat ik vr,or bedros wegr{e-
stuurd ben, zei Ë,miel. Xk verrlraag het ruet lan-
ger.. .

-_ l*631 datl Lrernam mi;nheer Elrouwu:rs. ,De

gelegenheid lcomt "*rel oni aan den ;ratroon te be-
wijzen, dat hij het geval niet goed onderzc,cht
heeft. N4artin zou de politie orn den tuin'leiàen
Hij heeft nu eenmaaï dat'stuk van ar. .

-_ Maar als ik het met de pen geschreven heLo,

hoe komt het adres van cle enveloppe dan getikt
met de machiene) Ze kunnen toch begrijpen, dat
Martin het zelf gedaan heeft, orn mij voor een
bedrieger uit te maken.

- 
Martin zegt, clat gij het adres getikt zult

hebben, toen ge met de hrieven L,ezig waart. En
mijnheer gelooft hem.

-- Moet ik dan onder het onrecht blijven lij-
den ! kloeg Emiel. Als ik een andere plaats zoek,
zullen ze \rragelr, waarorn ilç b;j rnijnheer Boeke
weggegaan ben en de leugens van Martin geloo-
ven. Zoa korn il< nergens binnen. En ook, ik wil
recht !

De boekhouder maande Emiel tot geduld aan.

-19-

Het waren voc,r clen jongen droevige dagen. Hij
verweet Martin op straat zijn valschheid.

*- Ik zal u voor iaster aanl<lagen bij de poli-
tiel dreigde de rnan.'

- 
Ga rnaar I riep Erniel terug.

Maar mceder 'geirood hem Martir:, te mii..
den.

- 
Erniel, ik bid God" ,jat hij ons recht doe,

zei vrouw Vervelde. En we zuilen moedig
wachten.

III.

N4ijnheer Boeke en C,eorge l\4artin, die cle

auto bestuurde, rec{en naar Rou}raix. Te Hale-
wijn, voorbij htleenen, moesten ze hun papieren
aan de Fransche tolbeambten toongn,

- 
Stapt eens uit! zei een der douaniers.

Mijnheer Boeke en l\4artin gehoorzaamden.
De bearntten stegen in de auto en ,betastten de

wanden.

-" Ge clenkt toch niet, dat ik smokkelwaai'
verborgen ireb) vroeg mijnheer Boeke lachend.

Een anclere clouanier keek r:nder den wagen.
-- Daar zitten twee balçken ! riep hij ui,t.

\X/aar dienen die voor )
Plots liep George Martin terug naar Belgièi.

Een beambte wilde hem grijpen, maar de afstand
was te kort" Martt":,",ïo:.



:.
lVat krijgt hij nu! zei.le heer Boeke vèi-

baads. Korn toch hier I riep hij nog.
De clouanier iag onder de auto. En weldra

bracht hij pakl<en te voorschijn.

- 
Wat is dat) hernam mijnheer Boeke ont-

steld.

- 
Belgische tabak, die gesmokkeld moesr

worden, zei een luitenant der douane Dat weet
ge toch wel, mijnheerl

- 
Ikl Wat ge nu denktl

_* Is het uw auto ]

- J", natuurlijk..;

- 
Dan houd ik u aan...

- 
Maar ik weet niets van die tabak af . Ha I

het is Martin, die smoki<elen wilde! De bedrie-
ger! Waarlijk, mijnheer, het was mij geheel on-
bekend.

Onder de auto waren twee houten bakken aan-
gebraclrt. Ze zaten vol met tabak, die in Frank-
rijk heel wat duurder verkocht wordt dan in Bel-
giô. Daarorn smokkelen veel lieden op aiierlei
wijze ta-bak.

Er kwamen talrijke menschen rond de aut<r
staan. En mijnheer Boeke schaarnde zich" Ze be-
zagen hem als een -*rnokkelaar.

*- Tk zweer u, dat ik niets van die tabalç af-
wist. Mijn klerk heeft rne schandelijk bedrogen I

verzekeide hij tot der: luitenant.
* Het aal nader ûnderzcleht worden. We*2û*

slaan de tabak .r, d. auto aan en laten u nâar
Rijsel brengen.

- 
Ben ik de auto kwijt)

- Ja, verrnits er mee gesmokheld werd. Zoo
is de wet.

:- En ge neemt mij gevangen)
Ju... Het is uw auto... Gij zijt verantwooi,

delijk...

- 
En de dader is gevlucht I Als hij nier schui"

dig was, zou hij niet dadelijlc weg geioopen zijn.

- 
Gij kunt met hem samen weri<en, zei de

luitenant. Dat moet het gerecht onderzoelcen.
En mijnheer Boe,ke werd ,raar Ri;'sel gebrachr

en er als een gervone smrokkelaar gevangen gezel.
Men had hem gezegd, dat hij vrij koÀ word*"r,
als hij een groote som stortte. Maar dat wikJe hij

, niet.
-_ Dan beken itrç schuld, weciervoer hij. Ik wist

van die tabak niets af.
Hij riep de huip i:: van een advokaat.

IV.

Neltry en Anna Verveide, de znsters van Ê,miel,
lcrvarnen dor:r het H,icstrrïboschje. Ze warerr naar
een hoeroe gel.veest r:m eieren vonr moeders win-
kel.

--* Daâr staat Ger:rgc Marrin, eei ,Arrna.
*- Ja" antw':ernrlcl* lo"TelÏy.

".* 2v



- 
Laat ot, iurrg, ."n .ti"r"n kant gaan ! lk

ben bang van hem.
Ze had thuis zoo ongunstig over lVlartirr h,:'';

ren spretken.

- 
En er kornt nog iernand bij hem, vervolg'de

Anna angstig.

- 
'We zullen stil achter de struilçen w-eglrek-

ken.
Ze namen die richting. Maar ze konden de twee

mannen hooren spreken.

- 
Het is vandaag mislukt, zei Martin. De ta-

bak werd gevonden door de douaniers te Flale-
wijn.

-. Dat is stom ! riep de andere uit.

- 
Kan ik er aan doen? Ik lcon gelukkig nog

terug loopen naar België. NIaar ze he'bben rnijn-
heer Boeke gepakt. We moeten verraden zijn.
Misschien heeft Emiel Vervelde iets bemerlit er'

ons verklikt. Hij is kwaad op me omdat ik hern

van het bureel heb doen weg jagen.

- 
Hoe zou hij weten, dat wij blauwenl

- Ja, hoe ! Hij zal me bespied hebben mis-

schien.
Nelly Vervelde had den naam van haar broer'

gehoord. Zebleef staan en wenkte Anna zic\t zeev'

stil te houden.
_- Er is voorzeker een andere verrader en die

weet misschien ook, dai we al veel tal:ak hebber
in de Lannoystraat, hernam e vrienci van Mar^

*22_

tin. Ge rnoet naar Roubaix en Leon verwitti-
gen...

- 
Ik naar Roubaixl En ik ben moeten vluch-

ten. ,.

- 
Te Halewijnl Wel ga Dver langs Rekkem.

Daar kennen ze u niet. Ge moet het doen. AIs de
verrader rneer n eet , zijn we al de tabalr kwijt,
die we in F rantrçrijk hebben. En Leon is er aan.
Ik kan niet gaan. Ge weet, dat ik van avond moet
blauwen te 'Wervi}ç oveï de Leie. Het is een
groote zaak.

-* Nu ik zal het dan doen, . Als het donker
wordt, trek ik bij Rekkem over. Het is een lee-
lijk geval. Ik ben nu mijn plaats op het bureel
krn'ijt! kloeg Martin.

-- Doe als ik en smo'kkel nog meer Daar is
veel geld rnee te verdienen! Dus ge zorgt voor
Roubaix. Ik begrijp niet, h,re we verraden wer-
den ! 'We malcen hier in het boschje onze afspra-
hen.

-- ]Vlisschien heeft Erniel Vervelde vroeger
al gezien, dat ilc die bakken cnder Boeke's auto
plaatste in de garage en heeft hij zich nu willen
wreken. \X/ie kan er ons hier afluisteren, als we
bileen kornen? r.roeg Martin.

*- O, c{at vreet ge niet.
ni*elly trok haar zusje ffree. Ze werd nu clok

bang, Die rwee kerels moesten haar eens ontdelç.
ken. Opgewonden kwam ze thuis.

- 23 --".



Het was hier in de straat al bekend, dat mijn-
heer Boeke te Halewijn aangehou.jen was voor
smokkelarij van zijn klerk.

' 
- 

Nu komt het uit, well< een valschaard
George Martin is, had Emiel tot moeder gezegd.
Hii moet dikwijls met mijnheer Boeke naar
Frankrijk rijden en hij rnaakte er gebruik van om
tabak in de auto van zijn meester te verbergen.
Hij verdiende nog niet genoeg. Hij rnoest meer
en meer winnen.

Thans vertelde Nelly, wat ze in het iroschje ge-
hoord had.

- 
De deugniet denlct dus, .dat ilc hern verraden

heb, zei Emiel. Nu zou ik het kunnen doen. Hij
gaat over Rekkem weer naar Frankrijk, en hij
moet in de Lannoystraat tabak hebben liggen.

- 
N[ssn, jongen, zûo moogt ge u niet wre-

ken, merkte vrouw Vervelde cp.

- 
I,k zou er antiers mijnheer Boeke mee hel-

pen. Als de Franschen Martin vast hebben, den
waren schuldige, zulien ze mijnheer vrij laten.
Maar ik houd mijn n:,ond. Mijnheer Boeke lçan
nu eens ondervinden wat onrecht is, bromde
Erniel.

- 
Dat is ook niei oprecht van ul Ceen

wraak, jongen, verrneande moecler" Maar nu doet
ge me anders over het ge'nzal denken. \Ve kun'
nen de onschuld van mijnheer Boeke bewijzen.

* Mocht ik mijn onschuld bewijzen, moederl

-?4-

- N""rr, *.u, .i" ".r, .ri., ,r"rt*.rd huri,
delt, is dit voor Lr geen reden het oolc te cloen.
Mijnheer Boeke zit onpiichiig gevangen. En wij
weten meer...

Dat is waar! Wel, zeg het dan aarr rnijn-
heer Brouwers, stelde Emiel voor. Of wii ik
gaan ?

-- I'k zal het zeif doen. 'We moeten een on
schuldige verdecïigen tegen een schuldige. Dat is
recht.

Vrouw Vervelde ging naar het kantoor en de
boekhouder hoorde verrast naar haar verhaal.

- 
Natuurlijk moet mijnheer Boeke gehol-

pen worden, zei hij dan. Hij heeft gemist met
Emiel, maar hij is toch een eerlijk man. En nu
veroordeeld worden voor smolçkelen, als Martin
hem zoo gerïr.een ,bedrogen heeft, dat mag toch
niet zijn. Martin had zijn volle vertrouwen en
dan de auto van mijnheer op die rnanier misFrrui-
ken ! Het is een ware schande. Veel menschert
zouden nog denken, dat mijinheer daaraan mee
deed. Het is goed clat ge gekomen zijt... Me-
vrouw Boeke heeft veel verdriet. Ik ga nu bij
\aar. Zeg niets aan anderen.

Vrouv-' \/ervelcle keerde na;rr huis terug.

*-25.*



V

George lVlartin nam de trarn naar Relcl,errreen dorp tusschen M"".r"rr--,o"Arïi""kro** Endaar ging hij op een eenzaa*;;;;';"er cle qrens.
-tl,y."rm:ed de post der douanen.
, HrJ volgde nu een binnenweg. ptrots clolcentwee tolbeambten, die in ."r, gru"i, *;;;;"; Ë;-ilen, voor hem op... Niets aan te geven ) vroegen ze eerst.* Neen, antwoordd" Murtirr, .li* *"i ge_zorgd had, dat hij nu g**r, ,..rË"a*r, *rln iîjzich had.

_* Toon eens uw pas! beval een der arnbtena-
ren.

Martin werd ongerust. Waarom vroeg men nu
zijn--pas?_ Hij haalde het boekje ,rit.rilr, =rk Te_gelijk wilde hij terug loopen. 

"M";; 
de douaniers

waren 
^op hun hoede 

"., !r"p.r, hern vast.* 9il zijt Georg" Murti". zei er een.
, :, .1.. Maar ik smokkel toch ,ri"t-- W.t *iu-doe rk I

Dit gesprek werd in het Fransch gevoerd.* Ge hebt vanmorgen bij Halewijn gerrrr"l,,.
keld.

_. Het is niet waar !* Met een auto...

*:26 * *2V *

'_. Ce hebt een verkeerden voor. Ik weet niets
van een auto, loog Martin.

Maar de arnbtenaren namen hem mee naar een
kantoor. En daar Lrleek uit de pas, dat men den
man had, wiens aanhouding een paar uur te vo-
ren van uit ftijsel L'evc;len was. Martin werd da-
delijic naar die stad gebracht. Een heer van het
gerecht vrceg hem, waar de tabak in de L,annoy-
straat verborgen was. Eerst treweerde de gevan-
gene, dat hij van geen tabak af wist. Maar het
duurde niet lang of hij bekenJe alles. Hij moest
mee naar Roubaix met tolbeambten en gendar-
men.

l)aar w.ronde een kennis, Leon, die ook ge-
weldig schrol< bij dit onverwacht bezoek. Hij loo-
chende echter niet, en wees in een kamer wel
honderd kilo tabak.

..- lllai"1in heeft die hier gebracht, zei hij.
De schuldige rnoesi nu bekennen, dat hi.j de

smokkelrvaar rneest rnet de auto van mijnheer
Boeke vervoerd had. Hij werd terug geleid naar
Rijsel en Le,:n met hem. Martin zei, dat rnijnheer
Boeke niets van dat smokkelen had geweten. Hij
werlçte sal'llen met een vriend in tselgië.

Maar çlie vriend rvercJ denzelfden avond met
twee andere lçamaraden verrast, toen hij in een
bootje tabak over de l-eie naar Frankrijk hracht.

in cie qevangerris dacht Martin er over na, wie



hem toch zoo verraden kon hebben. Niemand I

Dien dag had de douane t:evel gekregen alle
auto's en bussen, aan de greïls a"n " g""d te on-
derzoeken, daar het gebleken was. dai men in de
steden van Noord-Frankrijk veel Belgische tabak
verhandelde, die gesmokkeld was geworden.

Den volgenden morgen werd miJnheer Boeke
'in een auto, die hij zelf huurde, naar het gerechts-
hof gebracht. Zijn advol<aat was daar oo,k.

- 
De zaalç staat goed, zei c{eze. Uw ù<lerlc is

gisteren aangehouden geworden" Ik kreeg in den
namiddag het bezoek van uw boekhouder, mijn-
heer Brouwers, die me gewrchtige inlichtingen
gaf, welke ik dadelijk aan het gerecht overgaf.

De advokaat vertelde dan, wat Brouwers h.rn
kon vertellen, dank aan de rnededeelingen van
vrouw Vervelde.

- 
Ge zult dadelijk vrij zijn, verzèkerde de ad-

vokaat.
Hij werd in een zaal gebracht. Daar stond

George Martin ook.

- 
Gemeene bedrieger! snauwde mijnheer

Boeke hem toe. Moest ii< daarvoor zulk een ver-
trouwen in u hebben!

Martin keek beschaarnd voor zich.
De rechter verzocht mijnheer Boeke kalm te

blijven. Hij deelde hern rnee, dat zijn onschuld nu
gebleken was en hij in vrijheicl werd gesteld

* En mijn auto? vroeg de ondernemer"
*29*

- 
Hu, die is aangeslagen, omdat met dat

voertuig het smokkelen gepleegd is. Maak een
rkkoord met de douane.

- 
Valschaard, zoo hei:t ge mij bedrogen! zei

mijnheer Boeke weer tot Martin. Kom nooit
meer onder mijn oogen!

Hij was dus vrij. De advokaat hielp hem voor
de kwestie van de auto. Mijnheer Boeke moest
een groot bedrag betalen, om weer in bezit te
komen van zijn wagen. Het was een schadelijke
dag. Hij kon zelf niet sturen en huurde een
chauffeur, die hem naar huis rnoest brengen De
advokaat had ook zijn loon ontvangen.

Zco kwam mijnheer Boel,e terug, tot vreugde
van zijn vrouw.

- J., het is een dure geschiedenis, zei ze,
toen ze alles gehoord had, maar het is een goede
les, om vleiers niet te vertrouwen. 'We hebben
beiden te veel naar de schoone praatjes van Mar-
tin geluist erd. Zeg, gelooft ge nu nog, dat Enniel
Vervelde dat bedrog gepleegd heeft)

-:- SJssïr ! Martin heeft me daarmee oôk budto-
gen, om zijn neeÎ hier te plaatsen. I'k zal dat
familielid van hem eens dadelijk buiten jagen.

__ Qnds126sk eerst of die jongen 'wist, hoe
hij de plaatsvervailgeï werd van Emiel. Doe geen
nieuw onrecht. Ce hebt nu ondervorrden, wat
het is onrechtvaardig behandeld te worden,

*29*



-_ Dat is waarl Wat was ik kwaad, toen ze
nre als een boef naar Rijsel brachten!

-- Ik geloof u, hernarn ffrevrouw. Maar als
een boef ook werd Erniel Venzelde van het kan-
toor gejaagC. En die rnenschen hebben kwaad
rnet goed vergolden. Ze brachten uw onschuld
aan het licht.

- -1., dat heb ik gehoord

- 
Ik zou nu eens naar Erniel gaan Het i* uw

plicht.

-- Ge hebt gelijk. trk moet ciat onrecht hersiel-
len Domoor, die ik was, om zco, door alles heen,
clien Martin te vertrouwen. Mijnheer Brouwers
wilde rne de zaa,k uitleggen en ik stuurcle hem
weg; hij is toch langer in mijn dienst dan Martin
met zijn fluweelen tong, maar zijn valsch karak-
ter. Ja, ik ben in heel dat geval een ezel ge-
weest.

Emiel hielp in den winlçel, en juist ging een
klant heen, toen mijnheer Boeke kwam.

- 
Ik moet uw moeder en u eens spreken, zei

4e ondernerner.
Hij zat in de eenvoudige lceuken.

-- Ge zijt dus terug, mijnheer. merkte vrouw
Vervelde op.

- ,tr", en ik dank u vooï uw hulp.
_. Dat r,vas mijn plicht.

- 
En ik beken, dat il< uw zoon onrechtvaar-

dig behandeld heb. Ook toen heeft George Mar*-30*

tin,me leelijl en s.tuw ,bujrog".,, *uar ii. Èr.jeerlijker moere' zijn. IL *ili;""."r*U;"rïTluisteren, dan naar'M..tirr.'Ëïiut, vergeel, het
1i{. K^om morgen terug 9r-qij *ord, mijn oecre_taris. Ge zult evengoed'als l\il;; ùj;i'"".-ir.iîven en me anderszins_helpen, maar me niit be-.driegen. En gii lcrijgt a"""'ùf* *.îa" als hij had.Ja, ik haci meer 39" "* ""rfiif..ï'"ader moeten.len,ken, die me 

"ttijà tro.r;'i::fr'*"diend.
Mo1fe1 kreeg ds tranen irl';;';".".

. 
_- Och, mijnheer, iL heb i;j" gebeclen omuitkomst en ik wist, dar ; ;t, zoudr .loen,sprai< ze danicbaar.
De meisjes }<wamen uit school. En .mijnheer

Boelce liet Nellv nog eens alles vertellen uit datboschje.
__ Morgen kourt €.e naar mij:i huis, zei hij toihaar en Anna. Dun ligt ", i-u, if""ï vooï rl

,,,"?il ltgend.en o"lit",,à ;il'E;i*l "i,, 
u"-lurkrge stemnrinE naar het kantoor Mllr*J*Brouwers b"soojt. r,"* ïrii^]ï'i"l cle ar.rdereLle_rlçen toonden ,i"h t"rrr"J"; "" "'

Martin's neef was uit zich zelf weqgebleven.Het.bleek nadien, dat hi; ""['"."'aut ,_okL"l*r,afwist, zoowel als G.orge'" 
";;;;".Emiel k."g nu zijn ËUurr-i'i*t lrrrr.ui ,,u,mijnheer Boeke. Ia, hil ;"" ;; joig m.ur. toohvtug en b"Lwauri-'il ;;r"i;1di' hij immersveel bij.
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Nelly en Anna k*u-"r, van nievrouw Bo"L.
terug met een pop en een doos meubeltjes.

George Martin kreeg zes rnaanden gevangenis-
straf en een zware boete, samen met Leon'en
den anderen'vriend.

FIij schreef aan zijn vrouw, dat ze den winkei
moest uitverlcoopen, tegen dat hij vrij kwarn Hij
wilde niet rneer in de plaats wonen, waar hij zieh
een voornaarn heer gewaand had, en zich nu
zoo vernederd zou $evoelen.

Emiel Vervelde voldeed zijn patroon uitste-
kend. Moeder was nu geheei uit den nood. Haar
winkel bleef de gunst van de menschen genie
ten.

Nelly hielp na de schooljaren haar moeder en

Anna kreeg ook een betrekking op het bureei
van den ondernemer.

En het was of vader van zijn portret aan den
muur gelukkig op vrouw en lrinderen neerzas
orn den zeg;en in het gezin, waar rnoeder geëerd

werd en liefde woonde.

EINDE
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