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De spionnen zagen beide jonge msnnen aan een toJeltie nabii het hunne
plaats nemen. (Blz. 196.)

GABRIELLE PETIT
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De tocht slaagde natuurlijk uitmuntend, want de officier stond bii

C.n schildwacht en zag met een grijns het tweetal wegsluipen.

Men ging Diederich en Flora verwittigen. De laatste had een Brus-

selsche kennis ontmoet, ook een schelm, die den vijand van zijn
land diende. Hij was het, die tusschen Gent.en de grens Gabrielle Petit
met haar beschermeiingen opgemerkt had. Hij hoorde drie der mannen

Fransch spreken, en, vertrrloedend, dat zii vluchtelingen waren, bracht
hij het nieuws naar de posten, dat er een vrouw rnet Franschen klvam.

Wij herinneren ons, hoe Flora door den waard,verschalkt was, en,

toen men haar nu kwam waarschuwen, dat het wild in Holland' was,
lag ze met het hoofd op de tafel te slapen.

- 
Laat haar maar e;en ronken, fluisterde de officier. Ze is zeker

vermoeid )
Diederich knikte bevestigend.

- 
Het wild kan vaû avoûd niet verder dan Filippine, want er is

geen reisgelegenheid meer, en het r,r'ordt bespied. 't Is zelfs beter het
ginder niet van te dichtbij te volgen. De weg is ,er zeer eng, en men
moet elkaar wel opmerken.

Men bleef drrs nog een gro'ot deel van den nacht in de kroeg, temeer
daar er nieuws gezonden werd, dat <r het wild )) morgen pas met de
tram naar Breskens vertrekken en daar de boot van Vlissingen; nemen
zou,

De officier liep zenuwachtig heen en weer. Hij moest de vrouw met
de Franschen vangen. Het net was Eespanï]en en dit ander wild zou
er in loopen.

De waard. zag heel die doenhg en lachte in zijn vuistje. Hij wist
Gabrielle veilig op l,reg naar Sas van Gent. Jammer genoeg vermoedde
hij niet, dat men nog een ander op 't spoor was, anders had hij ook
dezen een goeden dienst kun.nen bewijzen.

Nog voor 't licht was, kon men Flora'wakker krijgen. Verdwaasd
en lodderig keek ze op. 't Duurcle nog lang eer ze haar volle beânning
terug had. f)an.was ze verstoo,rd op Diederich en uitte haar gevoelens
in ruwe taal met vloeken gemengd. Immers het vat gaf nu, wat het
inhad.

We zijn onzen Jean kwijt, zei ze. Wat zal Petermann zeggen)

- 
Weps maar gerust, 4ntwoordde Diederich, of 'Wilhelm 

voor
haar. Ik heb zijn spoor niet verloren.

Ze singen nu !-iaar 't bureel van den officier.

- Alles gaat goed, sprak deze. h4ear orn ginder geen achterdocht
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te wekl<en, moet ge over de grens sluipen voor het licht is. Wij zullen
,zelfs een paar scho'ten achter u laten.

- 
Zoncier i<ogels, hé ? schertste Flora.

- 
/çs"y\ lieve dame kwaad doen ! Ik benijd uw kameraad.

Diederich lachte gemaakt. Op dat oogenblik dacht hij weer aan

Elza.
De lccmedie werd goed gespeeld. Gillend kwam Flora op het

Hollandsch gehucht aan. Tegelijk hoorde men schoten lçnallen.

- 
C), bijna was ik geraakt ! zei de deerne op weeneriden toon tot

menschen, die pas opgestaan waren en uit hun huisje traden. Die sme-

rige Duitsctrlers, ze r-oud.en iemand vermoorden orn een niet.

- 
f-!4, van ei.gen zouden ze u neerleggen, als ze lconden, sprak

een man. Ge moogt van geluk spreken. E"t g. waart met tweeën, dus
een drrl:bel miicptnt. J., g" zijt goqd ontsnapt.

--- Ik beef nog over al mijn ieden...'Was me dat verschieten!

En niemand vermoedde, welk een ellendige komedie Flora speel-
,de. Een r/rolrw noodigde haar en Diederich binnen.

- 
Moet g" "u.i over ? vroeg ze.

- 
Naar Vlissingen

* Ja, ja, dat noemen wij rcnaar over)), omdat het over't water
is. Ce hebt nog al den tijd voor de tram.

Ze schonk koffie op en Diederich en Flora vroegen om eten, be-
lovend goed te zullen betaien.

Eindelijk konden ze vertrekken. .Aan de Isabellasluis zouden ze

de tram nemen.

- 
Ik zie onzen 

-lean 
niet, zei de deerne ongerust.

- 
Maar hij kan cns niet ontsnappen. 'k Heb goede inlichtingen

-genomen. Hij moet de boot nernen zo,oals wij, en't isr dè eerste die
overvaart.

- 
IVtrisschien blijft hij aan deze zijde van het water.

- 
Stil, hij is daar al.

En inderdaad, de Brr-rsselaar kwam uit de herberg van, den burge-
meester, waar hij blijkbaar oùernacht had.

De twee ellendelingen waren tevreden. Het <r wild l zou hun niet
ontgaan.

De tram kwam aan. En a[es ging naar wensch. Op de boot nam
mijnheer Jean eerste'klas, en de zoogenaamde Durieux tweede, maar
in Vlissingen kwamen ze rÂreer in dezelfde tram, welke naaï de stad
reed...
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Diederich en Flora volgden hun slachtoffer naar een hotel, be'

stelden ook daar een kamer en zagen dan den Brusselaar uitgaan-. -

Nu troffen ze hem dus weer in het café aan, waan hij met een

kennis verscheen.
Dd spionnen zagen dus beide jonge mannen aan een tafeltje nabij

het hunne plaats nemen. Flora zat met den rug naar hen toe en deed

haar medeplichtige een teel<en goed de ooren te spitsen.' 
De muziek speelde 't eene wijsje nà 't andere, Eenige luidruchtige

onderofficieren der marine zongen soms mee. Andere groepen babbel-
den vroolijk. Hier in deze zaal hoorde men 't gemoker van 't "Lanon

niet, zooals daar buiten op den zeeboulevard.
De Duitsche spionnage was inderdaad een vreeselijke instelling,

veel gevaarlijker dan beide jonge mannen vermoedden, die daar met
elkaar zaten te spreken. Anders zouden ze nog voorzichtiger zijn
geweest.

- 
Uw stukkdn gaan morgen vroeg met de mailboot lrte€, orr rnor-

genavond zijn ze te Folkestone, hoorde Flora den wiend van mijnheer

Jean zeggen.

- 
Uitmuntend, antwoordde deze. Ditmaal àijn ze van 't hoogste

belang. Ik verzamel alles voor het voorjaar. Dan zullen de Moffen een
geweldig offensief beginnen.

- Ja, dat mogen we verwachten. Ze zullen hun uiterste krachten
inspannen, om beter te slagen dan in October en November. Ikr ben
verleden week in Engeland geweest. De geallieerden zullen in het
voorjaar nog niet geheel gereed zijn.

- 
Nog niet I

"- Engeland moet den algemeenen dienstplicht invoeren, maar
het volk is er afkeerig van. Er bieden zich zeer veel wijwilligers aan,
maar niet voldoende. En er ontbreekt ook irog materiaal, al werkt men
hard in de fabrieken.

* I\.Is, ik verzamel alles wat ik kan. Onze organisatie voor het
overbrengen van de jonge lieden werkt ook uitmuntend.

- 
Dat weet ik ! Ze Àjn ook zeer teweden over u.

- 
Ce weet, ik handel uit overtuiging.

- J", helaas, 't is niet met allen zoo. Er zijn er die het alleen
kloen om geld, en we krijgen dan waardelooze en zélfs valsche ver-
tlagen.

- 
Dat is gemeen !

- 
lsû gemeen ! Maar, ja, er zijn agenten, die grof geld verteren

cn ze willen meer en{ meer hebben,en daarom gevén ze blijk van veel
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ijver. Maar hun rapporten worden ergens aan deze âjde der gïens oP-

gemaakt. En de Engelschen vooral kiezen veel te lichtzinnig hun per-

soneel.

- 
Men rncest zich alleen tot militairen en staatsambtenaren en

bedienden bepalen, zei Jean.

- Juist ! 'Waarom niet veel soldaten gedetacheerd, kerels met
durf en verstand en die aangeduid zouden worden voor hun eigen
streek. Maar er is zooveel egoïsme in 't spel. Enfin, men zal toch wel
eens inzien dan men zeer voorzichtig moet zijn. 'Wanneer gaat gij terug ?

- 
Qvslrnorgen...

- 
Gevaarlijke reisjes.

----- Bah, men v,rent er aan. En ik verander voortdurend van streek,
om over te gaan. En, ja, 't is gevaarlijk, maar de soldaten dan ?

Flora lachte luid. En Diederich begreep haar. De deerne wilde het
doen voorl<otrnen, of haar vriend iets grappigs vextelde, opdat de twee
jonge mannen niet zouden vermoeden, hoe ze aandachtig beluisterd
werden.

Neen, de zoogenaamde Jean en zijn wiend, hoe plichtsbetrach-
tend ook, vooral de eerste, bezaten toch nog niet de voorzichtigheid
van een Gabrielle Petit.

De muzil<anten waren onvermoeibaar. De kelners droegen bier en
lilçeuren rond. Gesprekken gonsden. Men schertste en lachte. Bezoe-
kers gingen heen en kwamen.

En de tweê jonge lieden, die voor hun land werkten, meenden
hier volkornen veilig te zijn.

Wie zou ook vermoeden, dat een koppel een van hen was gevolgd,
van een herberg naar een huis te Brussel, dan naar lVlechelen en Ant-
werpen, ierug naar de hoofdstad, dan naar en over de grens, en het nu
't loon ontving voor zooveel volharding...

- 
'1 Wild is zoo goed als, gevangen. .. 't Gaat terug naar Brussel,

fluisterde Flora. De baas heeft goed doorzicht gehad. Hij is een fijne.
Mijnh.eer "|ean is er een voor den kogel. Toe, bestel nog eens een srog.
Ik heb wel wat extra's verdiend.

En de deerne lachte weer en streelde haar vriend de hand.
Diederich voldeed aan haar verzoek.

- 
Nu weer luisteren, hernam Flora.

Maar de jonge Duitscher voelde zich vreemd te moede.
tr Mijnheer Jean is er een voor den kogel >.

Flora had dat gezegà als een doodgewone zaak.
Herder l<eek even naar den Brusselaar. Deze was een knar,'re man.
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:

Hij bezat misschien een vrouwtje, of een verloofde. En die oude dame,

van wie hij afscheid nam, was ongetwijfeld zijn moeder.

Mijnheer Jean is voor den kogel...

Ja, zoo æu het gaan. Een huiszoeking, bewijzen, een krijgsraad,
een vonnis, en dan tegen den muur. En waarom ? Omdat hij voor zijn
land werkte. 7ie, daar zat hij, een flinke kerel toch, die geen gevaar

duchtte om zijn plicht te vervullen, vrijwillig dan nog.
Diederich gevoelde bewondering voor hem.

En zijn doodsvonnis was zoo goed a'ls geteekend. Hij ging immers
terug naar Brussel, en zou in het net vallen van Petermann. En Peter-

mann was een schurk, die rnet welgevallen een slachtoffer aan den paal
zou zien staan.

' Mijnheer Jean vermoedde er niets van. Hoor, hij sprak kalm. En
' alles dan vernietigd : zijn geluk, zijn liefde, zijn talent, zijn leven.

En hij, Diederich Herder, zoon van goeden huize, hij, die in
België zijn bedrijf had geleerd en er vrienden vond, hii was de Judas,
de verrader, hij leverde het wild aan een Petermann, een galgenaas,
die voor dezen dienst bestemd was, juist omdat hij een gemeen karakter
had en voor niets terugdeinzen zou, omdat hij geen gevoel bezat, geen

eer, geen geweten, geen medelijden.
Diederich walgde van zijn taak.

Maar wat dan ) In Holland blijven ? Deserteeren ? De Duitscher
schrok. Dan kon hij nooit weer naar Aken, dan zouden zijn ouders,
docr den ocrlo,?sroes verblind, hem verstooten, zijn aanstaande schoon-
vader hern vervloeken, dan was hij voor altijd een banneling.

Naar 't front gaan ? Ja, die Jean had het wel juist voorspeld, de
Lente zou blcedig zijn, met haar verschrikkelijk offensief, dat niet uit-
blijven kon. En dan rnoesten er duizenden vallen

O, neen, niet.naar 't front ! Dus de slaaf van Petermann blijven.
Zoo r.,'as de oorlog. Hij had geen eigen wil meer, hij mocht geen

karakter toonen, hij was een rvilloos werLtuig zijner oversten. En hij
zou zich Iafhartig naar hun bevelen blijven schikken.

Elza had wél geHjk gehad, toen ze den krijg vervloekte. O, hemel,
EIza....

En Diederich zag zijn verloofde weer zoo duidelijk. 'Wat zou ze
wel'zegnien. f,,ncest ze al]es v,reten ! Hij schreef haar geregeld en dan
huichelde hij liefcle, terwijl hij met een Brusselsche deerne leefde. Wat
was hij .laag gevallen !

Zoo pêinsde hij nu, terwijl de muziek speelde, de bezoekers bab-
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belden en Lachtea, en Floia luisterde n;:ar de twee mannen' vooral r^:ar

hern, die al voor den kogel bestemd was.

__:__

4-*r;i

Hoe cainlsçh had de deerne het gezegd.

Welk een karakter, welk een rnonster ! En
beminde...

-- Wilhelm, hcg een gïcg ! bevatr ze.

-- Maar, Flcra...
-- O, ik ben zoc' ïap niet c{rcn}cen' Ik }<an er beter iegen dan gij.

En 't'smaal<t rne.. .

- 
ffi6s.v ge hebt al veel wijn gedronlcen in het hotêl.

- 
Veel ! Gij .lcent mij nog niet. trk ben als cle snoeken : altijd

drinlçen... Vooruit, of ik bestel zelf !

Well< een taal ! En Diederich moest gehoorzamen'
EindeliSk sioaden de t'euee vrienden op en singen ze heen.

- 
Wij wel.en genceg, zei Flora opgeraronden, en ze nam een

groote teug van haar grog. De baas zal tevreden zijn. Welk een geluk!
Gij rnoet nc,oit weer naar ,'t front, brave, schoone jongen ! Maar iË
geloof, dat ge zit te droomen...

En zij wâs €€n, Belgische !

hij noemde haar toch ziin
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- 
l\ilss; neen !

- 
Qvsl uw wijfje ?

- 
Ik heb u al zoo dikwijls gezegd, dat ik niet getrouwd ben.

- 
O, meent gij, dat ik het geloof ?

: )'tr',,lt:'ur" 0", sii wilhelm heet ! Larer kom ik 
""r," 

,,u* .'*
vrouwtje zien. Ze mag me wel dankbaar zijn, want ik houd u van
't front weg,. F.n van daar komen er niet veel mannetjes naar hun
vrouwtje terug'. Maar uw vrouwtje zal ook wel een ander Wilhelmtje
vinden.

- 
Ge raast !

- Ja, ja... Nu, 't gaat mij niet aan. Nu vooral hangt de wereld
met leugens aaneen...

Na eenigen tijd stapte het waardig paar op.
Zwaar hing de deerne aan den arm van haar. gezel. Madam Du-

rieux was dronken. Zoo laveerde ze naar het hotel. En onderweg had
ze al met duivelsche vreugde herhaald :

- 
Die mijnheer Jean is voor den kogel !

XVIII.

Gabrielle Petit was een der eersten beneden. Ze voelde geen ver-
moeienis meer. De tocht door het water zou geen ernstige gevolgen
hebben.

Het meisje voelde al haar werklust weer opslaan. Ze was overtuigd
dat Flora en haar vriend hier rnet een geheim doel waren gekomen. Ze
moest weten welk.

De Belgische garçon maakte de eetzaal gereed.

- 
Zæ vroeg op, juffrouw? vroeg hij.

- 
Och ja, ik ben uitgeslapen. Maar zeg mij eens, zijn die mijn-

heer in madam Durieux gisteren teruggekeerd ?

- Ja, maar laat. En die schoone madam kon niet meer alleen de
trap op.

- 
Dronken?

- J", j"...

- 
Dat vervrrondert mij niet.

- 
Ik moet hun van de direktie zeggen, dat ze vanavond elderra

kwrnen gaari slapen.

- 
En weet ge niet, wat zij hier uitvoeren ?

- 
Niets dat deugt..; Ik ben Belg, en nadat gij mij verwittigd hebt,
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ben ik cp die gasten gaan letten... Om't kort te zeggen, toen ze dan
gistera-;ond in hun karner waren, heb ik eens aan de deur staan luiste-
ren, en rveet ge wat itr; heel duidelijk verstond ?

- 
Wat dan )

- 
Dat wijf 

- 
want zoo noem ik die madam 

- 
zei: < Ja, ja,

mijnheer Jean is voor deq kogel ! l

- 
Mijnheer .fean vo'or den kogel ?

- Ja, r,.,,at zou dat beteelcenen ? Zeker dat die mijnheer Jean ge-
fusilleerd zal worden.

- 
Wie kan dat zijn )

- 
Wisten wij dat maar ! '

- 
Gij kent dus geen mijnheer Jean ?

- 
f{ssn... De menschen hebben nu allerlei bijnamen, de een

omdat h.ii spicaneert, de andere orndat hij gevlucht is, weer anderen
omdat ze smokkelen of deserteeren. 't Is tegenwoordig een hutsepot en,
als wij iemand bedienen, vrasen we onwillekeurig : rr'Wie zijt gij eigen-
Iijk en wat voert ge uit ? r 't Is een rare tijd.

- 
Maar we moeten dien mijnheer Jean ontdekken.

- 
Hoe ? Stel nu, dat hij een spion is voor de Belgen of de Fran-

schen, dan vermoedt hij niet, clat die twee hem volgen. Hij za\ in elk
geval zich niet vertoonen, zooals hij is.

- 
'1 Is moeilijk, maar we moeten hern vinden.

- 
Gij ziit ook van de spionnage ?

- 
Neen... Maar, als ik menschen, die voor hun vaderland wer-

ken, in nood weet, moet ik hen verwittigen. En ik kom er nu vooral toe,
omdat ilc die vrouw ken en weet, dat zij tot alles in staat is.

* f{3,, ja, nog iets. Die man is een Duitscher. Ik had het wel ge-
dacht, naar zijn Fransch en Vlaamsch te oordeelen, maar nu weet ik
het zeker.

- 
Hoe?

- 
'Wel, ik hoorde het wijf hem Wilhelm noemen.

- 
I-lij is natuurlijk een Duitsch detektief, een van de bende 

"pron-nen. 'Wii 
moeten mijnheer fean vinden !

- 
Weet gij een middel ?

- Nog niet...
Gabrielle dacht even na.

- 
Z.g eens, hernam ze, als 29. straks beneden zijn, kunt go me

dan eens op hun kamer laten, dat ik daàr even rondsnuffel?

- O, ja, zelfs nog als ze hun deur sluiten. Ik wil dat wel doen,
omd"t die feeks zoo van een lcogel sprak. 't Is anders gevaarlijk.
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- 
\,/6s1 mij ncg meer ! 7 e zalader. mij voor een- hotel-dievegge

kunnerr aanzien, en ik ben hier in een vreemd laqd. Maau-we rnoeten

alles wagen.

- 
O, gij zult rnij nict v,zijs -raken" dat gij van geen spionnage-

dienst zijt, rnaar se heL,t gelijk, dat ge zw-ijgt en opiet. Men is hier ver-
raden, eer rnen "t r,rreet. Als ze op zijn, ga ik met u naar boven, beloofde
de bediende.

Gabrielle ging nu ontbijten. Ze dacht na.

Wie was rnijnheer Jean ? Eensklaps schrol< ze.

Duidde Flora haar niet met dien naam aan ) 't 'Was heel goed
mogelijk ! Men lcon ollr alles, beter te verbergen. drn het net gemakke-
lijl<er toe te halen, een vrourv als heer en een heer aLs vrouw aanduiden.

- 
'Word ik door die rleerne gevolgd ? vroeg mejuff{r,Petit zich af"

O, ik rnoet zekerheid hebben.

Ze h;ivc;.ie bij de gedachte Cat, ondanF"s'al haar voorzichtigheid,



_203_

al haar wantrouwen, haar geheimzinnigheid, haar werk nu reeds ge-

broken zou zijn.
Eensklaps zag Gabrielle verbaasd "p. Twee officièren traden in

de zaal. Het waren blijicbaar Franschen. Nederlandsche militairen ver-
gezelden hen.

De Franschen zagen er vermoeid uit.
Wat beteekende dit alles, en hoe kwamen er Fransche officieren

hier te Vlissingen ? Weldra vertelde de garçon het haar.

--;- 'tZijn Fransche vliegers, zei hij. Ze waren boven België, toen
ze door Duitschers beschoten werden. Flun machine werd geraakt, een

kogel in den vergaarbak. Ze moesten dus dalen, maar ze konden nog
het F{ollandsch gebied bereiken, en natuurlijk landden ze liever hier,
dan in Beigië.

- 
En wat gebeurt er met hen ?

- 
f{a, ze worden geïnterneerd.

- 
Gevangen genomen ?

- 
'1 Is zooveel als gevangen, behalve, dat ze in een bevriend land

zijn en veei beter behandeld worden, natuurlijk. Als ze hun eerewoord
geven, mogen ze vrij rondloopen binnen zekeren kring. Maar ze blijven
niet te Vlissingen. Ze zijn gedaald bij Sluis, over de Schelde ; nu ver-
toeven ze hier, tot er zekere formaliteiten vervuld zijn en dan vertrekken
ze dieper in Holland. O, we hebben er hier al veel gezien, meest Engel-
schen, die Zeebrugge kwamen bombardeeren.

- 
N{aar deze twee worden door de Hollanders bewaakt !

- 
Cl, ja, ze hebben hun eerewoord nog niet gegeven. Ha, ze

roepen. Ze zullem zeker honger hebben.
De vliegers zaten nu met een Nederiandschen luitenant aan tafel ;

ze vertelden dezen, die zich hartelijk met hen onderhield, hun avontuur.
Plcts trok Gabrielle zich terug.
Flora en Wilhelrn kwamen de zaal binnen. Flora moest haar niet

zien.
De garçon naderde vlug het meisje.

- 
Ziet ge, hoe die twee deugnieten dadelijk bij het tafeltje der

vliegers gaan zitten ?

- Ja...
-_ Orn hen âf te iuisteren !

O, konden we hen lvaarschuwe.n !

- 
Wacht, een der Franschen staat op. Hij gaat naar den gang.

Kom mee, en zeg het hem !
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Gabrielle liet zich geen twee rnaal nooden. Altijd immers daeht
:ze aan haar opdracht, haar land te dienen.

Ze sprak onbeschroornd den vlieger aan, en zei :

- 
Mijnheer, een enkel woord, als 't u belieft,

De miiitair keek verbaasd op, hier zijn eigen taal zoo goed te hoo-
ren sprei<en.

- 
Mijnheer, bij uw tafeltje zijn een man en een vrouw komen

zitten. l)ie man is een Duitscher en de vrouw zijn medewerkster. Ze
hooren te Brussel thuis; maar doen hier spionnage. Meer behoef itrr u
niet te zeggerl.

O, ik dank u, madarn, antwoordde de vlieger. Ja, we zouden
soms te veel zeggen.

- 
Kan ik iets voor u doen ? Hebt ge niets te verzenden ?

Vlug toonde ze hem een papier, dat hem vertrouwen moest inboe-
zemen, want dadelijk vroeg hij :

- 
Logeert ge hier ?

- 
Tot morgen...

- 
En kunt ge in verbinding komen met een konsulaat van ons ?

- O, ja, onmiddellijk.

- 
Hier dan !

Even l<eek hij rond. Niernand zag hen, behalve de garçon.
De vlieger gaf haar een briefje van heel fijn papier.
* Zeer gewichtig, fluisterde hij. Breng het... Ze moeten zorgen

'dat het bij ons leger komt. Verschooning, ik moest maar iets uit mijn
jas halen en rnag niet te lang weg blijven, anders krijgt onze bewaker
achterdocht.

- 
Reken op mij, en als ik nog meer l<an doen, ik blijf den gan-

'schen dag. hier.

- 
Dani< u !

De Franschman spoedde zich heen.
Flink gewerkt, zei de bediende tevreden.

- Maar zwijgen !

- 
Ik ben een Belg, en, al kan ik geen soldaat zijn, ik doe voor

mijn land, wat ik kan.

- Ja, dat weet ik... Ik ga ïap de boodschap doen.
Een minuut...

- 
Wat dan?

- 
De kamer der Durieux'l

- o, ju...
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Zii blijven nu bij die vliegers zitten. 'We moeten van de gele-

genheid gebruik maken.

- 
Zeker !Rap dan...

- 
Volb mij I

De garçon ging haar voor.

Flora en Wilhelm hadden hun deur gesloten en de sleutel mee
naar beneden genomen.

Op een oogenblik had de garçon met een passe-partout de kainer
geopend.

Ga binnen, zei hij tot Gabrielle. Ik houd hier buiten de wacht.
AIs ik hoest, verberg u dan onmiddellijk onder het bed... 't Is dat er
gevaar dreigt.

- Ja... Begrepen !

Mejuffer Petit trâd binnen. Even was het of ze' wroeging had. Op
de kamer van een ander dringen... Maar ja, ze voerde een strijd tegen
de Duitschers en nu bepaaldelijk met twee van hun verachtelijkste
agenten.

r< Mijnheer Jean is voor den kogel r.
Die woorden klonken haar in 't oor...
VIug liep ze naat de tafel. Daar lagen toilet-voorwcrpen, en ook

enkele papieren. Snel zag mejuffer Petit deze in. Er was een paspoort
voor de grens. r< Vrijen doortocht op elk punt r, las 2e... En dat ander)

Plots hoorde ze den garçon hoesten. Tegelijk werd de deur ge-
sloten.

Gabrielle weifelde geen oogenblik. Vlug gleed ze onder het bed
en ze lag er roerloos.

Du d.rr werd geopend en men trad binnen, sloot de kamer weer.
Gabrielle herkende de stem van Flora.

- 
fwss Fransche vliegers, zei ze.

- Ja, maa! 't is of ze achterdocht kregen, toen wij aan tafel kwa-
men. Ze zwegen.

Dat was de man, die sprak.

- 
En die een, welke even weg geweest was, bekeek ons dan, als

wilde hij ons opeten.

- 
Zouden ze ons hier verdentr<en ? woeg Wilhelm.

- 
Maar onmogelijk !

- 
Gij zegt dat ! Mijnheer Jean vermoedt ook niet, dat wij hem

nagaan.

- En dat hij voor den kogel is ! voegde de feeks er lachend bij.
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O, konden we nu nog met een goed rappoït over die vliegers naar Brus-
sel terugkeeren, dan zou Peterrnann hee'l ievreden zijn.

- Ja".. fu{aar ik ben niet gerusl. M.* rno,et ons hier Wantrouwen.

- 
Gei<heidl Zeg eens, \Yiihelm, ge moet niet jaloersch zijn, als

ik eens wat vriendelijk doe tegen een dier vliegers.
avr r ' l -.

- 
Vt/sçs toch voorzichtig !' 

- Ju, ja, rnaar ik moet rnijn dienst doen ! Kan ik voor een dag het
vriendinnetje worden van zoô'n vlieger, darr rnoet gij u maar troosten.
Petermann zou rnij gelijl< geven. Enfin, claarvoor heeft hij mij gehuurd.

Zeer cynisch teelçende de iBrusselsche slet hier haar rol.
-- -'t ls !,,aaï, zei Diederich, alias Wilheim, op scherpen toon.

Daarcm zrjt ge nu ook bij rnij l.

- 
h{ij is waarii3'k jaloersch...

- 
|dgs61, neen...

- 
ja rvel ! Gij zijt toch zoo onnoozel niet zeker, om er u aani te

ergeren, als ik pr^obeeren zal een dier Franschen aan den haak te slaan ?

Of denkt gij, dat gij rnijn eerste liefde zijt)
De sluns lachte verachtelijk.

- 
fr{ssy neen, zoo onnoozel ben ik niet, bro nde Wilhelm. Zou-

den w-ij niet liever over onze zaken spreken ?

- 
Gced!We zullen nu eens even opteekenen, wat we weten...

Neem uw poilood.
Gabrielle verstonrl alles, en ze spitste nog meer de ooren. Eerst

bonsde haar hart geweldig, maar nu was het meisje kalmer. Ze had
geen bezwaar rneer tegen haar handelwijze, want ze had als 't ware
een blik gehad in de lage ziel van de deerne, die geen minste eergevoel
of schaamte kende.

- 
Schrijf op, zei Flora. Mijnheer Jean... Voeg nu bij zijn naam

het hotel, waar hij logeercie.

- 
Dat is hier...

- 
lltaar ja, het is hier ! 'We 

zouden echter den naam kunnen ver-
geten. Als mijnheer Jean naar zijn rechters kornt, moet men hem alles
onder den neus kunnen leggen : waar hij over de grens ging, waar hij lo-
geerde, waar hij met zijn vriend zat... We moeten den naam van dat
café nog gaan zien. Ik was gisteravond te dronken om dat op te nemen,
maar ik zal het wel terugvinden. Dus, zet nu den naam van het hotel
en het nummer van zijn kamer.

Gabrielle ontroerde. Nu zou ze plots het geheim van mijnheer Jean
hooren. Zoo Flora nu maaï luid het nummer zei.

- 
'W'at is het numrner? vroeg Wilhelm.
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- 
Maar v,rat scheelt u vandaag ? I-iebt ee dan geen hersens meer ?

Men zou zeggen, dat gij gisteravond drorrl<en geweest zijt, in plaats

oun ik. Wat zegt ge van mijn drinl."en ? Nog zelfs geen hoofdpijn van-

morgen !

- Ja, de dronlcaards rnoeten u bewonderen !

I-tr,re vriendelijk ! F{oc,r eens, gii ziit niet treffelijker dan ik ! Ge

doet hctzelfde werk...

-- Kom, gaan wij iru ruzie maken ?

dezen nacht van uw vrouwtje gedroontd l Die heeft nu misschien een

Beigischen lcrijgsgevangene tot vriend.

- 
Onrnogelijk; want ik heb geen vrouw..Z.g nu liever het nurn-

mer der karner.

- 
Jwss-sn'trvintig immers, juist mijn ouderdom. J., g. hebt nog

een jong ding ! Als Petermann u een oude dragonder mee gaf, moest
ge er ook lief tegen zijn !

- 
Cr, ik lçan nog altijd naar hdt front gaan...

- 
Gij naar Ïret front ? Wat zijt ge moedig, nu ge in Holland zit !

Zie, manneke, ik verwittig u, als ge veel van die vlagen hebt, van die
neerslachtigheid of ezelachtigheid, of hoe ge het noemen wilt, dan
deugt ge niet voo,r den dienst en zal ik het ronduit aan Petermann
zeggen. En dan vliegt ge naar 't front.

- 
i!1331, ik geloof, dat de drank van gisteravond nog nawerkt,

gij zijt zoo prikkelbaar. L-aten wij nu voortwerken, want straks moeten
we mijnheer Jean nog rneer nagaan. Dus, kamer 22. 't Staat er !

- 
Goed ! Voeg er bij : offensief der Lente. Dan herinneren we

ons goed, w-aarover hij met zijn vriend' sprak.

Zoo dikteerde Flqra nog een wijle, en in haar schuilplaats hoorde
Gabrielle alles.

Eindelijk scheen het onderhoud afgeloopen.
Flora was blijkbaar de baas van 't verachtelijk spel. Ze verdeelde

den dag.

- 
Gij gaat mijnheer Jean verder na, beval' ze aart haar vriend, en

ik zal die Franschen 't hof maken. Denk gij dan maar aan uw wijfje in
Duitschland en troost u met de gedachte, dat ge ze vandaag niet be-
driegt. Ik geloof, dpt ge vroeger een brave jcngen waart, maar ja, de
o'orlcg is een leelii,k beest, hé ) Voor mij mag dat beest nog lang leven !

Gabrielie walgde van die afschuwelijke taal.
Zii *asnu over zichzelve gerustgesteld. Over haar had de deerne
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niet gesproken. Een ander moest dus de grenswacht gewaarsch.uwd
hebben, dat er een v_rouw met Franschen kwam.

Zoo het waardig paar riu maar sp,oedig heen ging, en de garçon
haar verloste...

Flora scheen zich voor den spiegel op te schilcken, want rnejuffer
Petit hoorde haar zeggen :

Wilhelm, geef de poeder daar eens, ik moet die vlekjes weg-
doen. Dat is 't ongeluk van veel drinken, dat ge van die plekken krijgt.
Maar er den drank voor laten, neen hoor ! Nu dat rood verfstokje. Ja,
ja, ik moet een goeden indruk malcen op 4e Franschen, want die hou-

.den van chic... Daar op dien stoel hangt de blauwe bloese, welke ik
gister gekocht heb. Ze is laag uitgesneder, eD ik doe aan den boord
een fijn Fransch en Belgisch strikje, dat is patriotiek, hé ? Ja, ja, Peter-
mann weet wel, dat hij een fijne medewerkster heeft'aan Flora.

- 
Hij moest u op zijn bureel nemen.

- 
Wel, om het te zeggen, zooals ik het meen, daar leg ik het

op toe...

- 
Ge hebtgelijk!Erzijn et zoo velen, die van den oo,rlog profi-

teeren !

- 
Zeker ! En vele kooplieden weten oolç wel wat ze doen! Zie

zoo, nu ben ik gereed. Nog een krul in mijn haar... Wat zegti ge van
rnij? Zie,lieve jongen, als gij nu goed uw best doet, en dien mijnheer
Jean nog wat meer voor den kogel helpt veroordeelen, zal ik mij mor-
gen ook zoo eens voor u opschikken... Berg goed de papieren op, want
straks komt de meid hier en er loopen ool< andere spionnen rond. Wees
dus op uw hoede.

.- Als rnen ons nog maar niet in de gaten heeft )

- wel neen... Voorzichtig zijn is noodig, maar nier dadelijk bea-
nauwd, hé ? Ik zal wel sul."ses hebben bij die Franschen.

I\4aar ze zijn gevangen...

- Ja, binnen het hotel ! En dus zal aangenaam gezelschap hun
dubbel welkom zijn... Laat het maar aan mij over. Nrr, guu", we naar
beneden )

Gabrielle hoorde hen vertrekken. Ze lieten de deur open... Het
meisje bleef nog even in haar schuilplaats. Dan stond ze op en vlug
verliet ze de kamer.

Niernand had haar bemerkt. Ze dankte God voor deze ont<lekking.
Ze kon nu het leven, redden van een vaderlander.' De garçon kwam juist naar boven.
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