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GABRIELLE PETIT,t6.
Ze greep àen draod aan'
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- Vie heeft dat cedaan ? vroeg de ovcrste.rlremand antwoorddc.

- Wie heeft dat qedaan ?
Nog stilte.

- Spreekt. of ge gaat allen samen
r oen antwoordde een man :

- ,: j:.a. gazetverkoopster 
!

- Welke )

goed meisje, maar ondcr vriendinnen praat men zoo 3e;rakkciijk' En

iÈ;i ;;ii;;fii"ht opg'l"gd altijd voorzichtig te ziin' .r'., Nr-^:.
Maar st.ecls eenzaânl en gesloten ziin' L1's 

zoo nroerlrlk' l\oolt

eens een vertrourvde h"bb"n' dut:' huut eigenlijke taak zort Gabriellc

echter nimmer icts oPcnbaren'
Zii arbeidde ii"t'ig ";;;' Zt mocst nu1>ijzondcr. oplcttc.' na dic

eerste aanhouclitg. Z" '"i'dt 
Jus vcrmomd' Zooùezocht zc Lcmairc cn

Berthe als boercnvrourv ve;"-d ' 2" ging naar Miss Citt cll i. de klct'dii

van ecn I'inc.lerjuf fer. Z. b";;i;;tt'i" t-"n gottth.. rlaq ct'tt spoorlijn'

1'P',nl-(fl

naar de gevangenls'

213

zat te visschen'

s avonds in den

gewone koerier
in te dienen'

En hct briefie
buik van een

rveg en iuist had

Dadeliik bcsloot

mct het
der ver-

mejuf-
." zell

n..r;J:i,t" ce geng ge,eest is. De soldaat heeft nog ""n 
|.,u'"'u*,

; a.jlJ::-". 
.h*, ," niets gczegd )

' "" ËËili J:i it it'"",:ffi :::ï:::' d e v erk"ps'ier aan'|e

;iorleue was inderdaad dadelijk naar huis gegaan. t

Kond trvaalf uur krvam t,"o, ".i"Ji".- tsen week, zci ze.

,- r";-iiÏtlï-"î"]'uïTr-lï:ï"":;1"^ tot ze mij konren haren. rnaat

:";-l*t e-en maand gelachen.
,-., ' 

tu€ zoo I vroee Gabriellc cnnoozel rvcg.
i Ëtl"*i: vertelde cle gesrhiedcnis van de krant.

r iïIi$*.i1ï;:T:*"cr 
nie'i hcrkend

_ [i i,:îJ:î-,.i"': *iïhe 
braden nog

au, ., "Jrl*r*ilde 
u en de anderen eens vermaken . v.n mo' zotgel'' -:ï,i ko_mmandantur 

"f,iia n"f ..ii.';;;.

;ï.*.f-"*' i:lï#Ë: Ï:$Ïîïl,, *** r, *;"ï îIli ii
aun *]. )::i*tttË niet ! Moesten ze clat rvcten, ge zoudt *"a kÂg'rt

t'".ii','.liî;î 
:,1'J::ff1,^os wat samen' roen cabrierre 

r'/€€r

d".. E 
"-'ff ïT:r î:î ;1, ;:.;iïi:::* Jll:l "n:g:"-,";i,i

terwijl ze in schiin vreedzaam
aantal treinen en rvagons zat '

schalkte vischjes.
Op een morgen bleef haar

fer Pptit een gewichtig verslag
naar de grens te gaan' edert de Lente- * 

ù,, ""i"J - 

r";"i"' a.- 
11'5 fl :r i::'a:tx i. Too, ".,, 

r.o". i ",
::l'"::::ï*:,î:ï.$Ïm:-ç..."tr1;:':i,:ruï"ï:il::;
ili:::i,i".:î*î,îiÏ'::ï:"it:i:ii:$:"{'**,*l;"9:*r:;
omdat zc dan het strcnge ctappengcurçu "'"" -

Icon. Ook kon zc in d" K"-p"" ttim gebruik maken.van trams'

Toch cluurdc d" '"i' i:;; 
;'l;-;'" a'ond' to"n Gabrielle bii

Hoogstracten naar de grens slapte'
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. Een-sklaps stond een man v66r haar.

; Nuu: Holland ? vroeg hii f luisterend.
_ ,.t", meisic schrok 

"u"n. Gour.,. had zij hulpze dren vreemdeling vertrouwen.?

- lJ":n, neen ! antwoordde ze tuchtig.
- Ilç lcan er u brengen.

aanvaard. Maar kon

- Maar ilc wil niet naar Holland. Wat moet ik daar guun doen ?

.- , -t" naar-gewoonte had ze flink de kaart bekeken en zoîder a^r'
zelen vervolgde ze :

; lk t" rap naar mijn huis te Wortel.

"- ;ifiiii:î ;: :ïf "iïI",îl;*: j,î m;j - 
geraken

v":j':.:i:, me, d.acht Gabrielle, maar is mijn spoor al kwiit'

:ïï":*'.ï'*i}:i:';: ;ii!,ïiii,ïî::li',rrJ"--" -iït 
aan nremand wat vragen, .rro..i.ll"" alleen doen.

[îi;:'i'*:Ïi::;n'l:,:iJ]:*t';;":",::l'J:ïï:Tj;

;#':'.iTli
;:.Ti" haar eigen weg zoeken.

*Ë'nffi;,:ï:1,ï'#-

:iiîyriîJ ri.|il û*:ij: ï"rî#*."-;_ ::
- Ja, antwoordd6 

26.

f,til*5ri1l îî1.H,:1*#lî ;*"iff ,,* ; jn #
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De vrouw lachte.

- Handschoenen' herhaaldd ze' Maar' miin'

ft".a*fr.""."îi0"" I at" ge. met een tip van uw

raakt, zijt g" ", ui aan' Hattdschoenen' ' '

- Maar zii zlin er naar gemaakt'

- Dat kan niet.

- 
't ls toch zoo'

- Laat een keer zien'

_ Ccvangcn dus )

- O, ju.-. De een na den ander' die zulk wcrk doct' rnoet er aan'

Er is te veel verraad, ,n";'jJl N""' wien zal ik u zenden ?

- O, ik Lo,t rt'tl tlleen ga"n' ' t. Dui.,elsrverk.

- Àir.."î rr' 'ic wel' dat ge d.'' d:aad ntct 
l-el

De buitenste is niets, -"tt à""ij"'"t"ste' EveIr cr aal.en dood ziit ge'

Eergisteren nog zoo -* ati" 
'îî'" 

gu"t""' "tgtt' 
uit 

.West-Vlaande'

ren'.. Ze wilden naar 't t,oltl"2i'it*"" '= 
ii"t,'"p ten kar voorbij

gevoerd, doocl van "i*""' 
à:i; a'L'Jo-p"tt"ts' dic meenden dat het

;;:;;;;.,;";'d". d,nud"' Duivclswerk"'

-- Moo, ik heb een middel'
Welk ?

- Handschoenen...

kind, Peinst ec dat

rok aan den draad

ô

)
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gezien, hernam de vrouw, toch ver-- Wel,
wonderd nu.

- Ja.

zoo heb ik ze nooit
't ls kaoetsjoek.

Gabrielle haalde ze van onder haar L.leeding.

Onze mannen werken ook met kaoetsjoek, met een veloband
of een raam door kaoetsjoek afgezet... Komt ge van Antwetpen ?

-Jr.'. Dit ges$rek ging niet zoo vlot als wij het hier weergeven, vanwege
de taal. Gabrielle had wat Vlaamsch geleerd, omdat het haar onmis-
baar was bij die tochten. Het tweetal begreep elkaar toch.

- 
lk zou alleen willen vragen, of er veel Duitschers aan den

draad staan.

- 
Niet zoo dik als verleden weelc. Ze zeggen, dat er weer een

slag geleverd wordt en dan trekken ze er altijd wég. Maar ge kunt den
boel nooit vertrouwen. Ze patroelj eeren, liggen in grachten verdoken,
loeren achter struiken, rijden op de fiets rond, zoodat ge altijd over-
vallen kunt worden. 't ls dus op te passen.

En als ik in Holland ben, is de eerste stad, Breda, niet waar ?

de stad Breda. Maar hebt ook een boel dorpen.Ja, de stad Breda. Maar ge hebt ook een boel dorpel

Als ik dezen weg volg, kom ik dan aan den draad ?

- Ja, maar dat ie onvoorzichtig. Ge moet door het bosch gaan'
't ls er erg donker. Ge dient er moed voor te hebben'

- Dien heb ik ! ls er in 't bosch een weg ?

- Een pad, maar ook daar is't gevaarlijk, want de Duitschers

kennen het wel en loeren er op. En dan moogt ge al de burgers niet
vertrouwen. Er zijn er, die met den Duitsch meedoen.

- Dus, zoo maar door het bosch gaan, is 't beste ?

- Aldid recht uit... 'Was mijn zoon er nog maar... Die heeft er
veel over geholpen, en hij is ook door een burger verlclapt, een smok-
kelaar. Op een avond, toen hij weer met een groepje op weg was, vielen
de Duitschers hem op 't lijf. Een der jonge gasten, die vluchtte, is nog
geschoten. Hij was toch niet dood. Ze hebben miin zoon 266 afg.ran-
seld, dat hij vol bloed was. 't Is leelijk volk, den Duitsch. En dan deden
ze hem naar Antwerpen. Van daar moest hij naar Duitschland. Ik was
nog blii, dat't zoo afliep, want ze hadden hem kunnen dood schieten
ook I

Gabrielle verstond dit verhaal maar half, doch ze
vrouw bedoelde.

Och, ja, er
ze wist zulks, en

.was gevaar,
ze mocst het

altijd gevaar, te Brussel
trotSeercn.

begreep wat de

en elders, maar

-247 -

I)e vrouw keek haar bezorgd aan.
lk kan u wel naar een anderen gids sruren, zei ze;
zijn ) Hij smokkelt ook en is altijd op gang.
O, ik durf het wel alleen te probeeren.
Pas toch op. Het leven is kostbaar,,. ls uw man aan

- Ja...'t Was de eeuwige
antwoorden.

vraag, die zij ncoit naar waarheid mocht be-

ln

- Gij doet een gevaarlijk stuk en ik beef als ik cr aan dcnk.

- O, 't zal wel gelukkei.

- God geleide u... Ik zal voor u bidden.

- Ce zijt een goed mensch.

, - O, er zijn nu zooveel sukkelaars, hé?... Ja, pas toch op; of
orengen u morgcn ook op een kar voorbij.
. Mejuffer Petit nam afscheid en eenige oogenblikken later was ze
het donker bo""h,

dan

Ze sloeg een kruis çn deed een kort, maar vurig gebed. Danr stapte
zÔ-voort, goed uitziend om niet tegen de wild dooreengegroeide dennen
te botsen.

... De wind ktoeg door de takken. 't Was of het gansche woud bij-
wtllen zuchtte-

, F-. sprong een dier op of fladderde er een vogel rond, en
schrok het meisje.

Hoe eenzaam hier !

- En dan de gedachte, dat van achter een struik, uit een gracht
gedaante kon springen, een- Duitsch soldaat, of een handlanger
den bezetter.

En zoo zij nu gegrep€n werd met haar papiercn !

Dan was het lange gevangenisstraf, of de dood !

, . -- Ik moét naar Holland, zei Gabrielle bij zich zelve, als de be-
aorrng rees toch terug te keeren, omdat niemand zoo iets van haar
erschen kon.

Het moést...
Eensklaps hoorde Gabrielle stemmen.

L Ze-stond stil, liet zich op den grond neervallen en luisterde. Ze
ooorde haar hart bonsen... Men sprak Duitsch...

^ Soldaten dus. Ja... Een gerinkel als van eèn bajonet... Dan weer
Ëen stem, een gespret< dat geruimen tijd duurde.

hij thuis
maar zal

t front l

ze

een
van

Ze besloot nu te vertrekLen. Ze was gejaagd om den overtocht te
wagen.
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_ Plots-schrok ze nog meer. Vlak in haar nabijheid roerde er.;ets...
Een wild konijn, een haas, een vogel?

Groote hemel, het was een mensch. Hij kroop over den grond.-
Gabrielle zag duidelijk zi.in gestalte. . . Een ,rijan j of een lotgenoot ?

het laatste. Waarom'zou hij anders zoo behoedzaam te werkgaan.

f f "* hi; stil, enkele meters van haar.

ln j::Tli!î::*:"îï,::î:;.i:"ig:i:î#:.j:ïï:""îîi
lund I 

- ' urlr moJgen ontdekt te worden. En ze moést naar Hov

, *!:Lil"l"i:î..-'fi,:l de aandacht van dien anderen opwekken?

"" "!"'|lÏ.îoîiil1llil:**n zich de zenuwen, al werd het wach'

*. f;l"til,\,îlï,0'ril:ill {"t ze zou niezen or een hoestbui krijsen'

:Éqft:*ffi**l'ï*:
Daar klonk een derdg s16rn...
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Was het de af lossing ?

In nieuwe spanning luisterde mejuffer
bijgekomene vroeg.

- Niets gebeurd ?

. - Gar nicht !

- Ze hebben
lingen gepakt.

- Jonge lieden ?
.- Ja... Natuurlijk voor het front.

- Dat duurt toch maar altijd voort'

- Eigcnlijk moet ge ze bervottderen ;

Petit. Ze verstond wat de

tusschen Rijckevorsel en Hoogstraten zes vluchte-

maar t ts voor ons een
goede vangst. Ja, 't wordt moèilijker naar Holland tc relzen.

- Die draad is een goede versperring.
-- Ge mcet Duitscher zijn, om zoo iets uit te vinden' Onze orga-

nisatie !

Gabrielle verstond Duitsch genoeg' om dat te begrijpen'

We zull.n .r,, elders wàt surveilleeren'
Dat lvas weer de stem van den derde, blijkbaar een overste'

- -- Coddank, ze gaan eindelijk ! dacht het meisje'
De mannen stapten heen, de stemmen verstierven'
De gedaante ,,Àij mej,rff*r Petit stond recht'
Gabriell. hud lusih"- aan te spreken' Hij moest een vertrouwbaar

persoon 
'lj;; *;;;LJ;;; ;"" b"'"tt... o' een bondgenoot-hebben'

samen den orr".r,o"h, te wagen, elkaar te bemoedigen en te helpen'

Het denLbeeld beLoorde. mejuffer Petit sterk'
Muu, ,. h;; ;;; '"k;;.ii. v;t""t'i'" was het een smokkelaar'

die nu wel d" il,"J"t" u".rne"d, maar hen straks diensten bewees'

H"J 
"tk;l;it. r"ft"i-;"nigheid' Ceen vertrouwelijkheid'

eeuwige ucht.rdocht, C"ri st..,n, doch op eigen kracht rekenen'

En Gabrielle bleef liggen en roerde zich niet'
De mun f .".f ."r, d"iË ..roo,w"'p' Was h-eq smokkelwaar ?

Cabrielle"loerir*., .. to., g.b*ttt'' Ze kt:oop dan wat-nader'

Dt ""b;L";;; "rt"" ttuii it" dtuud' Hij lcuchte op bijzondere
wijze' Het *o."i..t s.in tijt, *t,tt h"t werd beantwoord'

E. d"" ;";J.; ""."."1.". 
Het meisje verstond iets van brieven'

De tnan ."" a"..-tliJà"-t-rr.r"p"tti"g wierp zijn pak d"er' Iemand aan

tlen anderen kant deed hetzelfde.
-.- Koeriers, dacht mejuffet Petit.
EJ;J;ftt;r'i"J'..-ôr'a" stond een man in Holland en hij

vetvoerde brieven,
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Zeker brieven voor en van soldaten. Hij rnoest drrs in di"nst ziin van

het vaderland. Hij kon haar berichten o.r.r.r"-.. en op een konsulaat
brengen, zcnder dat zij dcn overtocht waagde. Welk een geluk !

Doch dadelijk kwam weer dat eeuwig wantrouwen.

- Wie rvas die koerier ) En zou hij haar *"rk naar behooren ver'
richten ? Zou hij er het belang -..an begrijpen ? Zij was zelve op rejs
geg.aan, omdat de verzending spo.d.i"cht=. En nu ,1abii hct docl mochl
ze haar taak niet overlaten aan een vreemde, waarvan z: nict wist ot
hii ze plichtvol zou doen.

- Vanneer komt ge terug ? zoo vroeg de man aan d. orrerzijde'

- Vandaag over een week.

- Zelfde tijd ?

, - Ja, omtrent... Maar als 't lukt. Er ziin vanavond \Neet zes

iongens gepakt, die over wilden. Ze *"f.".*,*"".
- Pas maar op !... Bliif niet langer.

- I of zlens- _

*^_ 
4abrielle verstond dat. O, het waren goede Belgen l. Zor ze àierr

man nret aanspreken ) Zie, hij }<wam w.er"in het boich
- -,, 

EensklaPs gi.,g h"t -.i.1" naar hem to". D" ko".il, liet zijn n*
vdlten cn greep een waDen-

- Ecn vluchreling, een Belg ! zei Gabrielle haastig.
- Wic ziit eii ?

lemand die naar Holland wil. . .

I". îo, .ù gij mij verraadt ! Ik vertrouw
iit n"d tk u. al lang kunnen verklappen.
u-urtsche_schildwachten 

daar stonden.urt ook ?

dienst )

toen de

gezel ik

niemand...
Gij laagt in 't bosch

Ja, en ik wachtte
de koerier aan Gabrielle'

-_ Jol
-- b. b,,it..rste draden beteekenen niets' maar let op voor de

blnnenste. Wacht even. ..
De man haalde een touw uit zijn zak'
-- lk zal uw roLLen toebinden, hernam hij' En beneden zitten

ze Soed in de kousen, hé ) Ge moet zoo voorzichtig zijn"'
Hil *as zcnurvachtiger dan het meisje zelf'

. Plots -". ;r"; c"b;:.11" kul-,. g.komen' Ze maakte het teeLen
des kruises en prevclde ecn gebed.

De koerier hief .1" huiteisre draden op.
Nu kwam het beslissende oogenblik,

il;, il ;,-*i::: :lËi5îi, iî^î Ëïiï::jî
I^1:. î0, :* se kunt niet over den draad.

ffi""l';;i;iili"'il 1î:,'*^'' 
dan trekik -",h'''-' *'""'

';l;l ;Ji,,|ï\,\ïï ;" handschoenen daarvoor.

il;t""" 
van het land, zooals gij. Roep uw vriend, dan ver'

Inderdaad, hcrnarn de man vcrbaasd, Cij behoort tot een

- Ja.

- Wel, ge zijt flink.
De koericr floot.
Intusschen maakte Gabrielle zich gereed,

- Haar hart bonsdc weer, Zij ging nu de draden van den dood, de
duivelsche, gcniepige .rr"."p"r.inf t.otseeren, haar jong, schoon leven
wagen.

Zou het middel, dat z" aannvendde, afdocnde zijn)
Ze moest vertrouwen op een mededeeling over de deugdeliikheid

van dat middcl.
, Maar Gabrielle dacht niet lang na. Er moest nu gehandeld

worden.

Aan de overzijde klonk het sein.
De koerier sloop naar de versperring.

- Zijt ge daar nog ? klonk het van den

. - Ja... Er is hier een vluchteling, een
land.

Maar hoc kan ze over? lk heb niets bij mij'
Zij hceft handschoener,.

- Is ze te vertrourven ? 't Is hier nog geen Holland'
De vcrsperring stond inderdaad nog een eind van de

greDs.

Ja, zij is van een
Een minuutje wil

'- Durft sc ? vroeq
En rustig [lo.,k h.i,

dienst !

ik wachten.

vluen
vtouw.

kant.
Ze wil naar Hol-

eigenlijkc

De koerier aarzelde nog even.

*"r iËi rLî ï::" Ir:::.,:l*f;choene n ? vroe g hi j .
Hier loerdc de dood.
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Gabrielle boog zich, verkende de binnenste versperring.
ln Gods naam, bad ze.

Ze gre.p den dtaad aan, den onderste, waaraan verleden week nog

dri" I.'rr..rs !"bI",r"., waren... Z. t".ta" .." ".fr"l;., hief den draad

op, kroop er onder, Iiet hem weer los.
Ze bleef ongedeerd.

- God zij geloofd ! juichte ze.
. De tweede koerier maakte een opening in de dcrde versperring"'

Gabrielle stond aan de buitenzijde. H""rlijke vreugdc vervulde haar'
Ze ontdccd zich van de hulpkleeding, verstopte ze, en zci tot den on'
bekcndc, den helper, den bondgenoot toch :

Mag iL u vergezellen ?

Waar moet gc heen ?
Naar Breda, denk ik. Ik rnoet een bericht
Naar Engeland ) ...
Ja...

vcrzendett.

^ , _ Cu datr met mij naar Baerle-Hertog, clat is ons eigcn gebied,
Belgische grond.

Baerle-Hertog I Die naam was haar nier vreemd. Ze rvist dat daar
een ingesloten grond was, tot ons land behoorend,
- .:- ?1ut zult ge alles kunnen verzenden, wat ge wilt, u"rz.ketàe

de gids. Maarl<om, we zijn nog op Belgie.., *" *oi.n opletren.
t-n naurvelijks had hij dit gezegd, of een schot klonk.

, .- D. Moffen hebben het bemerkt dat er wat gaande is, zei do
koerrer-

Kunnen ze ons nog lastig vallen?
Natuurlijk...

- Pç zijn ze hier toch meester ?

- 
't Is België, zeg ik u... Kom, vlug voort !

z-e 1!arcn weer in een bo".h en eensklaps hoorden ze stemmen.,

- Verduiveld, ze zijn over den draad g"ko'',"r, ! h"rrru- de gids'_ z_rln we nog ver van Holland )

-,-. ;_Ji' cen heel eind. Ên we komen Éeffens op de hei. Dat mag

"t.,. J", moetcn ons wegsteken. Kom mee.

__ L'e koerler w.ees een gracht en daarin, en nog onder takken, die er
over hrngen, verdoken beiden zich.

-,U niet-verroeren en niet spreken ! fluisterde de man.Gabrielle beefde toch.
O' zoo men haar greep en het verslag vond.,, Was er kans tot aan-

houding, dan moest ze her
Iiteit en dicht opeengerold.

- 25i

paplcr vernletlgen. Het lvas van fijne kwa-

Ze kon het desnoods inslikken. Ma r ze zou het pas op het laatste

*- Ja... Zwijg nu...
Gabrielle ge,ràeld. wat nijd in âjn stem. Hij was blijkbaar ont-

8temd, omdat til .ijn ,.i" ve;traagd had. Ze stond toch ook in dienst
van het land.

. - Maar ze rvist het. dat ze niet
gelijk zii die toonde.

Veer klo.,ken .r schcten en
gevaar werd steeds ernstiger.

,ran ieder toewijding vragen moest'

kosels suisden door het bosch' Het

Gabrielle dwonc zich zelve tot kalmte.
De stemnrcn klJrk.., zeker oogenblili vlak bij'
-- o' u"* t'""f;;;;;;;lr' 

"huduou 
gezien' merkte iemand

op' Hij is zoo zenuwachtig sedert hij van 't front gekomen is'

-- Hij beiveert, dat .le draad aangeraakt is geworden'
-- Door den wind..

- l" .lk ;;iliir"" ai" vluchtelingen al lang in Holland zijn'
-- och l.-.1".r,"i;;;...' t" "Àchijnen 

toch niet 
-bij 

k3'*'
Pagnics en nu men 

"r.ru., 
u.rJrd een groep aangehouden heett, zullen

Ônderen w.l cen und"r"n dag afwachten..-- Zoeken we nog verder )
- -- Voor oll. .,oor-ri.htirheid zullen we tot aan de grens gaan e n

ttegun' aui-", "Ï;'Ïi'Ïiiiï"J"""t"1'men 
r'|!'as' Anders laat de

Daas ons hcel den nacht ronddolen.

:,: ùullo"ï.;l*:::* ;:î.,ï* ffi:*ï * lÏ:H' ;ml
lllinr." t.".* "."î""",J;" a.n buik. Hij is nu buiten gevaar' maar

'uJ r.rar bijna het hoekje om. 
erdedigen, dan

- : Ju' er ziin er bii di" L"r.l", dic licvcr hun leven v'

'rerr Duitschlanâ t" r,.rrr.Lk.r,.

oogenblik doen, r,vant het ware de vernietiging van
ten koste van .r,eel inspanning en gevaar.

- Dat dacht ik rvel lfluisterde de koerier.

- Wat )
.- Zoelclicht over de hei...
-- Van de Duitschers ?

geweldigen arbeid,

Natuurlijk. Ze zullen het ook
M,rar w" zitten hier vrij diep I

cver 't bosch laten sPelen.
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Of tegen den muur gesteld te worden, als ze spionnagepapieren

bij zich hebben.

- Juist, en daarom verweren ze zich. En ze kunnen ons uit atlerlei

echuilplaatsen bespringen. Als ik mijn leven moet verliezen, dan moet

het ten minste aan het front zijn, maar niet op 't slagveld bij de grens'

- 
Zoo meen ik het ool<.

De koerier en Gabrielle verstonden genoeg van dit gesprek, om

- Wij wachten nog, zeker ?

- O neen, we kunnen ook gaan, maar volgen een anderen we9'

- Maar is het voorzichtig ?

- Laat ik nu zeggen, wat er moet gebeuren, madam.

- Ge hebt gelijk. lk heb u al g..i"g in verlegenheid gebracht'

- Dat is niets. Gii wetkt ook'voor d" goede zaak. Maar gii kent

de streek niet.

deri zin te verstaan. De kerels verwiiderden zich.

- Zc gaan naar de grens, fluisterde de brievensmokkelaar na

eenigen tijd. We komen er goed af. 't Ziin tv.'ee Duitschers, die hun

plan weten te trekken.
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geworden'

' Mejuff"r Petit bleef rnaar twee dagen in Holland' Ze wilde nog

u.t"' a" sr";"'Ë; Ë";;-." t "oal 
daarom door Limburg terug'

D. "-'";;;;#;:',";.;;"ïoo'*"" 
zonder horten of stoo'

ten' Haar isolatienriddelen werkten uitstekend'
''t Was een zonni.: *;J';;ëtu'i"tr" "t-tijtt 

van harte haar

weg in Beleië r.ervcl r.- z.;';.'Ë;;lt -wat 
rusten en het noenmaal gebruiken'

Eensklaps klonk het :

Gabrielle haalde haar paspoort te voolscluin'
. Een der gendarmen beleek het aandabhtig'.

- Gij k"omt van Holland ? zei hij in 't Duitsch'

. . - of ik naar Hollani::; N."",,: ""'-s'""*t' 
antwoordde Ga'

brielle in 't Fransch.

k"" F;r:j#;iï* ttotlu,'a, hernam dc gendarm nu ook in gebro'

- Halt t- En daur stonden

- Schein !

- Wie zegt dat ?

- Gij woont te Brussel ?

- Ja.

- Wat doet ge dan hier ?
gezondheid' Brussel is zoo

-, , -,Wat reizen voor mijn genoegen en
tltrk en woelic.

D. e"ndui- s"h,,.l.le het hoofd.

- Cij komt van Holland, hemam hij'- .. , .t

- Maar neen. lk ,""'iii .""i *"r ruttand willen saan' mqar

we rnogen niet en er staat een draad,

- Neen... Wat gij zegt' doe ik natuurlijk'
Ze slopen voort, 

"eerst "geruimen 
tijd door het bosch nog' dan over

- We zijn irr H,rlland.

En
beloonC.

de hei.
Aclrter hen was alles stil
Eindelijk zei de koerier :

God zij geloofd I
Gabriclle stortte cen dànkgebed' Haar' moed en durf waren

twee veldgendarmcn'
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- Kom mee !
Maar waarom ?
Mee gaan. ..

De gendarm liet zijn
brielle naar een dorpje.

We zullen eens zien.
Maar wat heb ik dan toch misdaan ? 

'

Dat weèt ik niet.
Welnu !

Er loopen hier te veel vreemdelingen.
lk ben geen vreemdelinge,
Van Brussel toch !

makker alleen patroelieercn en bracht Ga-

Ben ik gcvangen ? vroeg het meisje.

- Maar Brussel is België en Limburg toch ook... Het is toch nog
geen Duitschland !

- - - 
O, zoo goeil als Duitschlancl, Brussel cn Limburg en he.el

Beleie.

- En houden ze in Duitschland de vrouwen en meisjes ook maar
zoo aan als een gendarm daartoe lust heeft ?

- Er loopen hier te veel menschen, die verdacht zijn... Spionnen'
Mejuffer Petit lachte l.rid, ul *u" ,.l"""rfiit ..", trrg"rrrst. , _ 

.

" Zoo men haar eens naar Brussel voerde 
"r, 

,rr", p",".'r-ann kon'
fronteerde. l\4aar er waren geen bewijzen, Wat kon **'h-*, do"n ?

r: Ze had echter haar kousen en hàndschoenen bii zich. En als men
ore vond !

,- , Ylut h:: "."tll"* rvas in veiligheid. Dat bezat men reeds 
'inEnge'

ill_".__Y""t 
die isoleer-midd.l.^ kon men haar htogstens wat gevange'

"tt=ttil *j],.i' ,Dat 
was nog geen bewijs ..r.n. spionrr"age

,. En cabriell" u"'o. ràÀ *" "".},r.r "."'r.*li;il.r, i. Holland'
die ze had bezocht.

--^-, 
G: gaat zoo rap ! riep ze rot den gendarm. Gij hebt ook zrrlke

groote voeten. Zeg eens, wees nu galant, hé ! en laat ;ij met rust.

- i]:""... Ln pas op, probeer niet te.vluchten.
- waarom zou ik vluchten ? Zoudt gij op mij schieten ?-. Ja..._ Gij hebt zeker no< 

.

_ Duitsche ! 
,t, gaarne meisjes gezien ?

_ Ha, zijn die bcter dan wij ?* Ja...

- Wat cen ongalant mcnsch. Nu, ieder zijn zin, hé) lk houd
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