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veel van een Belgisch

' hielen dan de teenen.
hielen laat zien.

soldaatje, maar van een Duitscher zie ik liever cle
En de dag komt toch eens. dat gii ons allen uw
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*r#"î:,1-;:J';.::l',Y.riiïl,*:'lïi::T:. j:$::ii::
vehn, bekendmakingen, verordeningen 

"r;J;; 
""

- Daar is 't kot.

- O, *àt geef ik om uw kot. Zgn{ egn Wolffbericht rond, dat dcgendarm_een krijgsgevangene gemaakt heeft, 
--'-"-'

- Binnen t

De gendarm bromde iets, maar begreep niet recht wat ze bedoelde.
: R:i: 

* oorlog nog lang? v,l"g'd;t.iË'd.".'1
Gij gaat naar parijs, zeker )
Natuurlilk !
Ik geloof 

,er 
niets van... Het duurt te lang.

llr,., =T lang meer.

#:::iïî". se wèl zult geraken l
_ ln Berlijn.

- l"1oo ! dreigde de gendarm.

l.."rr] 
rs clat ook strafbaar ? lk heb nooit eËn plâkkaat daarover ge-

,,,,'';"F:*Ël':î:ï.,j:"ljfù,,,- -roo,e voe,en, die ik nie,

"""-à:îi5ï:*.""î-*"t;i:#,!'.:r':T;:iî;î:fi :"'-"I*î;;"'

;3fi,fr;;f **H*#;ffi jï*#ffi jîi

r,,'uiÏiïiî,Ë"".", # ï.il.*'Ëii 3il àu: hç;

.$r*ffiryil;

Waar is uw oïerste )
vrer, éa r.. rrdrcn r r,,an zutt ge wel uw muil houden.
Hebben ze in Duitschland een muil l f" S;i*iêiliî",
Dien ga ik halen I Dan zult wel

i _ Binnen. zeq ik !
Gii kriigt vast het ijzeren kruis.

i-

--''i I
De genâarm duwde het. meisje in het hokje, dat blijkbaar voor

Bemeentedoeleinden had gediend, als het bergen van een i.""a"pùi,
misschien ook voor het opsluiten van een droiLourd 

-of 
."n ""*;il;:De deur werd dicht gewoæen en Cabrielle *u. .ll..rr.

mond- !Y{ CeD

-C=\Jg
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ls dat ver ?

O, wel een uur van hier.
Zoo ver? riep ze vroolijk. Doe hem mijn komplimenten,
Waar gaat ge heen ?

Naar de grens, antwoordde ze zonder aarzelen, lvant, kon ze
allen vertrouwen ?

En ook zonder boos opzet kon men haar verklappen.
I\'laar dan loopt ge weer in de val.
Neen, neen, ik zal n.r beter oppassen.
Maar op klaarlichten dag !

Durft gii mij verbergen ?

Verbergen ?

Neen, hé ?
Als ze huiszoeking doen. .,
Welnu. ik rvoon te Brussel, en als gij daar eens opgezocht

wordt, zal ik u verstoppen. al zocht de heele keizerlijke garde u. Enfin,
mijn groeten aan den gendarm met de groote voeten. Zeg hem, dat ik
te haastig was om op den officier tc rvachten. En ook, dat ik walg van
Duitsche officieren.

Gabrielle kniktc en verliet het dorp.
Ze volgde een tegenovergestelde richting, dan vanîvaar ze geko-

men was. Zoo rvist ze, dal ze van de grens afging. Later zou ze wel
informeeren hoe ze te Hasselt kon komen.

Dat rvas de tweede aanhouding geweest, en weer zonder ernstige
.gevolgen.

Maar de derde maal zou het tragischer eindigen.

XXIII.

Cabrielle Petit had veilig Bruésel bereikt. Ze was zelfs met de tram
gereisd van Sint-Truiden naar Leuven en dan van Leuven naar.de
hoofdstad. lijnen waarvan veel gebruik gemaakt lt'erd, om van Luilc
naar Brussel te reizen, al ging er een gansche dag mee verloren.

retzen
koerier

Gabrielle werkte ijverig voort. Weer deed ze verscheidene

. . - Wat nu ? mompelde ze. Als
vindcn, moet ik zcker .ruo. B..,r."1 .r,
zal rneer achterdocht gcvoelen.

ze die kousen cn handschoenen
kom ik voor P.t".norr.r. En diè

, Ze keeli naar het raam, of ze haar bezwarerrdc voorlverpen daar.dlor wernen kon. Hct zag op een hof ,rit. Zoo .o,]j].; ; door cen burger
qevondgl en verdoken kunnen worclen. En rvat kon a. or,"rrr. dan nog
doen?. Hij zou niets te bewiizcn hebben.

YL"r 
*" ander gedacht ft;t"t.- -";"ft". petit door ,t hoofd,

iji::1T^T"" vrij groot. Zoo zij eens trachtte te onrsnappen ?

iill irïiiini: 
". -*,; ïîl ;*:r,, :rî.lï*t'* r*

. - Vooruit, alles maar beproefd, mompelde Gabrielle cn ze begonmet een Lon, vurig gebed.

^,^-,.t" 
haalde. een der handschoenen te voorschiin en sroeq het ven-atertre aan stukken 

"n .,.r,uijdc,d. il ; j].J:Till"'T,,'iîr,;î*"1t.
,."oiiï"1îiilT"t" Ni'mund,""'d; ;;;;i;"""""''"'ù,''î", a"

,- - 
Cabrielle heesch zich op en kroop met het hoofd door de opening.t: *t:tt* cr dan haar schouc

rung. Ln olors .i.t -^ -. , l"tt door' Het ging. Nog cen krachtsinspan'
up oen grond, doch zonder zich te bezecren.*"-;i"J:l*: "n b''uo''d ;r.r i" .."',m::::;':": haaq van den

t- r:aar Rijsr:I,
de verslaqen

. Voorzichtig
keken een Daar
hokje.

r,". ;î,:îl: 
nu cen sat in die haag en krn,am aan een poortje. Het *'as

7 t 
r., praars van mij er uit te

h"a ,4"*.. 
sprakcn ze over haar,

In plaats
helpen, dacht Gabrielle.
want toen ze zich vertoonde,

Geen gendarm te zien. Alleen,
nieuwsgieriq naar het ge\tangeî'

klonk

- Daar is ze !

- Ze is er uit gekropen.

- lJoor- het venstertie.
Di" durft.

Ioerde ze op straat.
vlouwen en manncn

Doornik, Charleroi en elders. Getrouw bracht een

naar de grens.
Maar de bende der Duitschers rverktc ook. Een zekeren dag hoorde

Cabrielle, dàt Baekelmans aangehouden was.

Ze schrok van dit nieurvs. Baekelmans behoorde wel tot een andere
organisalie, maar ze had menigmaal met hem samengewerkt,*"$"'.Tlîiî':5'i: ilft1""i;',""'* roe. Een van hen eprak wat

_ r_rar hebt ge flink gedaan._ Ja, mâar waar is de cendarm ?
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? i.*ïl*:it"mirrg- gaf een onrrrsrig qe'oel.r r_,,uurdc nret lanr: of r
lipp" g"r.î*."î.i'iijttl^'""it tr''ecrleL:erjcht trof mcjrrffcr P.,rit ' Phi-

ri"r. n"- 1..""';l;-|'ii "" 'lcr Duitschers' cv' nal.' mejtrff'r Thul-
een klooster. ançaise uit Rijsel, rvaar t" l.--".u.., ttot in
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Dat kan nielnancl zcggen. lli rverd nog niet
mnar nrisschie:r I"ss"r, r" mii ook ecn strik. Blijf 'rr hier
zrrl]en ovcral loeren.

Cabri,'ll,r bl,:e f mai r Iiort cn 't hart vol beLcmmcrnis ging ze hccn.
hai,r ciqcn vciliqh,rid. t,anr lro"cr.,al ooli ;ran

lastis ccvallen,
.,,u.cg. Spionnen

Zij wilde cvenccns haarvroul tJau-cq en N{iss Cavcll.
mcvrouh, Lcjeunc hracht zij
tJrussel_

l^nd tlicnen en kenCc clc.n hecr en m€-
Ondcr dcn naam \ irn mciuff, r Martin of
Fransch.' en Enqclschc snl<latcn naar

Zr:licr dach: ze ar..t

hct qervicht .'"'an lraar ta:rli.
Vier dafcn latcr vcrnanr ze opnicrrrv

rt"s i,ang.ho,tden,

Zij wist dc hul., t. .,.
d" "r,;i.,;i;.n*iiii,i';:|.'ljlcn 

va-n prins dc cro' en ziin zuster, die
d", f 

" 
_ i, ; J : ê;;;,';::.i:.:i L:ît r'i::l ï;ffJ :ïî_,i_ :,ii J ::: i:

^ Baucq was verdachr r
B_.,gu,, g"ru.,,J.il ;:T:i:: flffi1::n-" i;:":i.;;.,:ï;,il:îli
Ïii":i:":ïnT' *ïl ;l zijn 

.sukscs - rj;; î;,"k",." Duisberg
Bou.q op d"'à;;irilii,"ilîaaktc hii in <ten nhcht d" ,,.,,,i,,q uan

", {'!ff'":""ï ;::il'":Jffid,.die een r.rij groot pak crrocg. aan

L.rre pcrsoon bleef daa,*._il*:îi,l'il;iil".ïii;,ii:ll"llx j:ln juril;i:*::1
gebouw #r;;;;J.""cq te roepen' zoodat me' hcm cloor h.t qo.rr.l.t"

, r,",ïi= ï**i;:ï"ïï: J"r:ilrïi" Ëillï: î 
o o o " bi n'c rr praa,s :

*"" ïi:il,ï:t^':t:lt:::: mevrouw Baucq en haar dochtcrtjes, benevcns

-"iuff"' Thulll; ;i;;'1"";jii'"on' die oni clf uur er gckonren '"as'n
, .oo:.q en Thullicz w",,"" 

t$xi:;l:i:iti: Jî::ï,î[::ï:, :î:ï"n, 
Bcrgan qc,c id cn

ùr i *c" 
"" ri ô; il,i:i 

", 
Tl;::î.1::, il::;:: l.ïl","iî ïï:

," ;$i1ï,ffïj;:::;ilg5r;: : ",:;' ". 
m.c u nu

En inderdaacl, bij clc hrriszoc!iine in clc r"onins cn het
Baucq rtar"n nota's qevondcn, clie bij hun ontcijfcren de

bcsavcn zich naar het inslitrrrrt Bcrkenclael. dcden cr ccn
leiddcn r\,{iss Cavcll cn ha:ri b,:lp:tcr j\,'liss Wilkins naar ccn

lrr'''ri.: rri.rrrG : l\4iss C;,r.cll

brrreel van

huiszoeking,
poliliepost:

immcrs 
"'crmocdett'En ecn r'nstrrtctie kon

hebben !Tclkens antwoordde hij op de vragen van den arrditeur :

zeg ik niet rr. En 't was dan nutleloos aan tc dringen.
rr Dat

Enqelsche
vcrpleegstcr l-rczrn'aarden.

Dc gchciÂe aqènt lVlaver, cle rceds senoemde Duisberg cn Plank

na ccn verhoor rvcrd \4iss \-Vill,ins vrij gclatcn, nraar l\4iss Ca",^ll ,rvcrcl

nâar :ll)t-(.jll;" ,, ,- r. .,: . tr!.

\tras

had

Cabrielle Petit verandercle v,..r Lamcr. Dc rriterste voorzichtizhcid
haar aanqcradcn. Pctermann zor.r misschien aan haar denken. Hij

allcrlci drnden in hanclcn van hct qerecht
soclen-

Het mcisje vcrkecrde in hevige spanning- Ze rvas zeer bekommerd
om hct lot v.n.l die medew,,rkers. cloch van hct onclerz-oeli lekte niets
lut.

Vecrticn dagen gingcn voorbij '
Nog gcen nicrlv.s... Wel nierrwe aanhouclingcn van personcn, rlie

ze niet kcncle, cloch dic zelcer tot cle dicnsten bchoordcn.

Van prins de Cro3, rvist zc het zeker. Het bleck dat men dc qansche
orqanisatic ontd.kt h.d.

Het wercl Scptember. Gabrielle had haar medcrvcrkers gewaar-
schur"d. Het rvcrk Iag geheel stil en dat verdroot haar, doch het moest.

Half Septembcr vcrnam ze, dat Baekelmans voor den krijgsraad
verschcen. O, hoe gaarne had ze de zitting bijgervoond, maar zulks
lvas niet toegelaten. Buitcn enkele advokaten Lrochten geen Belgen
aanlvezg zl)n.

Ze zou anders de houding van den Antwerpenaar zeer bewonderd

Het valt niet in ons bestek dit proces hier uitvoerig te bcschriiven.
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"rr"f.D. 

auditeur eischte tegen Baelcelmans, Franck en Thiry de dood-

*'djfrtîd::',ffi liir*,ffi i*i
;ïî,fïi"i::::ffi :îï.:l;*"":ËË*"',"Ï-;
,". ,iT i,#"'rjl 

hoorde zij het nieuws : Baekermans en Franck waren
Ze hoorde snikken. f

;1*f$*i*à'.::i:ffi ïË,: i.:.":Hï*:r,.
il''"iï,::'.:î:," ;î.**, er ge_ze gd.

..-p:,:'rnlli.-ïil,ï'liliÈ.li",i:n#:,tï.,F,u,,",.o,,d,,
Lans bad 

,zij voor hem...

,."*:i:TïX"'[i-;îî' j,,ïîî;,1,.ï;fiîlcaverenhun

t". "Y;:Ï:: 
nos' Alles ging zoo geheimzinnis. De maand seprem.

,""r3.'i{"f;ïÏi*î'.t. Gabrieue, dat her proces cavel den vol-

*#,#f :..''*ï,H'l;,-,;iî"t*î,îffi ;::î
a".,*o.i.1ît,liïï"ï""t 

" 
taieine luidde : sordaten 

""., 1." t,".,

;i:::,Ïï";Jiîf,f 
,""1 

H:;:'llJl".l.::ïï:il:l:;:i,,,y"*;
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Philippe Baucq.

Dokter Stoeber trad op als aanklager. De taalman was eveneens
een Duitscher, de oorlogsvrijwilliger Brueck.

Als verdedigers hadden de beschuldigden Belgen : de advokaten
Dorff , Kirschen, Braffort, Braun.

Enkelen beschuldigden had men een Duitschen verdediger toe-
gewezen.

Er waren slechts drie getuigen: luitenant Bergan,
Pinkhoff .n een Belgische schooljongen, Bodart.

de politieman

Het proces duurde twee dagen'; de eerste zitting had plaats in de
zaal van den Senaat en de tweede in die der volksvertegenwoordigers.

ln de tweede zitting hield Stoeber zijn rekwisitorium, geweldig en
wraakzuchtig.

Den 9'" October werd er uitspraak gedaan, na een beraadslaging
door Stoeber bijgewoond. Philippe Baucq, Louise Thuliez, Edith Ca-
vell, Louis Severin, apotheker te Brussel, en gravin Jeanne de Belleville
van Montigny, werden ter dood veroordeeld.

Dank aan haar betreRingen vernam Gabrielle dit vonnis. Ze rvas
er diep van onder den indruk. Zouden de Duitschers het aandurven
ook de vrouwen neer te schieten ?

Gabrielle wist, dat er Éachtige invloeden aan 't werl $,aren om
Miss Cavetl en haar lotgenooten van den kogel te redden.

Zijhad nog hoop...
Maar den 12"' October las ze met duizenden Brusselaars het ont-

stellend bericht van generaal von Bissing, den gouverneur, dat dien
morgen het doodsvonnis van Philippe Baucq.n Miss Cavell voltrok-
ken rvas.



Celxrg,,rr otr.l,:r clc strri'.rt slct:1-ttc Gabrielle zich 
-na:rr 

harc karncr'

Mi., t.,u"ll .r'as qcfrtsilleeri. D" b".,1"r, had<]c'r ]raar niet ge'

.,r^..i.-ôi"" morqcrit ,u:.. ,.' g.,.',,11"n. I-{oe ? Dit allcs ruas no9 €efl
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r',:heim-..
\X,'as cr.lan gccn rlrcintjc rlcnsc helijkhci<l

rnacht bczatcn te Brusscl )
Miss Ca.'cll ncerg.rschotcn,

tigd ! I\1en had hct bloc,l van deze

ecnc F.nqclsclte rui,s.

mccr bii h.,n. die ntt de

clie liracht. dat talctrt brutaal vcrnte-'L;1."1* 
b"g""r.l. vooral onrdat het

qe\'arenCabriellc lvas zick van smart. Aan traar tocstand. haar

tlacht zij niet.
Ze zaq allcen hct becld van de Britsche verplccqster. Zc ltocrde

log haar zoetc, lvarmc stem, zc blil:te nog in clic ooqcn, rvaaruit naas-

t,'nlicfdc straaldc. Miss Cavcll rvas dood, brutaal vermoord.
Terccht lvecs mcn cr naderhand op, dat rceds haar hooge oprecht'

'beid den rcchters gunstig gcstcmcl moest hebben.
Irnmers, zij crl,ende niet enkcl dat zii solclaten geholpen had

cm over de grens te komen, maar clat sommigcn van hen haar ook

schrifteliik haddcn bedankt toen zii in Engeland rvaren aangekomen'
L)eze laatste bckentenis maakte haar zaal sl.chts dcs re ernstiger'
omdat, in<lien enkel bewezen was dat zii de soldaten ovcr de grens had

geholpcn, en niet tcvcns dat clie soldatcn een land hadd.n bcrcikt dat

t, gcn l)uitschland oorlog vocrdc, zij allecn vcroordceld had kunnen
v,crdcn voor een poging om de rr misdaad l te begaan, cn nict voor cle

litvoering van de t misdaad r zelf.
Dit lvat het eerste punt aanqaat er is evenrvcl nog een ander'

waarvân mcn mocht hebben vcrwacht dat hct nog meer indruk zou

hebbcn gemaakt op iederen rcchter rvicns -..,u.h"liiL eevocl nieb

afgestompt was geworden cloor hct .Duitsche militair" recht. Edith
( avell 

'r,'as 
een Engelsche vrourv die haar vaderland liefhad. maar

allercerst was zij ecn vcrpleegstet, on"dikbuar gehccht aan de hooge
i.lcalen van haar bero"p. Huil zii zich eenige ,io"it. g"g"u"., 8"du'
rcnde de laatstc negen maanden, om haar herst"lden patiëntcn het ont-
snappen mogelijk te maken, toch rvijdde zii dageliiks hanr rorgcn'
e-clijk zij stecds had gedaan, zonde. 

".nig "oo.b"Ë.,,,d 
aan de zieken'

7-ii had niet enkel <le Britschc, Fransche 
"en 

Belgischc gekrvetsten be-
l,andeld, die aan haar werden toevertrourvd ; zij 

"hod 
oo[ Drritsche sol-

daten verpleegd, hen in staat gesteld opnieuw l,'oo, hrrn lanrl te strijden'
rnet juist dczelfde toewijding, *o".-"" zii anderen had geholpen om.
wederom de zaak te dienen, die zoo goed d" hur" als de hunne was.

-267 -

Dczt: roerviidinq aan lrrrn qervonde kitt",t:1:::"ll;lj;:,1;l:
E.li,;;'"ï "iiîii= r"nllîl Ji,î:l ::îI:l Tl:l',.11:iiir,''.* ll:
6f [i6r'.rr.n, rli.\ haar t"'o'"'.1.:,:::;;, i;;r""".'...''. "-î1.:;u",rrt:tlinq dôcr
zelf,, als zi! c, rr spion *"tt,*i;.t.,it; nrin,ler ,.rnstici.lire 

straf*..tI,.,,.kc,r'crrttiqcl nr''r'" :iin O"t ,i",.':'j",i;;I"i Du it..h"r*;l]t'1....h, 
"n= 

,,."1k.
iraar l-,':;aatr cl(' slri\l rcr(:rc 

-r-, -r^llina- oIr\'(irschlIllq
.,'^"" ,,"'"r""9 111:-t::ïii.tillli*n".i' l'".'r' a".' cl" vol4ct*l'

wei- \\.irs ,.t'n lrelccdrqtnq ]"tt "_^^"',,,i", rvor<ll rrilqcrirulçt :

.".,.,rden ran sir Eckçarct:""';.'::.:,]'::-:Ï'ï:'l:i";:iT].."i'ht ''n" '1"

r*i*+"f#*-îr**ffi
mocten komerr als ccn atd

Iltt'à",,,o,. .':* ",,-,1î*'ï'lh::'":'liiii'lïîui1 te verkoos

De a"ond viel recds'

d" d;.,;;;;oor haat mijmerinsen'

Er rverd gekloPt'

- Binnen' zci hct meisi'e Ï'ïi::î:; misschicn cen nieuw onder'

--i"^ti:îrîi"1$ilîiffi r"Ïh*-3.,i,i'1
gerccd mee tc gaan' waa

ir"i.l hnd haar ovcrvallen' 
oericr irad !i:".".

Maar haar ***o".".:;;; 
"roeg 

hij.

- Nog gccn berrcl 
lt proces is afgtloo-

- 
O. neen... .. wcer aan het werk gaan. H.

."" r #}iË;^ïïi #ï1i- :::l:
- ïi'il;;"t' Dus is alles sedaan'

âii"ii" *"'a î'1,îi*1;.,schillig over' z'i ze heftis'

- 
C,o srrreekt daa

- ô""i'".}'ittt* 
1" .*. van die herden.T::ï:ï:',Tï5.'ii . E"

- Wel la' alsof d

- i"i"Ja^"a' -i1[:' S\l îli'llï il?li; î"""i 1"rt""'

zoo zou het ook met m
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p**ru**w
*T,i."iî--r,'m*,*ii";,..,..};.:,ifjffi
:ltk*,,'iæ"Ëil.",i,iËÊ::rff a;::,,î.#;1":hll:i
*",', u *ï iï"i 

"î1.,[T, t:Xq]::.::î i i"riri:, 
. zgi dcze.Gi j hebt'

['l\l-.:t***tt+*î[rïlîlîffi

*N+*ç*m.- Hebt;ti t";"T::Te"ht kan niet blijven bestaan.

,. ;.;*::ï:::î ;: ;*r*."," ru d Ïi{i: ; 
"den 

ke n, m en

,""." âi' :::,'îï:n **l;lffi H: ffi ff 
""1'".ï",,"",
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Het Amerikaansch gezantschap had een gerucht vernomen <lat

Miss Cavcll dcn volgenden morgcn terechtgestcld zou lvoiden.
De Anrerikaansche gezant, de h.er Whitlock, rvas zelf onceluLl,i-

gerwijze ziek en rnocst het bed houden. Toch wildc hij doen wat hij kon
om Edith Cavell te helpen. Eigenhandig schreef hij eenige rvoorden
van persoonlijke tusschenkomst, die treffend beu'ijzen, hoe vol-ijvcrig
hij poogde het leven te redden van Edith Cavell.

Hij zond zijn sekretaris Cibson met een vcrzoek om genaclc- naar
von der Lancken. Gibson riep de hulp in van dcn Spaartschen gezant

en metdde in zijn verslag :

,, Ik vond den heer Villalobar dineerende ten huize van Barotr
Lambert. lk steldc Zijne Excellentie van de zaak op de hoogte en ver-
zocht hem, rvaar gij zick waart en buiten staat zelf tc gaan, ons naar
Baron von der Lancken te vergezellen en mij zoo krachtig mogelijk te

stcunen bij het, namens U, voordr.gen van het verzoek orn dc voltrek-
king van hct doodvonnis uit te stellen, totdat de Couverneur LJrv beroep

op genadebetoon in overweging zou hebben kunnen nemen.

Wij waren voorzien van een brief voor Baron von der Lancken en

een gratie-verzoek (,, requête en grâce ' ) tot den Couverneur-Ceneraal

gericht. r'

Von der Lancken was uit' Het was reeds a"ond' maar men kon

hem opzoeken, en de beide heeren deelden hem het doel van hun

bezoek mee. Gibson meldt verder :

rr Hij verklaarde geen geloof te slaan aan het bericht, dat het von-

nis bereiis geveld was en drukte zekere verwondcring uit over hèt feit

dat wij eenig gewicht toekenden aan een bericht nict uit officieele bron

herliomstig. I-i-ij dto.tg er sterL op aan te worden ingelicht, hoe rvij aan

't bericht li*o-..,, maar ik voelde mij niet gerechtigd, hem hieromtrent

in te lichten, Volgens Baron von der Lancken was het volstrekt onlr'aar-

schijnlijk dat de uitspraàk zou zijn gevallen cn zelfs al rvare zulks het

g.oul, ron het vonnis z.i' niet in zoo lcorten tijd worden voltrokken,

terwijl het in elk geval volkomen ondoenlijk was, in de zaak iets te

doen v66r den volgenden morgen' Hem werd daarop natuurlijk v66rge-

houden dat, indien de zaken stonden als wij reden hadden te gelooven'

alle aktie nutteloos zou ziin' tenzii onmiddellijk werd gehandeld. Wij
drongen er bij hem op aant zich dadelijk van den stand van zaken te
.,.rg.wi"s.r, 

"r,, 
,ru .".,ig aarzelen, verklaarde hij zich bereid dit te

ao"". Hii telefoneerde naar den president van den Krijgsraad en kwam
kort daarna bij ons terug met het bericht, dat de feiten waren, zooals wij
ze hadden ontvouwd en dat men inderdaad voornemens was, het vonnis
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vé6r het aanbreken van den dag ten uitvoer te leggen. lvii droegen

daarop met den meesten nadruk Uw verzoek om uitstel ""o1' 'ï-
.zoover ik kan beoordeelcn, was er g.en enkel gezichtspunt i" d".!|il
in 't minst kans opleverend om tot iets te leiden, \ ,aarop wii verzutmott'
het licht te werpcn ; zoo rvezcn wij op dcn gruwel van het "fth:tl:';:i;va'. ecn vrouw, hoe groot ook huu. .,r"rg.ijfgeweest mocht tj"' h"-:.i:j
releveerend dat de doodstraf tot d,r"r,"l ufl""r, *u" opgelegd c"Y:t:-i
in qevallen van daadwerkelijke spionnage en dat juffrouw C11"" iii-
de Duitsche autoriteiten ,ri"t 

"".r" 
.,rur, ,-oo iets ernstigs werd bescnur

digd. Ik lict niet na de aandacht te vestigen op d" ,rLt-nukoming 
va"

den heer Conrad's belofte om het gezantJchap van de veroordeelinglB
kennis te stellen (l). Ook legde if nailruk ô d" o-",utrdirt':id' ?r1i
u'aar immers de tegen juffrouw Cavell g"r..".i b"r*oren fciten betrolrËr'
reeds lang geleden begaan en zii voor-een aantal weken gevangen nau

gezeten, uitstel van executie toch waarlijk geen gevaar voor de Durtsct'o
belan-gcn zou kunnen m"d"br"r,g.n. , ' "

^ 
V-?" der L-anclcen zci, dat d1 gouverneur-generaal niets kon doen'

De rnilitaire gouvemeur, ,ro., Surrù"r.*,"ig, h;d onbcperkte macht tn

dcze J:wcstic. Allecn dc keizer kon gcnud. s.h."nk"n
, V:" d"t Lu.t.k".''.t.*de dan toch toe over d" ro.k nuar von lf
!e1r1eis te telefoneeren. Nu 

".r, holf .r,r, f.""ra" l,iii"r, tg, zeggeîde'

*i'u.u:*'lxi,:l::i;:1ru;{x1",:**.:[:;:sii:,
laars<leden nog een laatste poging, doch geheel vruchteloos,
, DiT avond vermaakte von Su.,ber=.u"ig ,i.h i. J"r M.,nt".houw'
brrrg re Brussel. Daar was het, dat """ 

j".-L.".t.r, hl.n opro.h,, o*
over het uitstel van het vonnis te =pr.ke... V"i l":!".:*".i;'*;. woerlend, omdat hij gcstoord *"s6, en 8ro[
antwoordde hij dat Bar,cq en Cavell zouden srerven.ln den namidJ;e v:,n di6n dug hud Sto"i", het vonnis aan de ver'

ml:îl;i q i"l* *ll*::ii::.1ï"*lL'; 
I 

j ;" * mJ;
zwaarst schuldigen liclrt i., d" ."i ;h*i'; ,"ï'*ia. i"" uur nff
hcwaken. omdat zekere po.,,o..o .ili';;';:îi ;'"oi.;';i, *66hoop
vcrhanqen had.

- 
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*:dli1iffi ,.Ji,*1ff,:îïi:".;:ï.ïii:,:::" j;:'ïï:î

,a,a '

"t/l'

De auditeur las de uitspraken' Viif maal klonk het lugubcr woord :

,Toclcsstraf'r. en onbcwcesrii- îrï i:l"ii::; Hastclet,
Miss cavell stond trer "";;; ,., 

-ge.ud" 
i.,, t.i .

.",ït'È"{:îi:i*#r=:'t"n Ensersche en zii rvi'en miin do"d'

ântwoordde ze bedaard'""*Ëllnït'li*j*ï:r,"';:'Jliil;tk*:î:::"'"':
man. lk b",' tlo"htoff"r uu'

*t' o 

:'.":i.|i:i! i'-:*.,,r'""[ î."IXï *,." c av er r r'c en en s toeber

De bestuurder der ge

Baucq. 
ven naar den Engelschen preJikant' den heer

En nu luisteren we e'

Gahan, te Brussel : --""i^il;;;vondvanHlli:';"i:"riË":',::f!îij;.*#i:î-
van cen biizonder *'t*, iË,"til',.!*a"j"", y:'l:",. Het cindvonnis
tot de gevanget,i" u3t 

"l- j'-,".- 
"o"*esloten 

gcwcc:

Cavell toen tien wekcn, t"Ï1'-",-iaJog ge$ezen.

****îï:ïÏi""ïJï";lul:"\:l:":::"1"'I"î"'::
roogte te h""d"r, .,,o,.àl-,i;;:J 

;"1 :ï"::,:::i :::Siffi ;;.
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derheid en innigheid vernrinderel, waardoor wii rvcderzijds gedurende
een onderhoud, dat bijna ecn uur duurdc, lverden belvogen.

Hare eerste woorden betroffen zaken van p.rsoonlijlen aard, maar
de plechtige stemming, waarin zij ,. b.spruk j ,r"rri"d â" belichting er
door de gedachte aan God.., E.uwigheià op gelvorpen.
. Zij vervoigde dat het haar lief zolijn ,oo 

*ut 
t u." vrienden rvisten,

datzii voor haar land willig het leven liet f", ,"iJ",;; : r, lk gevocl angst
noch huivering ; ik hcb aan zoovele doodsbedden g.",.un,lat d" dood
mij niet vreemd is of schrik inbo"r.-t,,.
, 9* zeide zij : < lk dank God voor deze rusr, tien weken lang, v66l

I-",,,"tld.. j.L":: is altild..,lk "..,;u.lÀ;;"";""1;à ".f -."i-
ll*1"o".,. Dit tijdperk van rust was een groote zegen. Allen hier ziiq
heel goed-voor mij geweest. Maar dit ,o,,lk *ill"n"reqsen, staande als '

]l1lî'u:',1:t,aangezicht van Cod en de Eeuwigh"id]Iut ik besef, dat
vadjerlandsltetde niet genoeg is. Ik mag tegen nlemand haat of bitter'
nerd gevoelen. rr

"^^_r{j 
zaten aan de Heilige Communie aan en zij ontving de Bliide

Dooclschap der. vertroosting met heel haar hart,

,-- :T het€rnde van den korten dienst gekomen, begon ilc de woor-
oen te herhalen : (( Sta mij ter zijde ,, .i ;i pr"rr.ld"" ze ten einde
toe na.

,,,-_r*.ti 
t,*"n nog eer wijl kalm samen spreken tot het tijd voor mij

,*tto' n"ttt te gaan. Zij belastte mij met .i".h"iJ.g.o"t"n aan betrek'

iliil:ilJ: _ _,t 
"1 

:çi;:: tl*l*lî{ **lj :":";*:ven ls, ze te ontvangen.

', 
*,i=lî,lî1,:f""";i""",#;.-acht ' en met een glimlach zeide ài:

< Tot het laatste toe rr
christeri jk;"Ëï::iJ.ff j=il.,î*'_îJ_ffi -_*ff l"l"i::îi:::land te sterven. Zij stierf als een heldin. r,

;:-T:'*1îî'd" een Duitsch aalmoezenier.

brkÉi"i""ï:ff ï,::!i *:::: ;:ff :ï:;.-orden 
hare r aatsre oogen'

"."#:JiJ:i#"ïi.'î,,r:""-::ï:f i:TH:lr",,:ï::î1"liaanwezrg.

huis,
Over

waar I4etl

haar hoofdIï:;*{.r'*1'-H#::::::Hmn'""-ï:
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