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Gabrielle buftte zich en oPende een ftasje ïn den oloer. (Blz. 300.)
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Ja, al vroeg. Het verlof is maar kort.
Zulke drukke zaken )
Men geeft geen verklaring bij een bevcl. Ik mag rnij geluhkig

rekenen t'erlof te krijeen.

- Diederich, dcnk over mijn woorden na cn \4'ecs

ik gcrced ben u te volqen op uw ccrste bericht. '

- O, 't is onmoeelijk. 't Zo,r ...r wanhoopsdaad
't 'Was een zcer somLcre rvandclinq Êe\4'eest.

Op .'rerlangen van het echtpaar l-[t,r<ler, bracht
daar docr.

Diederich eeleidde haar dan huisrvaarts.

- O, bliif een lnan van

Blijf cen rnarn van eer I

ooren, toen lrij met een vroc3trcin
Ec'n ..ran van-ecr !

En hij had qclcefd met .-'eit tlc,ctt,c, nrct haar gereisd, nrct haar cer-

lijke licden cevolgd, cn sl<'chts door e"n tocval rvas het rvild ontsnapt.

digde de
Ih had een rnoorcl op hct gcrvetclr lirtnncn heltben. zoo bcschrrl-
jong. malr zich zclf.

Doch rvat l-rielp al dit mijrneren ? Tot clescrtic kon lrij niet heshritcn.
Dat voorstel rvas onzinnig.

- Kom, kom, als de oorlog voorbij is
anders inzierr. Het is. onrnoqclijk' clat Dtritsrh

Zoo suste Di.dc"i.h zijn gervcten.

Tcger.r den middag bercikte hij Brussel

Hij bo,,rd zich dadelijk bij zijn chef aan.

Doe dus uw best. Aan 't front wordt ecn nieurv offensief
Cij hcbt ecn qroat voordeel hier het vadcrland te kunncn

Ha, ge zijt tcrug, zei Petermatrn vriendelijk. Ce hebt eenige

overtuigd, dat

ztln.
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Elza dcn avond

eer ! rças Elza's laatstc woord.

Dat klcnl; Dieclerich voortdurcnd in de
icn'.' irrar Brrrssel r..d.

de
Ûan

dasen .rrst gchad. lk beloof u 
"cn 

lat,s.r verlof, als ge nrr eens flink
urv taak vervrrlt. W.' rnoetcn een meisjc tlagaatr. We ryeten rtiets van
haar, .naa, ik ben overtuigd, dat zij ons op allcrlci rnaniercn bcdriegt.

zal
irnd

Elza zaken rvel
rvorrlt.

voorbereid.
dienen, Cc

Diederich dacht aan den boef Petcrmann. Ja, zoo'n dienst was tot
alles bekwaam. . . had gelijk.

O, moest zij
met Flca !

alles weten, die garrsche gemcene vcrhouding

Geruirnen tijd wandelden de verloofden nu zwijqend naast elkaar.
zi
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- Terug ) vroeg ze.

- Ja...
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- Nrets nlet...

*:i ï* ffi :ïr: i ir flijii m l-":::- r,':' ;;y';',;"i'iilliil..: : ':':' t"''""""t rans: cre u',' "')= 
," i

gels
zijn !

*: 295

en moest zij zelve ontdekt worden,

Wclnu, ze was

dan zou dat lot ook het hare

ernst gezegd. En nu
Lang knielde ze

bereid. 2ô6 had ze tot haar verloofcle in hoogcn
herhaaldc ze het, terwiil zc voor hcm bad.
dien avond neer,

't Was 20 Januari 1916. Cabrielle Petit rvoonde nu op dcn Ant-
werpschen steenlveg, 61.

Ecn net gekleed heer trad hct hrris binnen en vroeg
meiuffer Legrand.

- Die rvoont

- Jarvel...

Den volgenden dag zelte ze haar arbeid voort.

hicr niet, antlvoordde men hcm.

Deze naam is hier volstrel<t onbeken<I.

Maar er woont hier toch een ionge darne? drons de bczoel<er

Ja...

bcnc<l"n.too.

Hoe heet ze dan ?aar lot ziin ? Mi.. cnr,"ll rvas sevallcn ond"r de ko-

aan-

Mejuffer Petit.
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.. - O, ja, zoo zal ze h,di", i.iJhJ;;";"ffï:ij:: Legrand, zei men, doch 't zal Petit

_ lylaar ze ts er nu nir
, De ^* fri.fJJ".ïi:,, ,r" vertelde rnen verder.
kamer_had t" J"îfi;i;iÏ:,t:" slotte, dat meiuffer Petit ook een

'"..I;il -iiui* het ook' op du, rd.." verrichue het meisje haar ç'
,r.*$:Tl"tu was uit gewecst en kwam op haar kamer in de schouw-

,2.. .* wat ongerusr-
etvolgrl, oo -L*;;î;ilirt:ï"", Àad h.aar den qanschen rnoreen

fi ::î:lï:.ilili:il:r'ï'Ïï"?;*'.1"::;:'#i:Ï-.J:11:
_ Zou ik bespied
Ze vermoedde niet.voerde

vroeg ze zich af.
strijd die onbekende
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Elza zelve scheen hem zijn gedrag te verwijten. Als een hond had
hij zijn meester gehoorzaamd, den boef Petermann, een kerel, die in de
gcvangenis thuis hoorde, die nu zijn slechte instinkten bot vieren kon.

-, *ilÏ:Siederich Herder, en hii wist, dar men

worden )
welk een in zijn binnenste

dit meisje heden

(

I

Coldsmith, een chef der geheime politie, had de zaalc overgen(>
men, een teel<en, dat ze ernstig was.

Diederich werd door wroeging gefolterd.

Gabrielle Petit zat op haar kamer.
Er werd gel<lopt.

het meisje.De lioerier, dacht
Tot haar bevreemding trad een vreemdeling binnen.

Mejuffer. Legrand, zoo groette lrij beleefd.
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- We moeten zoo

- Natuurlijlc... o.l"l"i:hlg'ijn'
wôDtourf,en ook te ver alï1,"î 

is altijd in gevaar, ma:* men Lan ha
_ De gevaren o-rirg"a, oar".

- lL gaf u bewiizen.
. -- Welnu, .ra.ont""

ooch er zijn asenten, dl.l-tlrd:î -il;. i"- ik wat al te achterdochtis was,
met ons omgaan. zett tn veiligheid vertoeven, .n zoo lichùnnrg

- 
't Is zoo.

g"#iii o.i:;lîî:t^t'ven, het is inderdaad zeer dringcnd.
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hier tegenover een meisje, een kin<l schier nog, doch hoe

, 
De Judas tegenovêr .,-J^-r.uud,"s."noË. ;i:i:Ë#i:rlands I ief de en plichtsbetrachting. Ver.
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e en k r ei n ror retje._ 
!"o ziin die van,

- I". rveet gij dat )_ y, in onzen diens_ uaar hcbt o" t-. _t 
is het genoeg bekend-ontevreden. n- '|,Lt wecr: men la[bgl1 te ucel ! hernam Crbrielle
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Ja, uw werlc is ook gevaarlijk,
En dat der soldaten dan )

ln de loopgraven l'oert de dood elk
't ls alles voor België, verklaarde

denken, als we wot somber
oogenblik.

Ce schurk. België moet be-
vrijd worden.

Hij nam afscheid en vertrok dan, om alles recht naar de komman-
dantur te dragen.

Een
zij
Die

van haar

I

I

I
I

Zeker I Vij moetcn maar aan hen

i

I
I

l
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Gabrielle Petit was verraden.
Haar wachtte nog een zware strijd, maar niet meer in wijheid, æo-

aLs ze dien tot nu toe had gevoerd,
Het meisje bleef weer alleen.

Toch ben ik niet gerust. mompelde ze.
vage angst beving haar.

kon er geen geldige reden voor bedenken.
koerier moest een eerlijk man zijn, die het vertrourven h.:,1

''rienden over de grcns.

Diedcrich Herder zat bij Petermann.
Ik heb die juffrouw Legrand overgegeven aan het ander bureau,

waar ze veel eigenwaan hebben. Ze meenen veel meer de politiezaken
te kcnnen dan ïi|. Maar ik zal hun vandaaq nog eens een les geven.
Wacht maar I

Diederich was niet op zijn gemak.
Om Petermann's mond lag een grijns. De kerel moest goed nieuws

verwachten. En goed nieuws, dat was een schurkendaad.
Diederich had zoo iuist een stoet gewonden gezien. Hij benijdde

de mannen, die tenminstc als soldaat naar de Heimat terugkeerden.
't Is waar, zij waren gewond in hun lichaam, maar hij in de ziel,

ln 't karakter, in zijn eer en waardigheid.
Telkens diezelfde wroeging I

En ze was zoo sterk na zijn bezoek aan Aken,
Flora trad binnen.

- Ha, daar staat Wilhelm weer, zei ze, Herder met zijn schuil_
naam noemend, en hij trekt nog altijd dat lijkbiddersgezicht. Hii treurt
om zijn vrouwtje.

- De reis naar Aken heeft hem geen qoed gedaan, ge hebt gelijL,
achertste Petermann.
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Petermann cn de kocrier
alleetn hlcvcn in hct kantor>r.

- Zlit gli krvnid oP nrij

vertié'kken, zoodat Diederich cn Flora

- Mijnhcer Petermann, ge moest ons nog cens-oP reis stuien als

toen naar Holland, zei Flora. Tocn,wâs hii vecl vrooliilrer'' ':r '' t

- o, er is buit genoeg t" Ëil5: 
';."J[-*itd, ii't kipdit

)oz

'' -- Diù mëJuf{er.LeÈrancl } '

-- 1ç 1;r1 ,ri.t,'.,rsgierig haar re zicn.
,t... ' - ij''

- Maar uc hebt ze qezien. ' t vreernd' 
!À as'

- CÉrdet'écn sluici.l. lk mécndei toch, dat ze me nrc . . 1 t'.
Laat gii ze aanhouden ? '. L-t Lcn

- 
't Ander b.rreel, maar dat voert alleen uit, 'l'at rMl r'"-i-

voorbcreld. r 
,

- Dat is nie t rechtvaardig, hernam Flora. ' ^ À'se.

- Stil, gij moogt zoo i.ù ,ri"t z"eeen. \Vii ziin soldaten "" "
hoorzamen blindelines 

"" d* ;"i;" "r-:rï;ine'"uÀ 
Duitschland 
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- Moest ge het eens verliezen...

- Onmogelijk I

- Maar stel nu cens dat het zoo rvas, dan bezorgt
plaats in urv land ? Blcef ik hier, ze schotcn me dood .n
leven te schoon, sprak de deerne, die niets gevoclde varl
lilke van haar woorden.

- We kunnen niet verliezen.

gelukkig
Haar gelaat betrok.

k;;' antwoordde Flo"' 
'.'n """

een somlr.r. gcdachte geplaagd, neem

krieg, zeggen ze bij u.

tl

gezwcgen te hebbc.r, als door
mij geen biccht af . Krieg ist

Maar neen !

Vriendelijk is toch anders, hoort ge !

It b.. roool" il< ben. .. Maar gijzelf . ecrlijk gcsprokcn, zijt qij

) vroeg Diederich crnstig'- 
't Duurt toch lanq.

- H."l Enropa staat'tegen ons. We moeten ged.ld tt"t-'b"n ' É11

ect zal de ;;r"ldïil, inn ,lnt Duitschland vcrslaqcn rvordt' ,;,:'

lJaar trad ecn man binnen. ,^, ula"
^.|:t was de zocgenaamcle koericr, flic hcr v,'rtrotr\vcn dgr "'
Cabriellc hud g"*onne.r.rsr,ç_,r.r(r gcwonnen. _ Maar zijt eij gelukkig )

- Ceslaagd? riep Petermann liaastis. 
- Zeker...lk verclien goed geld, Lrijg goàdc maaltijdcn... Dat

- o, ju..- ' 
- had.. i" """ "J;;i.";., J...' altijd o'd", d" bevelen .'rnn 

"".t 
meestcr te staan

---"u"n hai' ts een ander leven dan alt{o onqc.r
E" 

9-"...1ui* toonde het bericht, dat het .rcisje'hcrn gegL.,^^À. Lc voor ;.;î;;;";i;", .r, J" n.,rond" van vomoeienis necr te vallen op-- J:-sqo (wrrqc oer berlcht, dat het mclsJs crrr q- r, ,, ^À I_c vOOf een hongerloon, en 5 (rvu

. - Militaire_ inlichtingen, .prok,ll.ch..f, 1,..t papi"rri., inzrenu: 
- 

,.. een kafmatras.
Diedcrich *'tndde zich om'

- Ze is .l,r*, h"r.,u.r, d.-"ùri 
'"' I W"i-"r fri; weer somber vanavond ! Hij zag sleeds ùaar het beeld

- T,"d: 
gc moeite om het los tc krilgen , - --.^. tan Elza, .n hi b"-ittd. haar nog mccr' omdat zt een dci rvcinise

, -.He1l u""l t c"lut t ie il L'.i'Ji"' j;li.htine"n bczar. Lang'- opr..hten was in gansch dicn oorlogsroes'
merhand-gaf." ,o", *ou.-." is listig. Soldaten leidden .en burger binnen en vroigen naar Petermann.

,.- - Dit b.*tj";";";;;;terend. En ze z.l nu \vcl noeren :o':#t'
)"irTiriit nu mee naar de Berlaimontstraat. we zullcn zc das' "-
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Wachten I snauwde Dederich. Wat heeft hii misdaan ?

er niets van ge'

loofde,
Anders
vehn.

H-t leger besPot.

il ir"Ëg"""gâ van een oorlogsbericht, dat ik
,i"p d. m.tt. En ik geloof niets van al die

waart ge al lang te Parils in plaats van ons te
overwinning-en'
Brugsel te dul'

:\

0l

il,t
iV

ù!

- Hoort ge dat? zei een der soldaten,
Dederich schreef de inliehtingen der soldaten op. Flora r^ as vel'

troLken, zonder nog iets te zeggen.

gezegd )

- J', ia...

De militairen verergerden het feit.

- Gii liegt. schoot de b";.'Ï1. Heb ik kw"ad van den keizd

- ;;i., t."t uw keizer wordr o" "lo L"r,onnenvleesch naat het

front gejaagd, en nu toont ge welke slavenbeesten ge ait. r_n tê
' Herdet maakte een eind aan den twist, door de soldaten ns'"

rturen, zeggend :

De keizer iis een moordenaar, maar eezegd heB ik

- En nul
het nret'
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