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Gobùelle troft eensflaps haar haarcpeld en dtelgde er med.e ilen Mof
de oogen uit te prikhen' (Blz' 314.)-

CABRIELLE PETIT.20.



verdwenen dan.
Diederich nam het

- Zie, zei hij tot
wieç deze in het vuur.

- Wat beteekent

- 't [s goed, ge kunt
De kerels wierpen nog

-306-
terug keeren... Alles
een woedenden blik

proces-verbaal .

den Belg, en hij scheurde

dat l

- Gii laat mij wij )
- Ja, de zaak is te onnoozel. lk geloof de berichten zelf

- Gij zingt dan toch eindeliik *J ..r, toontje lager I /\JrJ zurgt qan tOCn emdelflk t,l'el een tOOnrlc r-6-- ' '
O, er ziin er veel als ik... . ' .ffi;'il;;i";il; Bah, ge moet ook mard,eercn'

Jal

- Dat ge dadelijk kunr vertrekken. Maar spreek

- Anders schieten ze u dood.

- Verbek nu maarr eer de chef komt. ._ h

- Goeden avond I Gii ziit tenminste een kerel met eerr "
verstand, een goede soldaat.

De burger troL vlug heen.

, ;Xi"i"Liïï""""ïîiiïj:1"Ëï1;""r" het hoorrr

t"rai:ï.T 1'"" "t.,1."*n,, die alleen haar verraderliik 
béP

i$'**kf*'#*ïï#f'#iir

Ecn gocde soldaat... '.

3 ilË ,n"i;.;*u o, hij moest het eens *rt"',f;;;j
ili'il::l;il"F-i;fli::i3:*i'îFif ;J"fi .,fl*ïliÏ
" 
;nl::k"ll"::sït$,,i#{"*1" **'{

l;:_tnO.*"! *ilitaire inlichtingen I

,:ii^::t minder was Miss Cavell tegen
:i: 6 Bl;;i;;'Ï:1,.;JïJ: :il,:lii:i :
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- Welnu, ja, ik heb hem laten gaan. Het was €en kteinighcij.

Voor zoo iete zouden we heel Brussel kunnen aanhouden.

- Gij hcbt wel gedaan. lL kende dien man,

- Iûie was hij dan l
- De vadcr van een vroegere vriendin, een braaf mensch,

- E r g" gingt heen, opdat hij u niet zou herkend hebbcn ?

- Ja...
Ploùs zag Diederich tranen in haar oogen.

- Qij zijt niet gel'.LLig, zoo hemam hij de woorden van zoo even.

- O, coms heb ik zin om een geweer als daar of een revotver te
grijpcn en mij een kogel in den kop te jagen. En dan drir.L. ik maar en
word ils wecr woolijk. Of ilc neem cocaîne... en 'k heb echoone droo-
mcn, En zoo zullen ze mij eens dood vinden en begraven als een hond...

En sclreiend liep ze weg en Leerde nu niet meer terug.
Dicdcrich zuchtte.
Ook hij -had dat gevoel, en gisteren wilde hij het eveneens door

dranÈ verdrijven. Dan werd het lichter en helderder in zijn thans zoo
bonzcndcn Lop.

Maar hij wist, dat zullcg bet begin van het einde was. Er waren
vecl soldaten, die in den alcohol verdooving zochten van hun leed en
âeleemart. Ja, velen gingen aan 't front dronlsen in den strijd, in den
dood. En de militaire klielc noemde hen helden.

- Hoe zal 't eindigen ? zuchtte Diederich, terwijl hij wachtte.
Petermann keerde terug. Hij wreef zich in de handen.

het ins

.r ruèt

longen,
Die

- Zc hebbcn onze schranderheid ginder erkend, zei hij. Herder,
gij hebt ook deel aan het sukses.

gelukwensch. trof Diederich als een dolk'
cen bocf, om een boevcngtrecft.

O, El"â mocst het hooren I

- Ze wordt bewaakt en morgen is ze in het net. k wilden er
dadelijk heen gaan.., Ze kennen daar geen listen en lagen als wii.
Herder. Altijd overijld handelen. llc gaf hun den raad het huis i"
bcwaL.cn. Licht komen er van avond of van nacht nog spionnen. En
dan grijpcn zc ook die. 'We staan natuurliik wcer voor een uitgebreide
organisatie.

- 7,r;aÂt gc 't dcnken l
- Natuurlijk t Ecn mcisje allecn wetkt

oolc docn rprcken. 't h er voorzeker een voor
niet. Nu, men t<an ha.,

Een lofprijzing van

vroeg Herder, die toch gecn onvcrschil-- Is zij àngehouden ?

ligheid durfdc roonen,

den paal.
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Maar Cabrielle verdreef ook die.

- lk maak me noodeloos ongerust, zoo bemoedigde ze zich zelve.
Die man is een verhouwde en 't is schandelijk zoo over hem te denLen,
terwijl hij op weg is naar de grehs en zijn leven waagt om mijn berich-
ten op hun bestemming te brengen. lk moet rusten en de slaap zal me
herstellen. Ik ben wat zenuwachtig vandaag.

Ze ontkleedde zich en ging ter ruste. 't Was haar laatste nacht in
vrijheid.

tenzij nog een verren
betoond, en ze dacht

Ze lag lang wakker. Alles woelde door haar hoofd, Ze dacht aan
Haar lijden zou beginnen en geen smart zou haar bespaard blijven,

haar zuster Hélène, de eenige familie met wie ze in betrekking was,
verwant, die altijd naastenliefde jegens haa had

aan Berthe en haar vader, aan de medewerkers te
Rijsel, aan Miss Ca'ell en Baucq.

Eindelijlc sluimerde ze in. En haar huis werd bewaakt. De vijand
loerde op zijn prooi.

Een grauwe dag bralc aan. '.
Gabrielle bleef wat lang rusten. Ze moest vandaag niet buire., d^

Omstreeks tien uur maakte ze haar ontbijt gereed.
Het onrustig gevoel *us nog niet geweken,

Toen Gabrielle gegeten had en een boodschap rvilde gaan doen,
Itnielde ze eerst neer voor het beeld van Jezus' moeder.

Zoo dikwijls had ze hier haar hart uitgestort. Ze had weer behoefte
bidden.

Ze smeekte om moed en kracht en om getrouwheid.
Eindelijk stond ze op. Ze was gereed om te vertrekken.

oen ze de deur .rran haar kamer opende, stond ze voor drie
mannen,

Ze schrok, maar beheirschte zich'

-. Moet gij mij soraken, heeren
O, ze begreep alles. Het einde

ziin voor hct offer I

? woeg ze.
was gekomen. Ze moest gereed

- Gij ziit mejuffer Legand ? zei de aanvoerder.

- Eigenlijk heet ge Gabrielle Petit.
Dat was de heele ontdelcking.

Het is hier geen rechtbank, antwoordde het meisie katm. Wat

stad.

te

wilt ge?
'.!l, , .'i?'t ""

I

Dus,, ge weigert te antwoorden ?
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- Bliif van mijn handen af. Die leg ik maar

landgenooten, maar nooit in die t'an een Duitscher'
in die van eerlijke

- Zulke taal kan uw schuld slechts .rerzwaren

agent nijdig.

- Mijn schu.ld ?
'W.lke schuld ? Moeten wij

Iaf ons vreedzaam landeke binnen viel, nog eeren
schuldig, ats we hem betuigen, dat we hem liever
komen )

- Kom, 't is genoeg, al uw gebabbel helpt u geen zier'
komen een huiszoeking doen.

! riep de geheime

den vijand, die zoo
misschien ? Zijn wij
zien vertrekken dan

wij

i -$r

,ii

,i

't Is de eerste maal niet.
O, sluw ziit gii ! Maal wij zijn toch sterker.

- Sterkte is geen recht.

- Recht, recht.;.

- O, neen, gij acht het niet, maar het recht overwint ten slotte

." li-_ lt

toch.

- 't Kan ziin,

- Nù, ja... En
niet in Engeland...

- Gij verveelt

- Nu reeds..,

maar wij zijn nu toch meester.

toch niet overal., niet aan den lJzer, niet in Parijs,

ons t snauwde de deteLtief.
toch niet in uw

met uw bestuur.
't Doet mii plezier ! Dan zult ge

bladen kunnen schriiven, dat de Belgen tevreden zijn

- Ik zou nu maar eens beginnen te zlvijgen'

- 
l#elke verordening verbiedt ons te spreken ? Weer een nieuwe

Bekantmachung migschien I

- We zullen de huiszoeking aanvangen'

- Best ! Wat begeert ge ? Gciud ? Dat vindt ge hier niet'

Papieren, zooals gii er gisterén meeqegeven- hebt naar de grens'

Papieren ?. .. En ,raur de grens ? Wat bazelt ge nu )
Kom, bezie ons niet voor onnoozelaarg t

Stel u dan oolc niet als onnoozelaars aan I

De Duitscher begon mct de huiszoeking'

Gabrielle ging intusschen op een stoel zitten'
haar ontzaglijL veel door hoofd.ln die oogenblikken ging haar ontzagluk veel door 't hoofd.

Wat er oÀ haar heen gebeurde, Iiet haar onverschillig' Ze wist, dat

die kerels nu maar voor den vorm nasporingen deden, en genoeg wisten

om haar te veroordeclen.

Ze was gistererr, hoe wântrouwénd ook, dan toch te onvoorzichtig

g€weest. Een andere plicht rustte nu op haar' Ze mocht niemand ver-
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Ge zult stral(s wel een toontje lager zingen.
Ik zing heelemaal niet. Dat zullen de Belgen maar doc:r, als
weg zijt. Cedwongen zingen, zooals het bij uw troepen de

; zingen met den mond en weenen met het hart, doen wij niet,
Wij gaan nooit meer weg.

l*n, Z. h_ad het levenzou niets,nalate, ;;;"""rhr;*ï *iî*H'Ëïl r*ii:: :: :ïïeen eed. gij allen
mode is

*t.,3:?:tÏ:lu,*,u,oo,"n lf d" mu.",,, lichtten planken uit den vtocr,

,"".".:t:È::"li-,1"_ri:'f,::';""-.;'r,:""'".ninrichtingên.-- ,il=g:n toch fiin .o-- Y"t i" a",l-*LTrer aan'

- raprer._ Fr^. - -e detektief.
_ Àr '- -qr zrÊr se toch wel.

ïour g.en g"**,"i-

=t- 
?":: i:i,:\;i#,l,Tlou. ,,,,'

*L.n opl*"' 
r-n tk heb er nog zulk ,;;;, "" er stonden spionnage.

aangekomen.

"çffiffi,",,ï,'*. 1")îj: : hi""î";i:l l:î.îïJ,i:,lj joor 
te zesse n dat ik ierg

r;*'æ**iiti-.r:ffi.,îJ:""5r1r:,î;11;:ï;"j,î

"t't'[1:;gir1Ë"i'i:i 
rî:' 

p a pie r bri eve n m e t spion na gezarc'

. gffi $ii*:iîîîïiïL::.: 1,,,,,.sk n6 ?

,i'i'"'r,_il,;,î,',**""***i*ij*fiî:{:,:*,iî"}:_.#,i'*î

I

I
I
j

I

I
I
I
I

Licve Vrouw, waarvoor ze in sombere oogenblikken zoo dikwijls haar
gemoed had uitgestort.

- Moeder der Smarten, geef mij kracht, sta mij bij en
voorspraak bij uw Coddelijken Zoon, zoo bad ze.

Ik ben sereed, zei ze àan tot den Duitscher.

I
j

I

Bij deze pochende woorden, vergenoegde Gabrielle zich de schou-
ders op te halen.

Men vond niets anders meer en de overste besloot Gabrielle Petit
nu naar de kommandantur te brengen.

lntusschen wag een aulo voor het huis

- Maalc u kluar, ik houd u aan, zei de Duitscher.
En waarom )
Verdacht van spionnage,
Om dat papier )

- Q, nssn, om veel meer nog. Ce zult dat wel hooren. We zullen
u rhaks confronteeren met een p€rsoon.

- Die hier gisteren geweest is ?

- Ge bekent dus )

- Ik zal spreken, als ik dien man zie.

- Goed... Maak u nu klaar.
Gabrielle nam haar taschje en deed er het een

oogenblik ontroerde ze diep.
Ze gevoelde het, dat zij afscheid nam van de samenleving.
Het was gedaan met haar vrijheid, misschien met haar leven.
Het beeld en het Iot van Miss Cavell kwamen haar voor den geest,
AIs 't moest, dan zou ze ook het hooge offer brengen.
Het visioen werd nu werkelijkheid.
Eén plicht toch had ze, die haar misschien tot een zwaren strijd

zou dwingen : niemand verraden.
Ze dacht aan Berthe en haar vader te Farciennes. aan de helpers te

ijsel en Thines en v.le anderen nog. Zij zou voo! hen atlen boeten.
Ze wilde nu geen vrees toonen.
Gabrielle richtte den bliL naar het beeld aan den muur, naar Onze

wees mijn

en ander in. Een

Nog even blikte ze in de kamer, waar ze haar land
diend had. 

ç ^ort,çr, wedr .ç u.rar tano zoo trouw ge_
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Ze had geen berouw

"-îtf,:1::t= x:.:i'i'il:i:.î#"î""'' 
o' j'' ze rcen d e hc'|

- We rijden m"t d" 
"irf ":ffi ;:::: î:îi:î*î de de,ek,ief

hL;:f:;i:;iliiï'f,:ï'llîLj,çli:î:gîi$:,.-*lir*j
- Zwijgen ! gebood de overste.

frTrL..3*îîl';î|1i'ijîïi*1ffi::ï:,';:i.tiii,*i j*
T i;.;i'*.iiïi i::Ï i:Tïkî:ff]' zekere dames
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Weldra was ze op de kommandantut, Ze wist, dat ze nu niet meer

zou onùomen.
Mcn verhoordc haar,

Bekent ge hem een papier ter hand gesteld te hebben )
Zet uw komedie toch niet voort. De verrader hecft u het papi.-;:

overgelevcrd .

Gij houdt u dus met
Maar gij vraagt naar
voor geld, heeft mij

spionnage bezig ?
'het bekende. Die schurlc daar. die ons
immers wel lalen hooren, dat ik verr:

::Ï:'iffi rî îiï_. 
" 
;' ": ;ï::i::: ;

D"i,.;J: sla u in 't gelaat zoo ge niet roegeeft ! knarsetandde de

r.rr"."l'-":'; jfl"::;lp" haar haarôpeld en dreigde .r mede den

t.'';hiT|3i;.,--iil 
Hi:i:.:'" stir mogerijk sebe"ren, znn'r"'

il'ifl':*.''il,:,$irï*r-t*iïî:;î*:ïi:i,-

i T1,iî*::[r:f#î.ï:;,i.". L'Ï':.";l*; "" ,

- Gij lcunt dat immers wel begrijpen. Of neen, gij kunt het niet
begrijpen, dat een meisje haar verraderlijk besprongen land dient.

- Om geld l
- Belodig mii niet. Om geld I Vechten uw eoldaten om gel t

- l\./t2s1 iemand heeft u daartoe aangezet'

- I\4ijn gewetcn en mijn ha*'

- Jawet, gij meende wel te doen !

- lk deed het.

- Maar iemand bestuurde uw werlc'

O, ik kan het best alleen leiden'

Hoor eens, gij âit iong, gij zijt nog een kind." Ge

Iijk verantwoordelijk. Achter u staan anderen en zij

I

I

I
I

I
I
I
I
:

misschien ? Dient gij Duitschland'om marken ? O, 't verwondert mii
niet. Weet, dat iL soldaat zou zijn, ware ik man. Maar ook als meis'
wilde ik mijn volten plicht doen, en ik heb trouw mijn land bijgesaan,
vooral nadat ilc getuige was geweest van uw wretdheden.

zut maar
verduiken

;*; ft\Ëii,il.t:ll*"ËrffiË,:: ;.:'"",'

_rtc ben 
".n u"uunaun.."er,.âgen, 

riep Gubriete tot de voorbii-

- Beleedig toch geen menschen die ge niet kent'

- Cij kunt uw straf zeer oerminderen, juist omdat ge maar ge-
deeltelijt< verantwoordelijk zijt, omdat anderen u dezen weg opdreven
en misbruit( muatcten van uw jeugd.

gedeelte
zich.

Ze bekende Catrielle Petit te heeten.
De valsche koerier trad dan eensklaps binnen.

- Dic man is bij u geweest, zei Goldsmith, die het onderzoek
leidde.

- Znnd dien lafaard heen, tot hem spreek ik geen woord ! riep
de gevangenc verontwaardigd.

lmmers

verkoopt
den ben.

- Waarom dcedt ge datl
'lVelk een vraag I
Antwoord...
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- Tracht nu niet met strikvragen mij een bekentenis te ontlcL-

Len, welke gij met bedreiging van den kogel niet zoudt krijgen.

- Denlc aan Miss Cavell. Zij was ook een vrouw.

- Een heldhaftige vrouw en ze stierf moedig. Als het moet, zal
ik het haar nadoen.

Gij weet niet, waarover ge spreekt.
Over den dood t Het zou een schoone dood zijn.
't Leven is toch schooner.

- Onder uw julc niet, En om dat juk te verwijderen, heb ik ge-
werlt, en goed gewerkt.

- Gij weigert dus te zeggen, wie u die inlichtingen heeft bezorgd )
I
bewijs het u.

I Die inlichtingen zijn van mij. Ik- Maar begrijp mij dan toch
alleen ben er verantwoordelijk voor'

- Zij zijn zeer bezwarend.

Ze zijn van mij
Ge liest I En ik

voor die
voor.

- Flauwe inlichtingen kunnen ons leger niet helpcn. Vat ik
meld, moet ernstig zijn.

- Gabrielle...

- Ik heet mejuffer Petit I

- Ik heb medelijden met u'

- Gij medelijden ? Kom, ga nu niet huichelen, uw zoogenaamde
wiendelijkheid zal even iveinig gevolgen hebben als uw bedreigingen.

- Welke familie hebt gij ?

- Familie heeft hierbij niets ie maken'

- Ze moet toch weten, wat er met u gebeurt'

- Toon nu toch geen bezorgdheid, welke ge niet bezit. Als een

eoldaat aan zijn ouders of vrouw en kinderen wil melden, wat er met
hem gebeurt, dan straft gij de familie, die een brief ontvangt. Maar gij
zoudt mijn familie willen kennen, om haar te bewerken, zoodat ik spre-
ken zou.'Dit werk heb ik alleen gedaan ; mijn familie weet daarvan in
't geheel niets. lk ontken immers niet, breng mij voor uw gerecht.

- Hoe komen die vlekken aan uw handen?

- 
't Zjn eerlijke vletcken, niet van verradersgeld'

Van geheimzinnigen inkt.
't Zijn vlekken van mijn werk voor mijn land'
'Waar hebt ge dien inlt dan gekocht ?
'Wat doet dat cr nu toe ? Het is hier alleen van belang, waar-
inkt gediend heeft en gij weet het. Ik ben er verantwoordelijk
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. - - Maar wii mogen toch,wel weten, waar ge den inlct hebt ge'

kocht ?

,, -- Dat is even nutteloos als te weten, waar ik de schoenen kocht'
welke ik_op mijn reizen drocg.

De verkooper is niet strafbaar.
Natuurlijk niet I Waarom moet ge hem dan kennen ?

- Dat gaat ons aan.

- omlem i";;r. Alleen wil ik u vertellen, dat ik al miio
matenaal van over de grens kreeg.

- uan hebt gii medewerkers)

,, - Over de- grens hebt gij geen macht. Ge zoudt eerst over d€n

iil"Jfii::,ielcken, eer gij mijn medewerkers kunt vatten, en d

- lL raad u aan, hier niet te spotten met het Duitsche leger' ,.

- Spotten? Ik vermel.l-een f.it. p. geschiedenis 
;::îf"ilHi*,i:,f ,* .,oïïï::ï"",îl"i:; Ù;; il'ïï;; il;

"m,"oËjï IïflîU=,:XX.- 
J ".'" k,,,,,,.' schri j ven, dû zekac

i,i'îll;xiiË'#kî,*i:;i*lï-*:r;#f ::ï#
- !û s;*1.aus niets om uw leven?

r fi:::'"ï' 
",î:",_ï1"J"*:: :; lï." 

verraad pr e gen ?

___\J, uwe mentaliteir is dan niet als de mijne.t 
{a.s ,Luchteloos Gabrielle 

"r-""_ àaï.'i.-u"rt,oor"n.-- :ij bliift ,.u"r,r"n ! LlorrL i;. "_ u, dat heb ik al b."

il:ïi-;:i.i.i:::tl-,f'*:::f.1"",nï::_:.*ïli*::l"il;

-ir{î[$'HLi"$.kirî:;,i]":::rl::ï:ili::i4
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Zoo ik een eerlooze verraderes wil worden' O' het duurt lang

van oprechtheid.eer gij een begrip krijgt van karaktersterkte en

Gabrielle werd weer naar de auto geleid'

- Niet naaet een Duitscher I ÂeP ze'

En tot de voorbijgangers vervolgde ze :

- lk ben een gevangene'

Snel reed het voertuig heeri'

- Naar Sint-Gillis, mompelde mejuffer Petit' En ze bad : u O'

mijn God, schenlc mij kracht tot het laatste'

En wel mocht ze vragen om Lracht' want ze stond aan het begin

van een allerzwaarste beproeving' Ze was overgeltY{..uu" 't gedroch-

telijL Duitsch militair gerecht, àat .wel l:tt it ,":tlf.tltjke 
foltertuigen

der middeleeuwen ingevoerd had, doch zijn slachtoffers zedelijk op de

pijnbank legde.'- ' 
D";;;"ote voor den kerker' die daar op de hoogvlakte met zijn

"*r*-"Jjî."-i* "ti:f, 
*"1 t"" burcht geleek' De zware poort werd

;;#;: ô: ;;; ;""i binnen' Gabrielle stapte uit'.
':'il; I*""Ju gurruti"de deur lreesch op haar hengsels' Dan een

,""", "ï"'r"iaa.riluut", 
waaruit weer gangen als spookholen in ver-

schillende richting liePen'

de gevangene.

laatste, als het moest

XXVIII.

Even kwam Petermann binnen'

:'il;-i"; goed op' zei hii' in vroolijke stemming' lk ga eens

naar den schouwburg'

- 
la- ik bliif hier den ganschen nacnr'

- Ë".'J#;;;;;i' mag e.r'el eens af' En il< heb zoo juist

*"h;;.:i;;il;';; de gevangenneming van dat meisje' Nu' een

Gabrielle ging met vasten stap mee'

Men ontsloot een cel"'
De deur viel dicht.

- 
't Ie het einde, momPelde

Ze knielde neer en bad'

2. *;ta. getrouw blijven tot 't

Dederich had weer de rvacht in ft lokaal. ''t Was een sombere

avond. De regen kletterde tegen de ruiten'.,' r''c rcxçrr 
edige gepeinzen verdiept'

De Duitscher zat in zwaanmo

tot den dood.

deel komt u toe.'*'l;#'J;"i"ich of hij ecn zwcepslag krceg'



- lL hcb weinig in die zaak gedaan' zei hii' , :- !,"r vol-

- O, als men getrouw verricht, w.at. men *t?l-.",t="Ïi,i1.;;, t
doende. Dan komt alles door'onze prachtige organrsatn

orde. Ze zullen met die gevangene toch nog last hebben'

- 
wat Lan ze doen ? 

t -.-^^^- ^- -'ilÀe ze sprtk"n' dan

- Zwijgen ! Ze moet zeer veel weten en wilde z

sloegen we het net over een gansche bende verraderg' Éa"r u"rslag

bewiist dat. Nooit hebben we et een gezien dat "* i**Y:l',.iï:
Ze doet zooveel als een bataljon soldaten. Maar ze *"t|"tÏ.lr"i" Oia"
al belooft men haar de wiiheid, en dreigt men haar van

met den dood.

- Dan moet men eigenliik bewondering voor haar hebben'

-320-

- O, gii romantieker I

- Zi it toch een Belgische, die haar land
Voor zulk een gevoel was Petermann niet in

diende.
't minst vatbaal'

- Zii is aartsdom, hernam hij.

- Zii wil haar land toch getrouw blilven.

- En den kogel kriigen daarom I __^- haar

- Dan draagt ze toch in volle bewustziin de sevotsl';;;, tç
vaderlandsliefde. Ik kan 't niet helpen, miinheer Pctert
moet dat bewonderen, . -l"f

- Z'@ men u eens tot haar advokaat aanstelde, spotte de e"--

en hii lachte dan om ziin vermeende geestigheid.
O, had hii haar maar kunnen verdedigen !
uua ni; h;"' -";;;;;;;*h"*ti;.Tier nog tijd was I

Ziin vrees en ziin latheid folterden hem voortdutend'- , ^-, oire

- Maar ze zal wel spreken, verzekerde Petetmann. Zt L",l-. 
"nlerecht nog niet. Men zal haar straks midden in haar slaap *îiili-. ,

haar alletlei strikvragen stellen, En dan ziin daar andere rnldost""
honger, dorst, 

"[r.,"ùrrg... Er, ul" :i -o.,,'".r, flinke geeselinS'

- Maar miinheer Petermann toch I

- Schrikt gii daarvan ?

- Geeselen I Een vrouw...

- En waarom niet? Liet men mii maar baas. lk haalde
museum eenige van die straftuigen uit de middeleeuwen.

- Van de piinbank l
- Ja...

- Maar we leven toch niet meer in de middeleeuwen I . . ., f)e
_ - Ik lach met al die menscheliiLheid en zachtzinnishtll--j"n

ootlog zclf is veel vreeseliiker dan in je midldeleeuwen. Toen ken""''

uit Én
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