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ze nog geen bommen uit de lucht en geen torpedo's, geen stikgas -engeen duikbooten en wat weet ik al. fr4.", *ii, ji.l.,r" ioldut.n in_'den
rug tegen verraad moeten beschermen, -og"r, -uu, halve middelen
gebruiken. Er zou te veel over geschreven *.orden ! Wat kan ons dat
schelen ? Als we overwinnen, zijn we meester en durft niemand ons in
d"l *t:* staan. Of ze ons niet 

""fr,.", a.a ,""i;'"i." ;;," ons faafgeducht vreezen. 
_Dat is mijn mecning I En mocht ik de oude'straftui'

gen gebruiken, die meid zou wel .o.!k.r, en morrerl rvas het uit m.et
het verraad van een h""r" bonJ;-;:iË"i.,-;:;ï;;,"",r."n r.'', juiu

::1"1 
*" *.|*":g...n..i;" r"p-iJJ.i";';"";h;;tk;;.-Ci; u"u, u"n-

avond een melancholieke bui. Zeker door den invloed.,,an dat beesten.
weer. Ce zijt hier toch beter dan uu., fr", fro.,i. 

-ô" 
l.i, "." goed vuur,

l: l"', k.",', daar liggen bl"d." .";j;j.;i,Jr"" .î -""=i]iuuiten het
gevaar. ucnk eens aan hen, die met zuik weer aan 't iront zijn.

,^*f"tltfl*| gaf nog eenige aanbcvelingen en verrrok dan. ben
oame wachtte hem_ op en ze reden nuar den 

"s.ho.lrubrrrg.

- l-n zoo'n boef moet ik gehoorzamen, mompelde Diederich'
9., 

hii.t'ua lust naar H"lh"à ;,;;li;;; ;i; Ëi; i, m"td"n.
Maar het besluit schrok hem toch af.

'" 
o.i,,ilî"I5-:î|oïÏ:"t'*' zijn vader vooral' en nooit meer

L'n Jnen zei, dat de deserteurs in Holland i, ""n 
krmp werdeou.t-I.ld, 

",T 
hij er dus .i.t ";; 1""., ,"ù 

'..* "' -"
, L'n Holland moest ook eens in den oorlog komen, en veel andere
bezwaren rezen oD-

_r,_ 
H", Petermann wenschre hem gelut< voor zi1n hulp bij a" T"hl-r.dtns van.dat meisje, een h"ldin, Ë,,io;;"l,j;,ildJer, die wev

gerde arideren te verraden.

- Ik he! schuld aan haar gevangenschap.. . Straks misgchien 
aal

aan haar dood ! kreunde de ionge man.

*."^.Ëlç::"*ltilii*:li:iH:'*i j:1"#v*,fl ::,Tt
Franschen hadden te dooden.

:::{ii}:1^;",::: }il*"lii 
- 

ï:$'J$ 3;,}""",:"i':rt -;bevel van 
Ïl ïh*k'wiens eigenlijke plaats in a" s""ur,Ërr,;" 

*ot' -
rvren btacht eenige aangehoud"r, p"a"oar"r, bi.n".

,..,.of .iîii$r":Ët$t*:ii;y*""{;+T#."--kk"d,*n
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Diederich zond eerst de soldaten

nen vrij, zonder hun een onvriendelijk
Zoo trachtte hij zijn geweten te

geen macht en hon hij niets doen.
En die ,roorname gevangene zou scherp

r^'as groot lvild voor de menschenjagers.

weg en liet dan de aangehoude-
woc,rd toe te spreken,
sussgn, maar daarmee was het

meisje niet vrij, dat in den kerker van Sint-Gillis zat.
In den nacht zou men haar wekken, en weer verhooren, om haar

bekentenissen af te dwingen en anderen te verraden.
Een rvild plan kwam bij Herder op.
Cabrielle Petit verlossen, haar uit den kerker halen I
Maar dadelijk moest hij dat voornemen laren varen. Ginds had hij

bewaakt worden, want

- Vaarom ?

den
met

- Omdat ilc haar lcen. Zij heet Cabrielle Petit. Ik ben er mee in
denzelfden winkel geweest . Ze was altijd zoo braaf.

Natuurlijk... Wij vervolgen meest brave menschen.
Cij hebt cr dus ook spijt van, Wilhelm ?

- lk wilde, dat ik nooit dezen dienst had gekend.

- Cabrielte Petit... Zii was een wees, geloof ik. Bij het begin van
oorlog heeft ze me eens gezegd, dat ik slecht deed, maar ik ben er
kwai c] om.

- Zij zei de waarheid'

- Ja.. .

- Dus, ge hebt ook wroeging ?

Dilcwijls en n,l vooral, O, wat zouden ze rnet haar doen )
Denk aan Miss
Fusilleeren ?
Waarom niet ?

Cavell.

Zoo zat Diederich te mijmeren, toen de deur weer geopend werd.
Flora trad binnen.

- \Veer alleen ? vroeg ze.
antwoordde de jonge man norsch.
ge moet zoo krvaad niet zijn. Ik kom u geen dwaasheden

zeggen.
Ili zou er ook niet naar luisteren,
Het meisje is gevangen ?

Ja.. .

Ja
o

Ik heb ze
lk zou er
lk schrok

gezlen.
niet durven naar zien.
ooL,

Als ze het met die vrouw deden.



- 
pslslrnsnn zei, dat ze toen zoo ctreng warerr, omdat Miss'

Cavell een Engelsche was.

- Ze zouden het met dit meisje durven doen, omdat het een Bel'

gische is.

- O, Wilhelm, zouden we haar nier kunnen bevrijden ?

- Onmogeliik I Ze zit in de gevangenis van Sint.Gillis.

- ls ze daar al ) lk zag haar in de B-erlaimontstraat, en ik ben
haastig weggegaan, opdat ze me niet zou herkennen, want ik
beschaamd. En gij weet zeLer, dat âi te Sint-Cillis is?

- Ja...
Dan is het heel erg.
Zij komt nooit meer wii, zec ik.
O. had ik alles geweten I
Het is nu te laat.
Ja...
Heeft Petermann u
Vaarom uaagt ge
Zoo maar--^
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gestuurd ?

dat )

toen
wa3

Neen, gij meent, dat ik u kom uithooren voor den che[.
o, ge moogt #;ir;;;;;;;i1.".:" ir.ïriir "i", 

inàezerr
dienst.

', -= q" denkt dus, dat ik huichel, dat ik droefheid veins, orn u tc

oocn spreken en u dan te verraden )
- Kan men ooit weten, wat gij in uw schild voert ? - .!_ -rr.

,,,"*iËî:li:f ïîr#;mi*i"'n'H'*::i:i,]:ii:
- Cii kunt u toch terug.trekken... Voor mii is het moeilijker'

- Dat weet ik, Maar wat dan) . -2a
Flora had rt"h ;;;*;d. iu,.r, ,,".*.ll"n. Ze keek wanhoPtg

naar den Duitscher.

_r. -î Mii t"rugtreLk".r, hernam ze. Maar ge w€et toch, drt de Belg"n
mq schuwen.

- Natuurlijk...

- Y"il#ii. dan h!en? Naar Holland? ook daar;"r 't.11;
L.-.,, *;ii Ë']i i;.;il xï H:*j."'"10"ïii,i;,01*rbtone3l en daar zal ik sterven... i

$lî:t:t",'".=, *.. i" ,"p.i"*".uredench keek in een blad.
L,r wetd gellont.

- Binnen t riop du Duitsch.r.
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Hij slaakte dan een kreet van verbazing.

Elza stond daar.

- Eindelijk gevonden t rieP ze'

De jonge man werd rood.
Elza kuste hem. Dan keek ze naar

Deze kreeg eerst een uitdrukking
derde ze.

- Jufftouw, zoo sprak ze, ik ben hier een gevangene. O, spreek

bij mijnheer den soldaat ten besie v<ior mij' dat hij mij toch laat gaan'

Died"ti"h begreep die list eir hij was er Flora danLbtar voor' De

ongeltrklige bad dan toch oogenblikÈen van oprechtheid en waar

hij al weer beginnen moest, met zijn verloofde te

- 
Wat hLd di" .r,,o"* gedaan ) vrôeg Elza'

- O, niets bijzonJers.'. Een onbeleefd antwoord aan een

Welnu, ge moogt gaan' zei hij' En van uw straf komt niets'

O, ik dank u.
Maar zeg het
'Wees gerust t

Flora verdween en Diederich schaamde zich in zijn hart,
bedriegen.

die haar dan Èier bracht-

- ls het hier dan een gevangenis ?

- Èu" politielokaal' Ik zou haar toch vrij gelaten hebben na

eenigen tiid ; lk heb er vanavond al wel een half dozijn heengestuurd'

M""i ho" komt gii te Brussel ?' -- -- 
E.; ;t"-g"*'r"ugd om u te bezoeken en il< heb er wel lang voor

rno","r, l""o"l,-riou, hJt papier toch gelcregen' Om drie uur kwam ik

;;;'T.;"; nâar uw kamtr' Daar zond men mii naar de komman-

d.ntur. MJn h""ft ", 
wat met mij gelachen'

- Onbeschaamde kinLels'

- 
I. .- "" zeiden qemeene dingen' Ge moet daarover klagen'

- [frt""l W"t zoulet helpen? Ge zijt hier in een oorlogsland'

Maar zeg mij ecns, wat voert u naar Brussel ?
'-- pË*i"ft was angstig om dit bezoek'

--n 
-.", t ,pt"k""' Verliden week is Anton Peilscher thuis

Flora.
van spot, maar dan veran-

gevoel,

nret aan anderen.

omdat

soldaat,

geweest.

- Hii is aa4 't front'
had hier te Brussel

dat wist ik niet'
nu kwam hij voor

in een laz:ret gelegen.
Hij
o,
En

t,

zijn herstel naar ALen. Ik ontmoette
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- Vat zei de Lerel dan ) ' .:'e-o;

_ R::g'i " 
B"J;ï';. politie waart. .,: *' - Dat *L, g.-"i]" 

u{ qe porrtre waart' "''"

- Ja.

ËvLsr r- - t

boel levensmiddelen.

- Jammer,
gaan wandelen.

r *î { jff ;*,'mxm:f;::ru*:t ;:: I ;ii,:Æiï",:iËiË:$rkï:îi*11.T:iT:::"ïi;:il;',\:i

"t'*^u.s*-"Lii.Xi'i,i":ii:,i:*,,',îI"ïL.,::ut'""'*'"*r:l
,, .;**Ë,i'fi;,,ïîï#irt: :r fi*ïl,it*.'"Tl# {te onderzoeken? li"fdï,jf.Ï'ii.rl- ot" laster van ottn t'"t*"*-ii

=*9,;{, 
#iliil',l,Ï"i:i'".,- nia+ Mo.r zpo -ii. or s.in'i{*" Ji;f,",1]i."î i:*,*itiJlÏ ook niet. Maar zeg mit, "r seiij,:l

dat ik niet vrij \n, zei Diederich. Dan konden we

er niet naar al de mili-
officieren, die zich wel
me maar elgeren.

: Bii:::ln u seen onrechtvaardigheid? .,t-::.fl

**îff:flii'l:l1Ëïg:l'::'" 
;Ë"'5"ffi:t

" 
*Y:::it:":rig"-m-o.t ik nu en dan een huiszoeking ao".. @kj.'to" tL;i;"lit i"Lî;':1ff[L:,' en dan een hui szoeki n g,*'. ?tf;

- ^r"' --' 
n

-.T:,,-,: 
een fatsoenlijk man. ::ir iîH*"fi;i:Ï:iï" riever in Horand zien. :,.**

.,, i,i

,*' *"tfiiiL$

i:Êi:"11":1ffi:Iï:;ù"";'"*i;;" ,i
"' 

:î;iti*L$î*i** u ;î:ï::îiiï.î ""*
".*,il; l':l'ftr",'jî*TîhËf 'f'uilïzind dan *,:.:.1

. )t mij. Bû-u r. "ri"i"i."i. veel sroetcn."l

zijn ondergeschikte verbluft aan.
grove woorden, waarin hij Elza

Da''
ruet

Akenjs een treurige stad. AI zooveel rouw en dan die stroomen gewon-
den. Dagelijks militaire begrafenissen. V.el inwon.rs ".rh;;;'Ë:telijk naar den vrede-..Nu en dan komen er gevangenen aan. Een bende
gapers gaat er naar kijken en naar roepen.., Dan schaarschte van een

Ze apraken een heelen tijd.

- O, we zitten hiei ook goed. lk verlang
taire drukte te zien, of liever de paradeerende
heel trotsch te Brussel zulten gevoelen. lk zou

- Daar heb ik niet over gedacl,t. Ik liet het aan u over.

-_ - Ik zit hier tot morgen ochtend. Had ik alles vooraf geweten,'k zou gezorgd hebben voor een plaatsvervanger. Maai g. Lrrrrt nr4

- O, neen... En ik zou in dien zetel ook wat kunnen stuimeren,
veel liever dan alleen naar dat vreemde huis te gaan en daar binnen te
kometr met Èet recht, ja, met het recht van een Duitsche.

- Wat zijt ge overgevoelig op dat punt !

mijn kamer gaan.

- Of bij u bliiven !

- Maar ge zijt zeker erg vermoeid ?

- Ik kan het niet helpÈtt, maar het onrecht
brandt mij op de ziel.

- Dus, ge houdt mij gezelschap ?

- Als ik mag.

- Natuurlijk.

België aangedaan,

Dèderich bedacht, dat Petermann wel den ganschen nacht aan het
slempen zou blijven. Hij lcwam dan niet v66r acht of negen uur mo--
gen. En om vijf uur werd hij, Herder, afgelost. Elza zou zijn chef dus
niet zien, rvant dat wilde hij vermijden.

Peilscher toch-had den kerel naar waarheid geschetst.

Elza deed dus hoed en mantel af. Er was het noodige om koffie
te zetten en de geliefden maakten het zich gezellig. De avond vloog om,

Tezen middernacht kwam er weer iemand.

Nog een gevangene zeket, zei Diederich.
Maar hce schrok hij, toen Petermann\in gezelschap eener geverfde,

opgedirkte deerne verscheen.
Een oofenblik Leek de chef

viel hij uit.in een stroom van

- E ;;ËËr,i"1ii"i:$-*ne meid. ,i I "r! - Waat gaat ge ovemachten ?

r*:;#iir:,:*Ë:nil1,.î,*mffi:::".î:î:,ffi v,ïfÏ'
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zijn. Omdat hij een goed werker is, zal ik maar een oogje sluiten.. .

Coeden avond.
De man vertrok met de vrouw.

- Peilscher had dus toch gelijl< en gij zegt de waarheid niet !

Elza. Die kerel is uw overste en hij is een boef. En ge durft mij
verdedigen. Ge la"t me schandelijk beleedigen. Ce zijt dus als
slaaf voor hem.

rrep
met
een

Hij was dronken.

urs
een

een deugniet en gij moet schelmenwerk
meisje, dat gij in het net hielpt brengen ?

verrichten. Wat
is dat van

splon te
ik zou lt

:iffi'": 
* allerlei gemeene, lase dinsen aan het onthutsre meisje toe-

*$**i+*nrï*ffi*:*ï
Tn:n::l vroeg Petermann spottend :

"r"*lïlîl 
Diederich met klem <r Ja, xp11^g66;lde, zeide hij, wat

:r,'J,:'Jî"::":rîïii:iu::u;Y"*,':',î;;;l,i::::Li-

- Hii is niet zoo lcwaad' Hii was nu bii dlant<'

- Juist daardoor toonde hij zijn ware ziel ! En als-gij zoo'n kerel

-o.t g.hioorzu.nen, dan kan het geen eerlijk werk zijn' dat hij u oplegt'
I D" oo.log is natuurlijk vreeselijk'

- Zoo Lurr-rr"r, *. blijven redeneeren' Maar het is me nu duide-

lijk, dat gij toch moet medewerken 
- 
tot-de--aanhouding van Belgische

Ja. . . Maar tegen ons'

Flora ! Haar meedeelen, hoe' hij

deugniet was.

- Natuurliik t

- En dat kut,t"" *ij toch niet toelaten ?

- Diederich, denk nu eens na' Moet gij

voôr haar hebten ?

t.

Hoor.ens, Elza, ik ben hier in een betrekking. waar ik gehoor-
zamen moet, en ik weet zelf niet altijd, wat er later gebeurd, lvanneer
ik een huiszoeking doe.

Hebt gij een huiszoeking bii een dame moeten doen dan )
Neen, ik moest eens nâgâan, wat ze deed. Later bleeL zij een

zijn, Men heeft haar aangehouden. Had ik dat kunnen wcten,
oar gervaarschuwd hebbeh.
Diederich, eij draait rond de kwestie'

O, als eii mij altijd lvantrouwt. ..

Maar ik ondervind het. Vertel mij liever
Gij rveet toch wel, dat ik u niet verantwoordelijk
gedrochtelijk militarisme.

Alles vertellen ! Dus ook van
schandeliik had geleefd.

- Cii weet nu alles I

-- Ncen, DieCerich. Gij zei zelf , dat uw chef geen

in*r,.r"."N.r weer dat meisie. Wat heeft zii misdaan ?

- Spionnage.

- D"t, t" *"rLt voor haar land?

alles, zooals het is.
zal stellen voor het

dat spionnage d;. ;:i:5 soeden dienst ; hij h".l;;.;, cen meis,e'

ilîîîî:tîlï,î,,,"::.ïiïr::li.#a"?;:i,i:::i j:l;";:
toren en wensch u .en geno.giijk samen'

dan geen bewondering
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-".;.IJ:i" 
hart' ja' en ik heb zulhs dezen avond nog tot peter-

- Daar ben ik blii .,,*.d"*";.;;;;"".iÏ'""#."iîn'j.t""'n",' hebt gij toch moeten

- Onrechtstreeks.

-33t -
- Ik spreek niet over straf der menschen,

gevoelen in urv geweren ? Cij hebt toch eer )

te moorden.

- AI onze soldaten mocslen weigeren. ..
O, dat is een utopie.

- lk geloof, dat die tijd aanbreken zal.
achter anderen wegsteken. Gij hebt uw,eigen-Waar 

is dat meisje nu ?

- In de gevangenis.

- Hier te Brussel ?

- Te Sint-Gillis, in een voorstad.

Maar

maar ttat zult gij dan

- Wat moet een soldaat aan 't front gevoelen ) Men drvingr henr

âat
uw
nlet

nu met

- Alles is in zoo.n
gij ze niet met eisen
rol was dun to"h 

"uon

waar )
'-geval. 

rechtstrceks, al wil ik rvcl gelooven,

T:ld 
tn ie gevanqcnis h.hr gcstok"n. Muur(Iten aard, dat die kerel u s;luk rvenschte,

Maar gij rnoogt u niet
Diederich...geweten,

Om tegenover. u zijn onbeschofthcid

.i]ii"'llî"1înkaards zeggen de

Dat weet ik niet.

f,::t*:.-*r een anrrvoord.

rvat goed te maken.
rvaarheid. Wat kunnen ze

morgen aan dien chcf vragen, hoczeer ik

- In cen cel ?

- Dat zal wel.

- Waar .n"n Ti.o,"n en moordenaars opsluit. Een mcisje, dat
haar verraderlijk b.sprongen land dient, wordt daar opgesloten en
overgeleverd aan schelmen als den chef, dien rve daar qezien hebbcn.*:*;# ffi r;:il.i.i,ii lt ::1ï,:;u.:j "i::î;antwoordt, kom iL hetden vent ook veracht.

- lij h""tt spionnaoo_ E,., d";k;-u ase gedaan...

- Ja, dat kan..- dood gestraft.u.orden ) Zeg h"t dan to.h I
_ Vreeseliik 

!

- lk ce.ef u gelijk...

_ fti.,-T".r,.ïjèu*"n _". )
_ Dat is ,t zelfde !

_ Ï.ï: 
:1 d,oen, wùr men mij zegt. lk ben soklaat ..- ";";l'J':"i:::#ï. 

o'-' a*""*.' ir.' i"u'i'."T' ï,i r", 
^a,r 

q"duid

't is krijg, en wij zijn nu
niet verhinderde, zou het
van de Belgen betcekent

- i;:ffi;;,i:rnllri;îh"
ze het niet doen.

claarvoor tal men haar dood

is nog niet zeker, men kan
schieten )
ze ook gcvangenschap gcvcn.
haar zetel achterover en sloot

Diederich vervloekte die komst van Petermann' En waatom rvas

Elza niet te Aken gebler.en ? AIIes wat ze zei' was wel w"ar, maar wât
kon hij er aan doen ?

Welk een schanddaad ! Keer het nu eens om, en stel rr voor dat Akcn
bezet was en men mij zoo bejegende.

- Daar heb ik al aan gedacht.
de bezetters. Als D,ritschland de spionnage
misdoen jegens zijn eigen legér. Spionnage
den dood van lr.l.n der onzen,

- En om spionnage te beletten kiezen ze schavuiten uit als dien
Petermann. En met wien men verkeert, wordt mcn geëerd, Dicderich.. .

Dus' dat meisjc zit in een cel. Hoe oud is ze )

- Erren in de twintig, denlc ilc.

- En wat heeft ze .ls sPion gedaan ?

- Berichten vcrzonden over onze troepenberveging' en zoo meer'

- Wat haar recht is.
De oorlog kent geen recht, en tls de be-oonster van een bezet

Elza zweeg, ze leunde vermoeid in
de oogen.

land, nrocht
En
Dat

:ï:*:i*$*jffiïnîi*::
Na een rvijte opende het meisje de oogen'
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f $::îï1";;E m;l arres, hernam ze.

,,-_r^;_ 
W"1d niet drifrig ! lk spreek toch"*" " ":i'"T' ;t'î:"-'l:"1::i', ; ; ; i;" ;

-- lytoet gIJ met vrouw,

- N."n i 
- '- ""qwen samenwerken

- 333

- Ze mag het nlet hooren, hé l
als uw geliefde
ontwaken.

en ik zie - Gj waart gisteravond hier gevangen, zei Elza tot Flora.

- Cevangen I Wel neen, ik krvam den licvcn Diederich bezoeiien.

- Schaamteloos schreeuwde zij het uit, terwijl ze aan dc deur met
Herder worstelde.

De luitenant wilde haar helpen, doch viel op den grond.
Op al dat larvaai krvam uit een naburige zaal dc rvacht.

- Werpt ze beiden op de straat ! beval Dicderich.
En in ecnige oogcnblikken rvas hct rvaardig paar vcrwijderd.

slagen
iederich en Elza stonden alleen. De jonge man zonk qeheel ver-
op cen sloel ncer.

Het meisje dced haar mantel aan en hoed op.

- Kunt ge u nog verdedigen ) vroeg ze.
* O, vergiffenis ! snikte de soldaat.
,- Het is dus waar ? ...

- Ja...

- En il< heb u alles gevraagd.

- Ik durfde het niet bekennen.

- Vaarrvel...
Elza knikte even en verliet het gebourv. Door den regenachtigen,

nog donkcren morgen begaf ze zich naar de statie.
Ze kon naar Aken terugkeeren. Ze had nu zekerheid. AIIs rvas

En deze had den durf niet, haar terug te roepen.

_ 
f,:ir::h* zei het...

^n -.nU lteqt' Er ziinaueen uit. -,'r wourven in dienst der politie, maar zij gaan

kn*; y"l*"lijk I om met verdachre bursers betrekkingen aan te
- l^r.

f'".' cn,ze zoo uit te hooren.

-:Ï"r:ii:'î*::::;:jji"
""Ë,Ï'i:iïfri""iT"",'liT:it"?uours"-utl";dwoogzr"'aarderophaar

- N: h"J.;tl;jder rval<ker.

,:";ffi Ïf i|#qih'îîË:îi"'.;Eï::;î
i y* l":lii: ;li;i:3,e ..gen
_ I e- brussel, antwo{

: Y )u " wat is dar:rdde 
Diederich'

B"rd;i,::Ï;"'{e""n""a en daar stond Frora mer een rrritenant.
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.- Ga weg I terUjl hij hua. naar de deur dui,r,de.

Eensklaps ontwaakte ze. Een lichtje scheen in haar cel'
Gabrielle rees verschrikt op.
Waar bevond ze ach I
Maar dadelijk kwam de herinnering op' In den kerker'

- Wie is daar? \toeg ze.
Door een Iuikje zei men :
-- Kleed u haastig... We komen

- Maar het is nog nacht I

- Gehoorzaam I

- llc zal dadeliik gereed zijn'
Even later werd de deur geoPend'

uit met Die derich Herder...

XXIX,

Dien zelfden nacht was Gabrielle Petit rustig ingeslapen, na Iang
gebcden tc hebben.

u halen.



als bij urv ccrstc verhor,t. '

.en flauw

ben'

":;, Ï:;".':j;

stI

ln een bureeltje zat dezellde det.ktief,
dervraagd had.

rvillen u nog even spreken.

rvekken-

- Verontschuldig ons,

-lk uw opzct r+'el. Gij mecnt, dat
nu meer bekcnne n zal. Maar gi.i vcrgist u dccrlil[:.

v an waar rveet ge dat )
Dat doet er niets toe. Hct voornaarnstc is,

- Is dat in de gevangenrs

- Wel neen.

- Waar dan )

- Toe, !,raag nu niet verder, het is nutteloos.

, ,- I\lejuffer perit,
detektlet eensklaps en
geweldigen ulo.k ,rit.

begrijp

,il[ïl''ri'n

7al ik ( ell irI'll:

hicr nict tc Pi:s

.i,,, ik ver*vittigd

gebeurd )

gij zult
hij sloeg

ons uw
met de

medcrverkers
vuist oP tafcl

'cn aat

)14 -
- Volg ons ! zei iemand als met een grafstcm.
Het meisie zag drie gedaanten. ln de gang hing slechtl

schiinsel. Zii stapte tussÀen de Duirschers langs de cellen'

die haar dien middag
on'

h

- Wat betcekent dit allemaal ) vroeg Gabrielle'

- wij

- Zoo dringend )
Ja...
iMij daarvoor

ten even heldcr bijeen,
praktijken op nahoudt.

Bliikbaar rvilde hii Gabriellc vrees aanjagt.n.
rylaar kalm zei het mcisie :

.._^ - Its gii zoo bcgint, zcg ik nicts nrr.(,r (,rrvragen, die.wat betcr opecvocd is. \i l<_,ekcn korlt-- t,r; zrrlt spreken !

- Toch niet !

Ët*:-it,'.1,-*,l."il.1'::; srag i. .t qcraar. 
Ge saar 

urv

'"'T ï:jl:i ll' ;:l :"'lï::iil:.,iJll;',: ;:,i',1'''' 
"" 

.',;u,n,
- Lcrdt ze terug ! klonk het. Wc zullcn huo, *"1 d,, 

."1.

ili$ilitri||$llu:*,,i*l:.i," "'" 
in hn'

/i

o cod, geef mii kracht, om te volharden tot het einde'

\
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uren zoudcn volgen' dat men

te ontwringen I

aan hct militair

n lcts
Ze

nalaten
wlst
zou,

, .lat nog veel zr''arc

om haar de geheimen

Z. bleef lanq rvakker liegen'

Cabrielle was hicr overgelcvcrd

er beschcrnrer of vcrdediger '

2;;;;;";; Cobri"ll' in cl"Ir kerker'

3:l:ffi:::'' p'o.ht;"" stcnr' clie cen lofliccl ter cere van Jezrts'

IVIoe d er zong.

Cahri,'lle kende het licd " '
balsent .,oor haar hart, als bernocdiqer ln

Tranen van ontroeritrg 'velclen 
op'

'Wie nrocht die zangercs zijn ?

Ook een gevangcne )

Ja, 't was gravin clc Bellevillc' maar als 
" Tl::Y'; 

haastiq ttx'-

iilden om re hooren,.t;1 *u"1L' ""1 
de stcm kwam' zwceg'het gczallg'

leanne de Bellevillc uj;ilt"tj"t*" ti"a"" naar dc çrerrs gehol-

pen en r,vas met Miss Cavell veroordeeto'

irrutaal gerecht,

zond

dcs hcnrt ls, als
1\ram als ccn troost

haar tocstand
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En zoo bemoedigdc ze nu nog mejuffer Petit.

De Duitschers waren in deze dagen bijzonder streng.
Een man, die uit de kommundair,.,, rn,eggeloopcn ruas,

de SinçGoedelekerk d.,.,' J^- --L;l-1...-^L. l:^ L.-.-- -i-r irdoor den schildrvacht, di" h.:rn nlct inhalen
dood gcschoten.

rvcrd nabii
kon '

- Mejuffer Renkin, zuster van den minister van k.rl,,niën, ',r'crd 
aanl

gehouden. Zij was ziek en <lc doktcr verklaarde cirrt zij niet vervoerd
kon rvorden. De Duitschers licten zickendragers konren cn dez" brain-
ten de dame naar het militair hospitaal.

. , Een bejaard dagbladschrijvei ,at in de rranr- Naast hem b.tonden
zich drie onder-of ficieren.

Het 
-was 

cloorslecht lr.eer, Een dame vond geen plaats nreer en

moest buiten blijven staan.
De dagbladschrijver stond na eenigc oogenblikken op cn zei : 

L-r
, - Daar de jongeren zich nict ..r"îro"rJn, ..,ll.n .1. orrdcrcn het

doen-

, , Hii krecg drie maanclen gevangenisstraf o'r D.itschcrs in uniforrn
beleedigd te hcbben.

Omstrceks dicn tijd declen rlc Drritschcrs.cn in..al in het kabinet

"u" 1T ".|"o:"c Lemonnier,nu dicnstrlot.n<l burg(.nr(,csrcr van Brusser'

^..^- l^,", 
tio ecns. cer) bri"f ont.,,ong..,, ;;;;:;;,",r",rr r.on Bissing'

over het slecht karakter van den Bru.."luo..
. , 

Dt.': Liltt Bclgique u eaf dicn bri,.,[ ,sccr ,.,., ,i" k.,,nmonduntu^1oesloot hreruit' dat de heer l.enronnicr i., lr"tr.lki,,q slon(l nr('l nc'
geheim blaadje.

. Nu l<.wamen ze het kabinet ten statlhrrize doorzock,.rtevergeefs. net ten statlhrrize cl<torzock.tt' maar gcheel

.r, out,eischten ze rlc slerrtels 
'an zijn rvo.i.q o' tle Louisalaan'

i:::ilîî 
"ï';: xl; îïç *ii lit ill'.., T ffi ;,;,,i'i'.

, ue. kommandantur was i. di" d;g;;';" f.i"i" ...," d" oon8$o'..

li::::.M"* dan trvinris zaren op éé,.' 
-k";;. 

.o,rr,ln*.arnn*"" D".::i
vanB€nrssen waren te klein en men richtte een d.el dcunilitnire scl'o''
tot kerker in.
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