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Flora greep een llesch en slocg er
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vocrbli den kok, die er c€n schep soep in .tTt ',t:l^Ïd* 

hield æn'u#

fiË"Ë;i;;I".*h g"r."d, i', .n",, ,,,"t de hand tt""o".n"r,. 6i" tntt l!-'*-i;:"" 
,,o.ht *"id men gestoord door medegevanBcr'-'-' i

h.t ong.di"rt" worstelden. ,- ^,,, de vlucht 
t{

D" ."Lto, De Vroye kteég viif maanden sevaic:n:;"luug t"etP'-$

.r.r, 1o.g. *uo*un begunstigd en trvaalf maanden ""' - lil
)uitschl.nd gewekt te hebben. a^".*rvoorê€",i1

't Regende dergeliike straffen. De onderpastoo" utliiï pui 
'"tt" -Ë

d" ""r*."Id" 
h"." T-o.[", mo€st voor viiftien maande"-"]i iiaa"t* " llLrt *"."""g."is îan Antath, ook al om ionge lieden )'i

Duitschland gewekt te hebben.

il;;"-";;;;i r'"., uotu"a te wiiken' 
, ,oior,r,oe" 

e{fj
fumand Thomas, handelaar te Brussel, werd voo 

.,. ,itr

15 iaar dwangarbeid veroordeeld. parant g;efugtt :ii
En dan f,oord" *.rr, dat Alexan{er lzeL en Leon . '.i

leerd werden onder dezelfde beschuldiging.

Dan wendde ze zich tot Gabrielle l .. .r.,ic.

wecst.
Maar miin kinderen I
Zorgt er niemand voor ?

Xi:t*li::*tl'*l"li-;:';aak Gabrie*e 
p"'i' 

"o" 
F': j

handeld worden. , ^-Âervragd?-,1ç

-",'n:î,ilff :iJii. j:."ï:ï'"î-**:t j:"'i'"i"g*' j?

-'.Ï:":,,::i':1,ï!Lï"lli:;:1ix'$i""'-'"fml""'u*"*,.U
""tï:u::lÏlîi,."u 

'" een vrouw uit het .,olk tot medeeevaneene'-,.

- Dee kwarn schreiend binnen. . --""kt" æ .E

- O, laat me toch naar miin kinderkens terug gaân I ""'' itI
den soldaat, die haar in de cel stak. t;

Dan wendde ze zich tot Gabrielle . :u rhrris. . ."1

- Ik'zal het besterven ! kloeg ze. Drie kinderen laat r'' "'' 
; 'i

- En waarom brengt men u hiet )

- Men beweert, dai iL 
".r, 

spion verborge" l"bj-- dut eii h"o

- Kom, houd maar moed ! Ce moet niet toonen ' -'

mrln
hier

- Zorgt er nremand voor ? r wat na

- Miin man is aan het front. Een buurvrouw "i"-l 
n|...rr"n o

;"'Ynru n i:lJîi ;u'i ïiîi:il îiji*:à "'i
h.el mi!.r leven houden, Jn *.t *ordt er dan van l '

- Heel uw leven )

- 
la- als z.e nii .rer"-rrl."l""
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- H*"].î':lo:1"f door haar onwetend-heid over bespiedng' .

- fra"". t"iil:.iji r'abrielle eensklaps, gij vertelr mij lcugens' ,,
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men -

O, neen, een gewoon mensch ben ik.
Niet gewoon ! Veel te goed voor deze

- 341

Ee vrouw keelc haar angstig aan.
Wie âjt gij ? woeg zç.
Ik ? C), een arm meisje, bijnà een weeze. Ik

land rvat ik kcn en nu ben ik, ook door verraad,
7-e zullen mij misschien dood schieten.

Neçn, neen...
O, ze Ceden het met Miss Cavell ooL en die rvas als een heitige.

Zij spionneerde niet. Waarom zou de Duitscher mij dan sparen ) Maar
ik ben bereid te sterven.

Zoo jong.

- AIs het Cods wil is. Jong of oud, het eigenlijk leven volgt toch
maar op dit en ik ben niet bevreesd voor miin God te veischijnen.

- Hoe kunt gij zoo apreken I
Omdat mijn geweten gerust is t

- Wat moet gij goed zijn !

- lk hcb getracht mijn plicht te doen en nooit iemand re haten.
Cij zijt hier gekomen, om mij te helpen verraden, en ik kan'alleen
medelijden voor u gevoelen. O, dien den Duitscher niet. Ce weet mis-
schien niet ten volle hoeveel kwaad ge daarmee verricht, maar denk
eens na.

En Gabrielle sprak haar over den inval, over Dinant en Léuven,
Aarschot en Dendermonde i ze vertelde, wat ze ielve aan de Samber
had gezier,. Ze herinnerde aan het leger, aan al die volksjongcns, welke
voor de vrijheid streden en vcrlangden in vrijheid naar vrouw en kin-
deren, ouders en zusters of verloofden terug te keeren, De Belgen
moeste! hen steunen, kon het niet door daden, dan door geduldig te
wachten, niet te mrrrmurceren, trouw te bliiven.

De wouw had het hoofd gebogen,

- O, juffrouw, sij zijt een heilige, mompelde ze dan.

slechte werel.l,

- Ook eij kunt goed zijn.

- Luister... lk zal u alles vertellen. Ge hebt mijn harte ger'aakt.
Ik was in het kot gestoken, omdat ik goed van Duitsche soldaten se-
kocht en verkocht heb. 'k Moet een jaar zitten. Maar de Duitschcrs be-
loofden me de vrijheid, als ik u allerlei belcentenissen kon ontwringen.
En daarom zonden ze mij bij u. lk moest u uithooren.

- wie mijn helpers warin )

- Ja... Daarom moest ik mii uitgeven als spionne. Maar cij hebt

heb gedaan voor
gevangen geno-

mij doorzien. O, ver3ccf hct mij.
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- Gaarne. Ats ge nu

- il.d;; ii;; i'riÏiJ,"i,l'" andeten weg volgt'

;:i:#i'*#rïiï*ffi 
Ë:f;$i,î{:Ë

- Y;*:^*:"1 îi:::, **,* Gabrielle.

;: :::l-""ts ! Waar bemoeit sij u mee ?

**1"iî.1'1#,ïî*1;tff .r.;i"""î;rr;,\ï1,,111,,î;*;
_ Gij raast I

D. li.:îi:"îilll'\tl :: tereurgesterd zijt.

o,. )::Ï"înî """ ,, ""il;;'.:iH,::i îiiî,ii'ï:,r* ser"ken in

;r'fi 1iH*,",ffi .î:Ï:J;:,:î'"il1$::il;"ï:.'îîi"T;
t-";ii$Ï:".,1"i 

ïl'ïi"i;J"i:ï* 
e br a a d je en w e, e n, dat Ga-

,i"."T"1.-i"".î;ltgï::,;:l_l"H};tï*ï,,"r1î,*_,

i:_l:",:r*1i.f,î,,*..,:"r*".:i+J:"=,,:,rî.:îr.:".fu *::*:l
;:il{î:iÈ,iff 

ïiiii+î$t;Ëîlîï.'::}1'rffi 
'ri

,"0.;-,ll il::ïti:l'f; ï s:i*l :,,': 
""".."" _. .r * ., a a m rran,rw

",',*;.'à !T""ï:i":: î,ï":"ï:' ùupor*n ga r cre sor rraa t enker voor

Hij
< Grenadier !

dacht dat de
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mijn keizer. r'

keizer met zijn nederig persoontje weinig of niers
te maken had ; maar dat al het eerbetoon waarvan hij het voorwerp was
moest terugslaan op heel zijn regiment.

Zoo ook moeten al de eerbetuigingen die
enkele onbekenden betuigd worden, terugslaan
werden aangespoord door deze edele driifveer
den geboortegrond ! l

Het werk had tot iloel aan de soldaten briefjes van hun familie te
bezorgen, en telde meer dan 900 helpers t

Treffend is het, wat wè in het bedoelde boek nog lezen :

"Zij, àie al het noodige vert.rneld heeft tot hct schrijven varr dit
boek, heeft met hare familieleden en met nog veel andere lieden, veel
bijgedragen tot het welgelukken dezer geh"ime en weldoende briefrvis-
seling. Slechts eenige maanden gehurvd met een nederigen held, die,
niettegenstaande hij gevaarlijk gekwetst was, tweemaal zijn krijgsdienst
hernam, begre.p zij beter dan wie ook, den onmetelijl<en troost. dic zij
zou ontvangen, moest zij eens een ,, Familiegroet r krijgen. .. Ong.-
lukLiglijk is deze heldhaftige en welbeminde echtqenoot voor haar
altijd gebleven, de vermiste.., zonder nieurvstijding, nieltegenstaande
alle mogelijke opzoeLingen... l

Ja. cr waren in ons land nog Gabrielle Petit's !

Tot de stichters behoorden Ceulemans en Paun'els, rtat cchtcr
schuilnamen zijn. De echte zijn ons niet bekend.

Na lang. studie verzonden zij op 8 Maart l9l5 dc eerste brieven,
in opleedoozen verborgen.

Baucq err Miss Cavell werkten ook mede. ln den zomer kregcn r:lc

Duitschers lucht van het werk. Een staaltje :

< Aanhoudingen hadden plaats: Baucq den 31" Juli : eenige daeen
later een zekere M" M. G., een mocdiq medehelper, en cen bocle
l\'aarop men in de moeilijkste uren rckenen kon; eindclijk den 5"

Augustus, de ongelukkige Miss Cavell; 't kwam er op aan in alle
mogclijkhedcn te vcorzien, en men besloot op l0 Augrrstus een

kleinen oorlcgsraad te houden. 't Scheelde bitter weinig of deze raad
had droevige gevolgen. De Moff.n toch legdcn bijna dc hand op de
hoofdcn der inrichting ; in ra'erLeliiLhcicl slaagden zij cr slechts in het
record van gcbrcli aan schranderheid tc slaan.

De geschiedenis maakte destijds vcel qerucht tc Br.rssel,
We znllen ze in 't kdrt samenvatten.
Den 10" At'grrstrrs, rond 7 ure 's motgens. viel dc Derrtsche Po-

hier in dit boelc aan
op allen... want allen
: de gehechtheid aan
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een huis binnen dat

vinden er een eenvorrdio"-tt.l:,t*"l algemeen bekend is : de agenten

y""1113*."i"":':.iii!,i- jf J#":;:,ï":.tl:"lJ:;KâmertJe gezet, de vanosta* ,*;;ri-.i" ;:"""iltt rmmers van bijzonder l.*i"ht, en zal zon-
Rond B ure komr .,t1.ïîr*"i "an den g"likkig"r, speurhond.

deze door de Duit"chÀ;;Ë;::::"tnen. Op staanden voer wordt
_ 

:, 
y", komt ge hier zoeken ) l_ {{ lK verlang den oortier te spreken. ,,

- r'.lk moet weten;";':: i:_*ï".". ,,

...""*-t^r'-î,*ll;{Ï**--':.it"},"11îf 
ï.i,,.;."..,,*kheer,een
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lceeg hij ecn hevigen aanval van heupjicht. Geheel ziin lichaam werd
zoo stijf als een plank, en hij bleef gedurende een, twee uren in zulken
staât van krachtloosheid dat... de waakzaamheid van den politieman er
door verslapte. Eensklaps springt hij recht, bcreikt een geheime deur,
en op minder tijd dan het noodig is om het te vertellen, is hij op de rrap,
op het daL, komt in,een naburig huis, pakt er een hoed, en vliegt de
straat op... zoo vrij als een vogel... Dat is drie !

I

wenschingen en slagen ,roor den

plichtige had laten ontsnapPen.

een heroi'ek-tragisch tooneel vol ver-
dommen læwaker, die den grooten

De huiszoeking eindigt met

.i

a

/

Ceulemrns en Pauwels moesten den kop in den schoot leggelr voor
d.r. *u"ht van moeilijkheden : in de toelçomst waren zii eerder een

gevaar dan wel eene hulp voor het soldatenwerk. Zij besloten dus te

"luugd.., 
zij er in. het fijne van het ,r Soldatenl'erk rr aan de moedige

venreklen. Maar eerst, gebruilc makende van nieuwe vermommingen,
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**ffË*gunH*ffii,ffi
i# ;ff" -rîî: i*::*,ï,tul !:,;d* {*1*., *,t1*
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:;r'n51;[rfi'î:Ïî"':' j:=:îT:'":f'L$r:r

iil il '; sruP"lg"L w"'d'

*$ffi*ngsfi**'-*l".;,''

heloers te leeren, en op l4 dagen tijd àtichtten zij de nie'-'we inrichting'

;;;;;ti il.I*.*".,t bt"iuut i" de handen gaven van Paulina'

Daarna vertrokken zii op hun duizend gemakken""' Gedurende

fO f."*" Jtt"" beleefden d" 't"itt'd"" in België bange oogenblikken'

iot tii 
""p tJk"r".t morgen in de " Nieuwe Rotterdamsche Courant tr

konden lezen :--- -;M". 
en Mme Ceulemans-Pauwels van Eindhoven, hebben- het

d."".*."'Ù ae gel.rkkige geboorte van eenen trveeling aan te kon-

digen. rr- " H.t soldatenwerk rr Famiiiegroet ,, rverd echter - door genris aan

iuiste inlichtinggn - vsldagh gemaakt'
Een B.lgi"ch legerorde van 29 Juni l9l5 luidde inderdaad : ..
ru Het soldatenwerk de u Famiùegroet rr, dat onder een liefdadig

)) uiteiliik zich met de btiefwisseling àer soldaten met hunne huisge-

> zinnen belast, is een werk dat in de verste verte niet te betrotrlven ls'

r Dat werk is zoo ingericht dat het door de adressen der verzenders en

l der bestemmelingen gemakkelijk den gang kan daarstellen der veld-

rr slagen van het Belgisch leger. Het is aan de soldaten ten strengstc

n.,".bod"n er gebruik van te maken. De censuur zal al dc brieven

r inhouden die in hare handen vallen, en de schriivers der brieven

l zullen eene uiterst strenge straf oploopen. r,

Het legerbestrrur zag weldra rir" gro.r" vergissing in en het rverk

werd in eer hersteld. Baucq heeft dit echter niet meer mogen vernernen'
Wij kunnen hier niet verder ingaan op deze instelling.
Het werk ging ziin gang en de Duitschers spoorden de mederver- '

kers op. Hoeveel zegen bracht het'werk. Ziehier enkele aanhalingen
uit de verslagen over het bezorgen van brieven, steeds door onge'
noemden (l) :

ru De familieleden van een oorlogsvriiwilliger, in l9l4 vertrokk:n'
blpven langen tild van nieuwstildirigen " u"r.iok".. Op zekeren dag

breng ik er den eersten r, Familiegroet l, binnen. Noch vader, noch

rno.à"r, noch zuster, die te huis zijn, kunn"r, hem lezen, zoodanig ziin

ze aangedaan. En terwiil iL den brief luidop vooilees, bliift de vader

rechtstaan, nu eens weenende, dan weer lachende, cn ziln de moeder

eq de zuster, zachtles de eene nevens de andere. op dc knieën gezonken

".r 
biddcn al snikkende. r'

r-)

,, Er was een ";erminkte die fel ontmoedigd raas en
r, Soldatenwerk r hielp om de briefwisscling te bestellen.

die
Hii

aan hct

hceft nre

a!Èt-i

-.élj

( I ) Wij halen dit uit het boekie : < Soldatenrverk Familiegroe , '
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,Ih heb doodarme moeders, die zelf niets te eten hadden, slecht

gemutst gezien omdat ik niets wilde aannemen, Mijn vrouw, die in dien
tiid nog maar mijn verloofde was, was een wondei van taaiheid. Als
voorbeeld rvil ik u de plaatsen opnoemen die wij op één dag bezochten
om de bricven uit te deelen; .n merk wel op dat i., "lk d"r.rïij bri".,r.t
moesten uitdeelen en andere in ontvangst ,.-.., , Auderghem, Genval,
Rixensart, Bourgeois, Waterloo, Br"i"._i*èî;;;;,'Ë;-à";;;"-Rhod"
en de Cloote Espinette, rr

Hoeveel meer getuigenissen zouden wij kunnen aanhalen.
De Duitschers speurden ijverig. De briefdragers liepen groot

gevaar.

,.,,r_llY., 
C. werd aangehouden den 21. Juli 1915, omdat hil al te

Ït|.T::uC lucht gaf aan ziin gedachten en .omdut hii ,iep : ,, Leve

ffj9f:: op het oogenblik dat men drie juffers ou,rhi;ld àie m.t de

.,":::ii:''."ËiifiH:1 j.ï:î#lJïl:,".ï::i""i::f; 
ff il:ï 

j:
walen' abook andere witte hriefjes om de belanghebbenden opnieurv tedoen schrijven. op de kommandantur u*"Ë;:;-,.uÏ,,I'ii;-"i.r
]i i.l^1.;: 

,, Familieercetcn r, tc ontdoen .n h;; ,luufr.,'., i" a*t
eene loorbl,gaande onpasselijkheid te veinzen. Nr'"""1 aandringcn van
den b;.11ker. t,..g Ài; 

";,,â"1;;k à" ;;;;_"îi"h .,,oo. ".ni*"oogenblikken te verwijderen.

--, . 
Htj.-u*,e er gebruik van om de gevaarlijkc papieren onder de

I:.t.n y: te helpen. Door zich 
"i.t ";t ,ii" i"";ïï;:i;;;, "o,u,a"ij_:* last aan de huisgezinnen waarvan de namen "îï ïri"ri*stonden. )r

, ,, Twee keeren hebben de Moften geheel miin huis ,t ondersteboven sesmeren. (Miin vaderla.d;;'_il:îr""ilr; immers at regoed door de bevotki.,o .,"k""d, ;;;,;fi,"d; 
""î"."1 a. f,i",ingeku arricrd lug"',,'i"'r Lra"",.î=i"Jjil;îïil." echter nooitrets gevonden.

-- . 
t:t" had ik bii M. Pastoor mijn brieventasch tot berstcns roe vol.

sesropt met . Familiesroeter u. D. E;.-ii";;'";;ffi;."" ai"gevaarliike papiertjes toch .,d""r,,,a,,h;f;il;:î:.i::ï:::îi.îi",:i::::;]i:'"'j;';i
clen baneel van den iizeren weg ging, _ ik denk a", f,Ji "lr"J"" 

,o.l**,-do.,..n Moi *ii in d".-";ii" _";;. ;);:;;
f^o1tr, 

aoet.r; 
"".r'a.'Tiilswacht te 8... die ik d"" ".thff: !;:il:r;laag met van den ,, Kr.ischef 

" 

-," 

"*r."., 
'l,li"rit 

beweerde zeer

coed te kennen (daar ik er etns mede in betrekking geweest lvas om

L. uurdupp"lkwestie) ' Men laat mij los en vcrdet met rust' rr

Tot .oo'.r"r ! Men kan zich voorstellen' dat Coldsmith van Ca-

brielle's aanhouding gebruik maakte' om haar langdrrrig o*er den

rr Familiegroet l te onderwagen'

Heefi m"juffer petit er aan meegewerkt ) wij hebb"., den arbcid

*.""t "*. w"ili"ht behoorde zij tot de g00 medewerkers. Maar ze hceft

1""-**;t nagelaten over haar taak' Ze wildc immers 'alles geheim

i""a""." l" u".rd*"rr.,', v6ér ze openlijk mocht -spreken' 
In elk geval

ir""f, a *" den bezetter niets over den rr Familiegroet rr meegedceld'

ô;'; i, p.r", bleef ze stom, al kende ze natuurlijk 't beetaarr van
' dit werL.

Zij was in de macht

149 -

van den bezetter en deze rvist dat Gabrielle

oneindig veel had gedaan'

VJo, h.- was zij eeh belangrijke gevangene' maar meer dan haar

*t"", t"" de despoot door deze aanhouding niet verLrijgen '---'-ilr, 
-utt. h.", doo, ondervragingen al' Z-ii zw-eeg' Men *lektt'

r,r"r,iia"." haar slaap, liet haar honger lijden, dreigde met den dood.

ô;; ;.. rooverde mcn haar dc vriiheiil voor'
"-" f.fi* 

-iiaf 
... M";,tfftt Pctit zweeg en de Duitschers sloten het

ond.rroJ "n 
u..*".tt haar voor den krijgsraad'

XXX.

schiinen.
Eenige dagen te voren kwam er bezoelc'

âlulÏJË i"rl.nde in het meisje dat haar cel binnen trad, Flora.

Ze bedwong t33Y 3fg*gs1 en zer :

Wat verlangt gii van mij ?

Weet ge wie ik ben )
Gabrielle noemde haat naam'

: il;;; ik veel veranderd' hernam de bezoeLster'

- Ju, gij ziet er z-elfs ziek.uit'

- 
't ls van mijn levenswtlze'

- Dut b"gtijp itt' O, gij ongelukkige I

Dat ben ik.'.
Gii erkent het zelf'
ôl ;... De Duitgchers zenden mii bii u' om u aan

Op . 3 Maart zou Gabrielle Petit voor de Duitsche rechters ver-

le ætten
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boL te epreLen. lk weet, dat het nutteloos is' Toch btn ik gekonten'

om ,, te regg.n,_ dat ik u bewonder... 
vcrlaat dan den

-- 
- W"i helpt- u dat? Als ik indruk maak op u'

weg. waaroP gi! u bevindt'

- Kon ik maar I

: R::::il Ë1,,!,'",.tu.ta aan den drank. tvliin lichaarn schrecurvt

naar rviiu en absinthe, naar opium cn allcrlei b"d'u"lm."tl" rniddelen'

De ciPier.oPende 
-1:^t-"t'. rr,n..._ Gi zijt een herrrge...,r-i',il;;. 

licp FL,ra ).fr..*, nrct dc zaakEn zunder d"'l iT,li,]"*,;J;';";;", die zich rur

Dadeliik moest zc "l 
t'î"1;1il'r. 

a. t".f te kunrren afstckcrr'

bezig hicld, i" 'l'h:"3-:'li,aar 'r bureel.-Een 
auto "ottd" 

ho* "'l* i;;;;;"" ,"f".1 T",-ï::ii;::.Petcrrnarrn zat met ureoer:i'F;;", 
toen zi! binnen

- Nu nl tcrrrg ? rteP t

- Ja...

- En?

komt gii

- O, Flora toch I

lk ben diep gevallen, ik weet het... M.iuffer Petit' oP 1 Maart
__ Niets !

- à" r..",, ook vcel tc,vroeS 
iï:"" qc\r'oon rrrcnsch' Ik rnocst

- zii zal nit't sPrckt'r t ' 

ul'J of-ili ,o., aan 't wccnen ziin gcgaan'

rveqlooPett, tcctr zc ntl l:I-.,,roor de rechtbank.
lk rvist, dlt hct spoeclig zou ziin. lk ben gerced'-.
Hoe bervonder ik u ! Maar necn, dat helpt niet' Ztc' iV;;'"." 't pre'eken ? 

:-:^ r,,rven veroorclcclcn, clct,tt ze cctr

-- #l 
t"i"t' 

ott i" 'lo' ""iti" 
durven vcroorze tenàen

mij naar u, doch ik gehoorzaam hen niet' , , . 7.,"k eêfl

- Flora, ontvlucht hen gehc.l ! Ca in """ *"tti:tà.;l^t ri.t'
priester op, beliid urv kwaad en vraag raad en biistant

over u ontfermen. , -.,,^r,co€!l

- Mcent qij, dat ik noq drrrf biddcn? H'.' l'o"v'..', ii.'Ll[ a*
zirrcn door miirr sch.ld in dcn kerk,,r o[ irr Drritsch l''lil.i,l"*";;., t tU

vi:and gediencl. En waarom J Om geld etr clie'nk ctr

mag hier êigenliik niet komen. Cii zi]t tc heiliq .. 
arn Gabrielle 

cc

- O, er is vcreiffenis voor alle zondcn ! hern; --ipld...
ernstisen tdon. Doe boctvaardigheid. Gii hebt u'v lich'n"t t'ct "" '

- Ja, ik ben ziek.

-'Mua, gij hebt ook een 2i"1, Flora. 
"er.r 

onstt'rf clijLt' ztr't'

: .à,:r"."-':"î:n:i, ;ïH"1 : Ë:';"u.,., " 1,, 
j:,: :; I Ëji"i!l,

breek af met uw omgeving ! De pricster zal tr ro,r.

bero,rw., ucrdoof nu de stenr niet van uw gcwetcn ! 
uo,r, ,J" rccl.,tbankZoo sprak het meisje, dat cnkele rlaqor 'latcr

-"olu 
ooo .",'" ï =*',1 :iïÎ,î:;l:i"'T l,îf 

'u,,,''.r're n Érn

Dicclcrich keek ntet o

echr.r i:r t qc\veren.r. _::- vcrlocfJc ro,,r n.ii *l*îl-:,::l'Ll]"1;,'*i;ll

- Hcrd"r hcclt ztlr; 
:i';;;t" als een Lroet, rloll.,,,r," 

nrctle*cr-

iij"lf ,:ï,jl 1ï.1ï:,:Ï ;';",";'"" mij''' oorna

;;" i 
,o zcg rr, ciar nrcirrifcr Pelit ee. hcilige is' cn drts rnoct cij cr

*ii "i.'r li.i:li**. nc"n l,,-irig. mcnschcir' D'rs' eii hebt niets

",,"-;.r],i..:,ll'f,nui' rag11 sprckcn ? Hccl trrv Duitsche .rqirnisatic

- 
Wic kan haar oc

nrt**q***r*ut;t"ffi.lg
," -îtËi,;T{$""#î:;'li; î"*"'' zii zorr rver on' scnade

rn slecht en gii ook' maar ik crken nog dat er

nt"ot] 
noo' eens' ik bt

grootc zielen ziin'

moest verschiinen.
Zoo groot was haar naastenlief-de, zoo 

"d.,1 
haar

ze niet. Ze versat rvat mcn leqcn lraar rnisdc.d. Z-e

niet, om hctgcen men met haar zorr doen. Z. rvildc
Gabricllc wecs naar cen kruisbcel<ljc, dat om

sprak:
i.#ffi

- Jczus vergaf den moordenaar aan 't krrris...

- O, ,nv rvoorden ziln heilig. Maar ik...
En wild bo.r"d. Floru:op al. i.,.r., "- a"" bewaker te roepen'

- Bliif nog ! drong Gabrielle aan. Ik zal rnet u sprcken'
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tk ruet

ze sloeg met haar vuist oP de tafel'
Petermann weck ryat achterult.

ô;;";'*" nog minder dcugt da' ik ! 
-- q"stightt

M" t,,* i..,t i" tronie ! Als,I",:i, 
l:"j: f i î'i,i*ï r t"

Maar moest ge dat rvugen,

I

en

dan.
aall .l"n kunt slniiten' 

dat

en ik rvil rriet

,rllt'n samctr '

Jï',:Ï.î::::j;

,ili;ï:i

Moet ik soldaten roepen ? vroeg hii
Mil in uw dienst nenen en me dan

niet, hcer Petermann ! krect clc oneel.tkkiqe'

uw
ge hadt rnoeten uithoorcn I

- lk kan meiulfer Pctit nict uithooren
allen kunt het niet I Ze is ,rr,,".liq.'r ,l.n qii

- Maar dan moet ge ook rtlt dienst doet] cn

oogen teruqLeeren. Tranen van rnedelij<len mct

zooals ik het mecn.. .

Flora ging heen. - W" ndtll

* .+"Îï ïË Jïîï ïi":î\i ;,r:' I :l:; "Ï 
ilËliï *f;;l

ge ook ten einde ? Verkccrt ge evcnc(.ns onder <lc'n invlr
Ge hebt ook al eens in dien zin gesproken.

- ll< ben de eeniee J;,'i;l";;;.l voor haar q:]','.tl,"rt P'îl

- lk n'eet hct, iat gister ccn paar .,fficicren..9tt l']l'lr. ttt "
geroemd hcbben. Mun. .J ziin niet 'crantrvoorclcli]k ; 

æ,'-,l6ing on'

Brussel. Zii kunnen g"*ul.L"iiiL nrarcn. I\1aar "t. 
o" Ï,t".j';;n *"'

dervindt doi hou, plni.,"r, b"k".rd'.i1.r, krijgcn wii kla

nage. Of moeten we die maar laten tieren ? . .-.1(."hudt

- Dat zeg ik niet, maar ik geloof , dat Duitschland \"5 Vt*g:n,
zal doen aan ziin naam, moest h"t d"r" gevanqcnc t:t "i; dûft lln

- Als rvil overlvinnen, zal men ons ontzicn gn nlemt']r.ng /ln'
tegen ons \\'at zcqqcn. En cm tc ovcrrvinnerr, trtot-tt
Dat is miin gedacht I . . .,-,draÉet'

Petcrmann was onrevrcdcn over Hcr.lcr. Hti kï1,:h"1";.lu. titt
dat Elza zoo ccnsklaps Bnrsscl vcrlatcn lrad, r,n Di,:c
wel henr t. vcrtellcn \\.aarom en hoc z-ii 'ertrokken 

*1t' ,,-,-. Hout
Pelt'rmann wist, clat ze .vaarliik dc hoofdstirrl Itad vct ""-

""'îi::*":,lt**:"ïr*:;f 
:ï:,-"",'*'Jlîl."n"rna'u''

"u"Ïlïï"*S"ïàiil*tl'ïî.îïïï:"13'îlr,.,sserenbehoor&tt
tot het Duitsch serecht.
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