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een kindethandie te ooorschiin. (Blz. 167.)

4.

m#ri

li;
.l\\

ùlJ/l

{tP---

,'!ill::. "li

ffi
haalde

OABRTEI.I.I] PJ]T] 1"
rk

23



-354 _

H,ïiiïË"ïïl*+'#:*'-îffif;ir,;,:',:lîi;$
Hî:ï*;ï;::",';:":lrii";:}"l":1,;i;#;ii#i,.";ï,.lïff

"""il'jbezocht*"Êù;;':=.T',ff 
:::":i.,:ii1i j".,"li"fr,,1ïle

tr"3:,t;riïlad zich opzichtig gekleed. Ze was.o^b", to.h, "n 
d9i

|.,-- -]. 
w"' scheelt u ,o"h ) *o"* hij eindetiik mer een .lrlo.k. Al, gi.'* 

T'ôî"i:ît"s'zicht bri;fiiid: *'iii:."ii"Tll;l-* ; 
I

m,i*1 i!{iL:: *-:*t :l;l J,:T*::.Î-.T "*ïîfiir"r..."{;1î,,1,;Ë;".i.dJ:ï""rjï:ï"ïïiï;"11,*,*t:l
.,.,r-,"1ï*l"u;a"-.i.i.":'iJ"i::i::,:iï:::;"*t-'j

' -' 6clrrEene kerels. ,i!

_-- i:.T*"" 
kerels, rvier gezelschap gij zoekt ? ild';,5

- Om geld? rt j,

[:,JJr:* "+î'ii:,:: ]ï,1; i:J, lî ;:, ix l":! ï#ï*#in ":T':::: 
.^i';';fii:"i':":i'ïi.:,Hî 

!u 
mee te saan enij

: J":::.Ë*'";;"ïi::tii]ïffi' ".,i:;i
-_ wrc zurten ,, a""i' ..ii

*. util"rrYt"t 
itt t"n u"ai"nau roepen, die u op strâat zal iagen ? or **itT

***t*t**.1m,:Ë;,:,:,:,","îiii.",,i
* R:.r::ff ïîTïï::*Ï:TT E*'t::Sirlrtï;i,i
*",?î i* *l"l",,ti :ï.::**:ff;.lil ;:::; ;,"Æifi ïli:Jt;îi:'l..lJ:::ilî:ir[:î*îiî" j"":1#$
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loofden.. ' Gc vocrt oorlog bij wijn en châmpagne' En wij zouden in

alles uw slavinnen moeten aln'

- Ze is gek geworden" '

- Ze gebruikt cocaine" '

- Znis zinnelooe" '
;fiff;;, i**iir men den luitenant'wegd'roeg'

Bedienden o"t'm"esterdei--n"*' tt* ze ook sloeg ett krabte'

Men sloot ze in een kamer oP'

De officieren b"'uud'ltugl"iaastig' Deze zaà'l waa voor hen gere-

serveerd. Burgers ..1,"*a.rr' ir""*.nJ h., gansche huis, dat als een

Duitsch hol bekend stond'

Men rvilde heg gebeurde smoren' Men moest een schandaal vermij'

den. Anders kwam Àet "t'i*i- i" 
de buitenlandsche pers' En er zou

*:#iil"ÎÏliiii-ll;ts' En het r':ï:i Duitschrand' in hun

stadje of dorp eens U"f""O ti"iit"thoe zij zich hier vermaakten' Daar-

om glipten ze vlug weg' 
- --.,o"*,"llen. Toen men haar kwam halen.

Flora rvas op een sota 
Ïi:r";;":;;Èfi". Een dokter, die zich

was ze bewusteloos' Naast

""iti. .ir*r"ren bevond' rook er aan'

- Vcrgif , mompelde hll'

l';fl*'i:,'iïïl"Tffi" 'ii,,, 
hernam hii' Zerrmoord' Ze

'.'"" al,i.ii;rt naar 't hosPitaal'

Dien nacht stierf Flora-'.n 
de gevangenis, dat zii zich uit haar ellende

Ze had het iuist gezegd r:

"'îIff ::":ï*fl-fi :o-*"'*i;:ri:ff "H*:,î;1'-',î;-""
de somberheid gekomen' v

;îi**H
dachtenis gespaard' 

wkoets, die vlug het liik van Flora naar de

Niemand volgde de- rou'

begraafplaats- v"lt*tÎ-:: 
{en doofpot gestoken' Terwille van de repu-

il.t schattdaal rvetd rn o

tatie van 't Duitsche f"^*:i:r"" morgen reeds het nieuws had vernomen,
Petermann' die den eers

*:tti*:i:"":rtrokkcn en iuist op tijd' '

'ti
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OUlîal keek hem vreemd aan.
-- D€grrJpt ge me niet )
- Neen-

Zij is dood I
Flora dood ?
Schrikt ge nop
Toch w.l-

)
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zullen onderlrrugen. Dan z.,llen we zien, of gij een lafbek zijt of een

Duitsch 
"oldaat,

- Een Duitsch soldaat rnag drrs geen eerbicd trt.t'r hc'bbcn voor

eel, t,r'errn'onnenc ?

- Gij rvordt tcqenrvoordig buitengervoon brutaal'

. - Ik zcq u miin meening en dat is toch oprecht'

- Oprecht. Een spionne voorspreken... een, die, wie weet' hoc

i'iiffi [î{+î*",,.""tiïrlîîi-i' . :" "::
;i;IT:J"î:1".$:,:::i;:.i:,,::ii:i:;ln;'x*::l

ti":,"ilîlt:li:ïliïÊk*'":1,::;;::::ï,iîj.ffi i;

ffi , 

;i ; 
n*:liï' 1":*r*iî 

"îfi 
, 

î "îT:,î t; #,;5 ji;

XXXI.

H;":tj zult morgen in de zaal bij de 
',uachr gaan. zei petermann rot

Deze schrok.
o, hij had zôô --Lmocrê- L:: - -'- genoopt de rechtszitting van Cabricllc petit niet te

:''i;Ïl;:i""l,L d"id.g" zijn .her hor' er toch voor nÂn..- g" *uu.o.lrrrc( van dien post ontsla.n ? r.rocg hij vrii heftie'

- Gij besrijpt het

;g; 
Î Ï1':: g Jï:-" iliï IiJ 

"*, 4ïtî Jli, 
,, 

:il"': 
jl, ji, j:î

."3î,1ï:*rt::'ïï,Jjl-r",perermann 
",.,.' r,, * ".h qt,noeqen 

in

: li:îjï,tJ';' *iilli Betuige opgeschreven, hernam de chcr

- Natuurliik. Hebt gij liaar niet achtervolgd ) Ik hoop, âar ze tr

ulter kameraden aan'den dood geholpen heeft Pas op, kerel !

nu verstanclig. Gij speelt met vuur..,, met het vurtr van het front'

Herder zrleeg.

- 
l\'lisschien rtenscht de voorzitter van het gerecht u gcluk om uw

f link ,re.lrug. toen die misdadigster opgespoord moest worden ! schertste

l'etermann. Ha, ik hoop, dat ze haar den kogel zullerr geven' Ze ver'

dient clien. want als ze eenig berouw had' zot.t zc sprekcn' Ze blijft

koppiq zwijgen !

- Hoe laat trtoet ik daar zijn

- Ge bedoelt nret die vraas'

de , hcf nijdiq uit'

- 
Och. ri'iiarom rllocten 11 IJ

? vroeg Herder.
dat ik maar m:ct zs'ijqcn, hé ! schoot

'Wees

nror.'rr-i '. oo' h"t qercclrt komt )

- 
Ôn-,1:t ik r.'il zicn of ik rr noq tr:an vertrourven'

- Wic clrts t'en viiand cerbicdist' is cnlcrtrcu''r baar'

verder spreken over een meisje, dat

ondere meening, mijnheer'

recht nict cen andere meening te hebben dan il< ! ln
cn zooals ik denl<, handelt gij'

vraag u, hoe laat ik in de gerechtszaal aanwezig

Ia.
ll' heb cen

Gii hebt het

nrijn dienst zijt ce,

- \{/elnrr, ik
moet zijn ?

- Om negen ..,ur. etel !

-Danku!DieJcrich bocg zich cver ziin rvcrk Hij .loest z.i1h heheersch.en'

rlant hii had Peternlann rvel kt'nnt't rrnvliescn' dien schoft' dien

srhurli." "-"iv. 
z'.'llen nag..tn' hoe gij rr rncrgen gedraaet' hernam de

o\ erste.

Een rrur later kon Hcrder vertrekkcn' 't Wts in den vooravond en

^'-lt tt."". h.,rrlevarcls heerschte veel berveginq van militairen'

nl"a"r;.i f.'"U ".n ";J.nJi;r 
.'evc'1. Hii benijdde dc hurners, die hii

..;ririj;';:l Zii haclclen p.'sv1 -'''ht'ld ean het Iot van haar' <lie morsen
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I

het of
hij.
dà.tt

bel<e.,nen van
't net hceft, als

arrderen, hern:m
de overigen voort

En u..at hclpt

-an las :

Herder,

ii-'Ë$)ïl:îrî'":ïî: jrë':i:::';',?ï*il:ffiï:'tverlics den ,n;";";t:i,'i ^.: 
dat u",on ts.h.,lar", 

""j.'LT",.r. ;-r.1,t'renq all"s ;n o'd*. Ëï ,:ï ilï"*îrner her tJz"rcn t(r,ris en ik

"fs z,'n^. den. De a;".'oiir"'""i :, ijr;;;;; t.eer,

.Ji""ïil het half n".'.n run.. srrpte Di"aeric. Flerrlcr 13n1 ce re- -.

g.'n o erclcdiqdc voor de Duitschc rechtbankcn ' "
.ak"n zoncle. [:elang, rverd op cle konlmancJanttrr

raadslagine..
D. n,rdito, ond"ruroeg de verdachtcn en dr: qctrtigetr

*

digheid, zooals
Het rnilitair Duitsch gerccht bood al rvciniq rlaarl:orqen van ortpartij-

nrcn zich ','oorstcllen kan.

,r Zonderling ,', schrijft advokaat Sadi Kirschen' die zoovccl Bel-

I

I zoeksrcchters van beroep, rechtslir.rncligcn ' Daarentegen vccrcle cle

qeheime of z"ogenaamdc J<rimir:ecle politie cle instrrll<tic in politicke

zakerr, als n.risdadcn aanqeduid, *'elL" .'oor cien r.ijand bttitc,ttservoon

crnstig schencn, zooals spiolrnagc en rcLrtttecring'

Ik dcnk' dat rechtsLtrncligcn cr van rvalqdc' cle

der la,tc prlitic te do.,n' cn hrrn tocvlucht te nÎn('rl
nriclclelcn cn cle tt,:niepige manc:trvers der licclcn

geleqcnhciclspolitie.- 'Iiidens,l.,.t gr.ns.h.r, dtttrr der irrstrul;tic m'rclrt clc l:t' ltl:t:r{1Cc slcr:ht'

bij rritzoncle;ine bezoek ontvan.len- Zelfs advol<ak:n h:rrlden rnccii.

"- a.ai,:. inlichting.n lc 1-crllcnlcn over hr:t lcval' clirl zL' zo'ttlett

nroeten verdecligcn- Niet,zelden rvcrdcn bellaaqd''n mishandeld'

Dc krijgst,udiior leidcle de debatten' Mr:cstal zat hij rcchts van dcn

uoortitt".,-die slechts ccn figurant lvas tot op het oo'lenhlili dcr be-

Iret onc]crzock nairr
qeclaan cloor onder,

Wolff.'
* ,; IÏ,::lî"':.îj'.[]l ars, ik ! zei Di,.clcricrr hii ,i.h ,.rr. Ja, dar

^ 
ri :i{ï.ï,ïi ïit [l i'ff n*li : : ïT::,

c,nai,ngenartrc zakett
tot clt t rlijfcla r:htiac
zonclcr ncr...ctcn, als

I

*î*,t+ti;'jffi;,i-"*i ".'.',{. 1.l;n";,;:, I
ttln licfrle .n rro.rv voor r'iin land. ' 

I

Ne

vr'rqing rekr,'ireerde

t

I

I

,'l
I

'1
I

O God, geef mij Lracht om te volharden tot her einde ! zoo rvas
de voornaamste bede, lvelke ze opzond.

Ze kleedde zich rustig en bad dan lang.

Heden werd dus het proces gevoerd.
Om zeven rrur bracht men Gabricllc het ontbijt. Zc at rrrstig en dan

bad ze r"eer, tot men haar
Een celrijttrig stond aan poort.

krt'am.

Blijgemocd stapte Gebriclle in.
Vie r'r'ect, mocten rve haar niet in haar cel rlraqcn i,ls ze lcfilg

keert. zei een sol.iaat. Ze z l crn zu'are straf kriircn.

- Àlisschien rvel.
En zijn makkcr deed het gcbaar van schictcn'

hal
de

Ze rvil nicts
m.n haar in

hij.
cle ondcr-
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,""ïffiJ:"J:iÏï:l'ï':::'of op, riepen e. tierdcn cn becrreigden de

,,"t :;:,j;i:: :,,,.1H ;1ïiïti"Hlîi i,,,., 
".., ".h," 

d".p*,,
uar(n gc\r.eest, - '""4t 'rcêR. 't \Vas oI zijrr ',,oorqantcrc t. rrurk

t ili -li * 1'13".::.::,î'. ',-:.,kom,nan<la.t Bclrrcns.,.en bankier uir
nt; heeft 

"nn ,.",,io".,".,.,\'rn d'' g(rvartqenis tc sinr cill". f,rne""rd".-"1ïii],].î1h.:1,,'",","""ii111;:::.r., lot rvar r.crlicrrt. moar .p het

,"",, y,f jîri 
:t:ll n:; r ;i r iî * :i. ï ;i î,, 
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het
degellaar van splonnage

zekcrheid had toch vrij
Op rcode plakkaten

e Drrit-

nral:en.
De heer

zorgde de

Behrens, kontnrandant der qc'vanqenrs t'att

dooclslçisten, urclr het:ft rnii gezttgd -

be-
eer

Sint
schrij

Cilles,
ftdeh

Kirscherr - op zijn kosten' ''

I-let u,as noodic de atntosfecr' der rechtbank Ie schctsen' alvorcns

Ui;t".a.ti.a"" ,'-'ttlt '" 
de:elen oucr hct proces van Cabrit'lle Petit'

Voor ztrlke lechters zou zc verschijnen' En zc- krecg qt'en vcrdediter !':{il; il"; rvel blaken van haar voor her moedic meisic, dat

"ll;'.;;;;';;;;elijkhcicl 
cp zich nam En hier 'c'or 

d.. rechters zou

ze lrict versaqctr.

Dieclerich Herclcr rt as al vroc'g bij hc-t Natiepalcis.'

;i';il,;;;i:;in vredestijd het parlcmc'rrt vergad"-rde' N''r laq de

r.'riil,r id rcbonclen ('Ir zotr men daar onrccht pl' qetr' 
. -.' " ;iil;ir'-"ilJ" ";., 

bii zich zclf redenccrcrt' Hii ::evo' ld" zich

hf ,ï''i1 ï;;";';;.;; i'g""'' h"t ''olk in rvelks rnidd'n hij servo"nd

l;,1. 
'i 

i;i-;l"il; .en meisjc' cen hcldin ' verlo''chcnen' lVlaar 6ij dtrrf de

;.f' 'r;.i oon'.1","tt drvang onttrekken'
-' 

- H", sii ziit er toch !klonk het'

P.,;;;; .tond duu' ; hii zag er dezen morgen wrccd uit' Zelden

t.., i;::l;i; =.'" *"trr"t 215 pp' rvclk ecn bo* etttronic <lie kerel

toch harl.""" ""''ir. 
rtz,s bang, dat ge rr ziek zorrdt houclcr.r' 

'crnam 
de chef

rreiterend.
Ziek?

,';.lii'ffi:ffiïi-'iiffi
::iffi .fî,*::***î#il# 

# 
: 

i,,;De rechter" 
^f ^ r ,

u "ii!:' .' u" 
"','-"* l-ïu"*u'lî*"Ëîr... 

lrrÏ, îTs;*: F^ 
j:Alle..l',^ - '--"1'r van o

n^ 
..''' vr)or clcn bes"h.Je atl.lrr^-

d"n t.",,,--l lprak ziin rek

$rr**ffi*r".i:'lffi
d^- 

''r rrlt?esDrok.n 
,,^^..j 

-'. " "t le ve.rnernorr. ,*nt lnr 1.,,,n rvachlle.sc;edRekerrrJ .- , '''rlr)ls ';;.i::;'T:J:,,;;*:.':i; 
:::î,, ll,:::,ll liî;:* U;ï::"::î

Na OLtober l9l5 eischten de auditors meer en mcer de doodstraf ' Ze

berveerden, dat de bevolking nu geno€g was gewaarschuwd tegen

en gevangenisstraf nict hielp, omdat men

te komen rnet het einde van den oorlog.

maakte men eerst de doodsvonnissen bck.n<i.

H.t ii.lp .,r",ttti^. De inlichtingsdiensten blet'en bcslaan cIr d

".h"., ""rt.t"g"n 
dan maar de terechtstellingen '

Een ter d*r.l ,''.roo.d""ldc mocht den laatstcn dag zijn fanrilie

ont\angcn. Het lvas hern toegelatcn tc schrijven cI) eell tcslitment te

Wcl ja, om niet te moeten getulgen'
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-- , Hù ";:h,:*::'" 
', *..i,.1 '-:::rdreef hrrrr L.k",,t",,i...n, atsofund:t .*u.o-l )-- ll8"tt n"n"n 

-'- 
-tsevaar 

had rerkeer.l
o"n l),,it".h" 

J,.,"irrerr, brrircn 
";i:'..::." 

do. do.,d..rr,,f en ook voor. de

9! .u; )il1tl1- 
- "'rc *erhorrding a". 1.,;Àung. ook voorz;a *.", a"'il*..oa ,"

". rqger)o\.er 
,r.i"n Ci,bri,,ll,. p,.tit 

r t.rschiincn zou.
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De jongeling gevoelde het reeds, dat alles, wat verder zou geberr-
ren, tegen dien ccd indruischen zou.

Dan .lus men eenige artikelen voor vall een over
de rechtspleging tegen vreemdelineen,
ber I 899 senomen.

keizcrlijk besluit

Herder verstond er uit, dat ecn vrcerndeling op vreenrd grondge_
bied, cloor de Drritschers bezet, voor overtredingcn tegen het Or;t".[,
leger of door den
op dezelfde wijzc,

een besluit reeds op 28 Dec.rn-

mcn op.

kcize
alsof

r aangesteldc overlredcn, gestrzrft kon lvorder.r
die feitcn irr Drritschland qcpleegd waren.Herd., ,.. , * "' ,,,

Het go, itcttttc rret angsrige 
spanrring 

q731

"",'il* Tiiîiïi1i:ïiï' ;:.".;.,;;:, : ;,,,
R,,,,,;i'i:i,:;" î'"i;ï" "l;::- 

non '' 
"n".h,',.,'', ,,', 

^irinâ,i,^,. 
z"

r""r"T'io.oiT:o"tich zas 
qocd 

'itziclt' hii zal flirr^ zîin. [,isrerdc

,"rr*ii,i""", ,',",:: 
op het selaat van crtn ;rrrclir.r als cct) zeqevie-

J:ï,::: !"li[;'iJli'î;:Ï".ù;':,:,',,,,ï],,,- r,ir tc r.,iri, rr zorr hij nie,

;ffi:,'$;'[iffiÏ*;ii+nrf
;ïï$ït.uï{ïffiï:**f

6:'T^î"" rnenr,''l;r^r. 
- "sen Iantl !1('rkte en irr <rirr J;rrrcr z,.rf. rças

,,".-,Î j"î,iii:":g*f *ï;^'. o" mecste Drrirschc ,niriraris,en.

."..r#i:*l{ïfiïlxï* 
i,,i: îilîiî i_ "

Mct anderc rvoorden, ons land wcrd ook op dir scbicd beschorrw.j

rad

h.rir,"rdc.

grijnsde.

Idigdc binncngcl,,racht.

haar plaats.
verlichtte hao.

zulle,t de )

zondr:r

voor den dienst c.ler inlic
? vroeg cle auditor, die

eeft

vooral r rit liefdc

Z" ,,ocmde haar naam en ouderdom.
Pas drie-en-twintig jaar.'.

gedien

mrln

rlno

rhcid trildc in haar

konine, herhaalde

schitte-

als dcel makend nu van het Duitsche rijk.
Maar strengcr dan tcgen eigen landgenooten
Overtredirrgen, misdrijven, en Diedcrich kec

die hct qcrecht helpcn moept; hij, die zelf in ee

t

k
n

natu Petermarrn,
gevangcnis thuis

hoorde lDe Duitsche geheime politie telde zoc,",ecl schunniee kerels in
haar rotrgelr.

AIlcr orrgen \virren op haar gevestiad.

Gabriellc, Petit ! alm en fier staptc ze naar
Ze rvas jong en schoon, cn ecn cdele glahs zacht

wezcrl-
Stoeber
Her<ler rvcndde den bli]< af en kruiste

- Bcest ! mornpelde de jonge man.
clien Petermann.
Cevoel hii niet Hu,

angst

n
h

St.,eLer ondervroeq haar en Gabrielle bcliendc haar land te hcbbcn
d.
ij was verarttwoordelijlc htingen.

naar DuitscheWaarom <leedt ge dat

gewoonle het debat leidde.

- Uit afL.cr voor ttw grrrwelif k regiem, en

land cn mijn koning.
Ha, ze riep dat luid, en fic

fonkelde in haar blik.
Stoeber werd nijdie en grof schoot hij uit'

Ook voor uw koning ?

Ja, voor mijn

,".hters haar levcn
daar spralc ze, nlet

Daar uerd de besch,t

durven nemen
heldere stern,

stem ; e(.n

voor

Die.l,,rich

Hoor,

de beschuldigdc.





368 -

t'r

':i

' ' \\l ,,,".d'hd ,
sl::b*, die zoo eernakkcliik ccn l,'r'.'n ,.ischtt'. troclrrde 

)e.

13

gruweiiil< woorrr- 
---- <!rrktÀ.'crrlK c(:rr rL:t.I \ r""' 

r,r"n krçonde'
. El, tegcnover <.lit mt'isic, d,.,,,. h,.lrlirr. rr'it r itrrtrr'r'ol

ring afdwongcn " 
' '"'"'"nt 

Gub'itllt '- 15,t": gccn bespi'r(1s111 10,,irls .\r spi,'trtr' rt' hcr

- Wat l,edoolt qci -. "lgû'
.--^-11 

lk \cl> rr naÊcqaan in nriirr .iq,' l,rrr,l trt 'r)(rr 
on''

regcerrng' Maar gii ziit rcqcn 
^fi" i".irir" t,.. lanrl..._ I egen alle recht)

n*lË-.. '-ï",' ïriiï'.jl fli#'
otghetd, en is hier slechrs mecstcr <loor hct brckt.n r,aI

- Zwiig t '--- 
:- oit

- Neen, ik antwoord u. lk heb spionnaee gedaan, rnaar "'

I

11V)i 1.''

) .1..
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