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Er bevonden zich nog veroordeelden in de gevarrgenis van Sint-

Gillis, zooals Louise de Bettignics, uit Rijsel afkomstig' en ooli vr)or

spionnage veroordeeld. Deze en anderen l1'aren op zekeren daq yer-

dwenen.

- En mij laat men hier' dacht Cabrielle' Toch' zt'o mcrr nrijn

straf veranderde, zou ik ook naar Duitschland moctcn'

Wachten maar en nog altijd strijd leveren'

De Duitschers meenden, dat dit rvachten Cabrielle mocst oI)tze-

nuwen, verzwakken naar ziel en lichaam en dat dc qev;rngene dan

eindelijk r.'(-qeven en spreken zou'

Dat uitstcllen, dat haar i" dt 'o"z"ketheid laten' 
-was 

oolç eerr ft'l-

,"d"g. È;;"k;r,...,"n bt"ld" zich dien toestand in' Ellçen avond kon

-",,i;;;;;"'', ' 
Mo'g"' zult ge sterven 

, {t:'dan 
stappen

klonken it d. f.tg, moest de vraag oprijzen : rr ls het ntr ) rr

En soms *"rl .ir cel g:cp.:d en tneende Cabrielle hcl groote

(i.\I}RIEI,I,E I'E'I'IT

25
( ;;\8ii:tit,t,ti t,ETI't.



woord te zullen hooren ;

men krvam haar dezelfde
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maar neen, men
vragen stellen,

t, -

i:xn:;iY":l:
i:i-rîl'$;g

kwam
wie de

Maar deze krachtige ziel versaagde niet. Had
somberheid, nooit werden Goldsmidt of and.re
gewaar.

Nochtans is de onzekerheid waarin lnen ecn v(

omtrent a. 
"pp"r"t" b""Ë;;,'."" il;.'f.l;;;; Ti:lïfllfter dood veroordeelden gewecst zijn die krankzinnig r

hen gedurende 
""" U.puLia."iijd:;;;;", liet ',an 

hun lot'

Maar juist deze foltering sterkte Gabrielle Potit in huar gtvoelens'

Zij zocht het groote lijden oir zich verdienstelijk te maken' )en

Biina nooit vertrouwde men den hoogen post uun "ytot"-uujjt,
spionnendienst aan een vrouw toé. Vrouwen hebben steedscclr""a rO
zijde die haar ongeschikt maakt om tot het bittere eind
te treden en het gevaarlijke werk voort te zetten.

ln ziln beroemd werk over den verspiedersdienst tiidens-dîi:li:
ten oorlog schreef kapitcin Fcrnand T,,ohy ou., dc tro,ttvcn ""'
gende :

. ,, Vrouwen kunnen zich niet als 4e rnanncn .u,r T*tlli|:,"ï;:i;
i1::J":"ii:ïilî;.* Ui: ;l *ll î*îllotî j.îË ;;; "
denoodigeho.du.igh"d*:;il;;',,,".rk t.tol.indietn' t-.

-Een 
vrouw is indiskreet en erger nog, het hart overhccrscht 

mentg'

*""J: 
Ïii::*;î: :::"1îîï:ïil1î::..* . *,., 

*r
gende:

rr ln l916 besloot de Engclsche geheime clienst tot 
"',::i"Ï:ieene-r vrouw te Kopenhagen. Het was cen inbreuk op den o'r 

," be'
regel. maar deze vrouw scheen zeer bijzondcre eigenschaPPt" 

-

zttten.

. -Het 
<r Engelsch Horel ,, rvas te Kopcnhagen h", **"'*lkiîtT

der D'itschers, zooals hct ,, Hotel Astoria ,, het was ," grrrsse_1. jgeen.
na3m. ha{ onder de Duitschers stapte ald"ar bij het bezoeken 

o" - 
'

'"",)îll::i"j'u*,"- 
hier ook 

".,, 1o,,g" "rri.i., """..d.nj1'rtf*il
ili Jî?:',::îjï::Ji::,tï'il "ffff:î"ï:;'i ;ïj:l-.:";l'u'o"'"
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*qr***r****'a**o
"*t'*;"o*""'t''"'o'n'*;"-'iiJ'ïi::ili"'1"';t*:;13:
.an die de vrouwen onges

oo"'r,,nochransbezitten':"-:ïffi :ldï.Jii1""lî""î.'-""{i:

**pxfiru'g$*****ru
:r rj'iË;i 

ï:,:;Ïifï$***ilt*rî:r"ï' . -';,
,tio"r, 'ii't 

zij die men 9ro

De verspiedsters 
ove 

aat en het proces

;*#*+**i;l' :Ë:d*ffi
::rffi;l=flffi 

ït*"-r.,ËiÉ]'rt,":,"^*iï::,"r*

Ë*m-*m*ï-ffi
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zrl redden, haar.rt rcqoen, maar haar leven was
maatEtroom om het Vadetland.

een kleine bijzonderheid in den

wachtte met haar srrafuitvoering. Men hoopte dat aj lp:ce$
illitt hoopte op een aanduiding ai. i.,, tt"i" ti"t t.op h"i duistctc:
geheim zou *.tp.nl 

-"' eqrruurlrurg qre een xleln rrcrrr'sP "*- - 
. 
,.1

*ittti,-,ti:rÏ.-inn:ffji:J::":'*:::i*::l;rufrÏ
ffi1 :i,::,:.,"i"" ""r,,""iï ë:;:;;'fr "ii^iwî,; t{ di$

ll,Utj i. n.goi*en groeien de stille helden | ,r . ,.t

'*"f;.1îli,llftim;#";::i:l: 
i,ou,",', h""r sc!'æ1

.*,r . ,i*]
,.ï

k y:d_!," 3t Maart. .,i
Iji:tî:*,u r:i;i:., bewakeiin de cel. Hij

;ffi :'."#'it tgr*::.:" .::ilii., :,5i
.,.,.fl 

^#!:il1*i::,,*,r""3;;. 
j,*:i.::i*;_",",i4

fY:t:l toch de wiiheid kunt tcriigen, herhaatde hû "efj'li,n,"?1"'**aJ.;:iiï:iiTll,i*::t*llir:'.i;ËFii
D" gouu"ng"rru omhelsde haar. r:

*#:::":l ,*11d'g om-*ij tu komen bezoet<e nl oi T ûsn :),*.oi;h:: 
î:_,.":, ;ïiHf, iË.î: ;:,Tffi:ftî:iJ j, fl :;'* 

",' iLr,r. '*' 4rr ge oleek I En ge ziit ontmoedigd. Is er wat? , iï
Ï iiÏl|I snikken uit en riep : 'j

t*u.';t*eîÏffi;î;:
*.*.--, Hç:*"ilf il:i:: ïi;i,nffiiii;iilî, *" j
*ù"H",ïT.l.t;:i:î::*l!:;r::,,*,".,,,",ffi:";;#.
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r,t,

ons land en ik

't' lk geef mijn leven voor
voorbereiden' Toe, ween nre

H""iii"ili "i"' wl zullen elkander rerus ''en'

'j #:xfr ':: "." -,:i,â"::f;ïEî :ËHii',,:"ËL,;I
g..ren.. ' Hélène' vervolgde :

ons leven bitrer was en nu Y

'u'"*TI;".;îiïÏT Ïli* ' ';"""'" - ^^- ?en oardsche'

- wel t'ttt" ' Gii dtnkt dàn alleen niet meer aan '

"t' *";*îi1:ii 
!i*'l*ïrf:lïl; is kos,baa' Hérène,

-'= Ze zullen mij niet dr

l,tister n.ar mij. . L.:-nén re qeven en ve:

ffi*$fifd'ljf.Hffi

ilu r,llir

\\\
tlr
ri
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i!. De dood is slechts een overgang. God acht mij waardigbrengen
dit offer te

- Gaby toch...

..,--.1 _Vi" 
ziln leven-af legt voor anderen, toont de groorsre liefde. Gii

*"t,..IT,.:t",tk sterf . Ik hÀ ge.r, berouw over *iln l.rk, integendeel

_^_ -,'ol had geen geld gezocht in den dienst van het vaderland, geltlE

ffi,Jj il'"i,:it ;:lïl 3,*r.i;3"5:".*'' ;. i;i;." moe,en doe4'

,^-..-luotttttt blevtn nog een paar honderd fr"nk o.,er, gansch haar
rortuln.

,.,a Ïiflïlaar Ministerie had haar verweten uit geldzucht eehan'

.*,*TH'"î':iJïi"':.*:,îï"r1,iiir.lilJ:J;:;,i;lH,n:i

.._ _ :'J was het trouwe beeld van den soldaar âi. hu.d"lt, valt en stett'u*r 
:",, welzijn van anderen.
t delmoedige opofferino I

l**

Eensoldaat verscheen en sprak tot Otto.
,"."iuTil'Ïi:l"l*t naar de zaal, waar ze u een mededeelins 

te

- lk ken ze al, maar ik zal gaan.

il,Tl^Tî...2e scheiden van haar zusrer.r relene klemde-zich om h"., h;1". 
---.-. .

FliiJt,dii:1-l:X":j;#",'"ï:""ii,'":venuur

Ët,ïîî"ii[îT:1Ë#:"*\ii.J*]**i'!ji"1"r::;,i;f;
T,érène 

*;J;"u;l;],:ii vereeni gd.

*$$*;6*ï$s,:r,tï;l*l ,ïî,,r
t*,r

tijd,
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Erren zonk Gabrielle op hu3,t stoel neer'

- 
Dat is voorbij, murmelde ze'

Kalm weer stond ze recht'

- Ik ga mee, sPrak ze'

D.". rug ze de militairen' ^ r^..,àâd van haar meter was

remand las een stuk îi;"Ïj"iiii;i,",, r,., uitgevoerd wor-

verworpen, het vonnis bekra

den, dus morgen'

- Heel goed, sPrak Gabielle

"." .t J;io voor te bereiden en

Er' -.t oPgt'ithj hTfd,::i:i
D,ritschland eischte dus tocn

' "'êrÊ stem' Ik heb dus den

,Ïi'l r".i'L schikkingen te nemen'

ze naar haar cel tcrug'

jong léven" '
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^ *"*'' nvaak over llélènc ! Miin

- Maar ik kan gerust iitli o[,f r oll."t, othtd' 
,..r in 6aar stnart'

De verontw'aardiging over de gansche "'treld 
om. den

C^r'ell, wat kon die het Pr,riri.lh nrilitarismc schelen ?

Weer zou een vrouw sterven, een kincl no8 schier'o 
mejuffer Petit

Misschien had men haar het le*,en geschonken, zo

medcw'erkcrs vcrklapt had. |^^. i/elke
Haar heldhaftige standvastigheid er.r trortlv waren g€voersr."'", ft*

op dc Duitsche rechters cn militaristen ecen indruk kondenll;;-r"nr.
militarismc vcrachttc die qcvoclens bij onclcrdanen van

- Ivraar rK Âo' 5 ' 
:i''it:iiÏ;ï' b"'o'k'"'' rn .('' "'-

arn I c zu 

Ër \::aî;î":+1.'.':i, mii n rand.

- 
Nleter' het rtas voo

:*Hff***xiffi
fï;:.:;il:i,;ù;*":*::'i,::î;i:-""es'icuncn
Moge nriin dooJ otftt'

-'": ïl'.,il; 
;,',;t'rîiî:ïf*J:il*îl'li

den pa^l zorr gaan' t::"ï il; lout't" to" rrer '- -

krn.ht 'nl 
scltenken' onr ("'

='*î t'**"'î:î:i-l:î""î':t'jHîistin 
rk zar dez.en ';r.cht ^':strq

"laPen' c), Gubr' 
-^,-nr., frir.h "iir.,, 

o6 miin of fer te brcngen' 
Zie'

- 
lk nroct rrtorBcrr 

't^'-

' " "' 
ï' i'ii,:i{îïl çifi rq î*r."r,""ru ilil

ff":.;:ff:,i ?:";""i i"r '"ii" 
hano "'-' 

r .,ç 6erer d"n '.g,,',

*+**pffigffinGees.s

ï ti {î$îiikt-'ffi ffi 'r ;*îï
*'*ll3r"',i îi'"T"u*'"''

dood van

Miss

Nog een bezock kreeg d. u"roordc.l.lc. 't Was jttffrot'''v Secard'

haar nreter,

Deze vertelde, clat ze dien rnorgen om ll rrur ee' stuk had ont'

vanqen, <lat afwijzencl beschikte op h"uu, vcrzock orn g".ld" 
- ^..,,"11.n.

- IVIaar natrmrlijk, zei Gabriellc. Dat korl ilç u rvct "î"j,*t"n.
Slechts als ik u"rraad olecq, zoudc' z" misschien -t,ri,ti:'r*;; *".
En zc kunncn lrct toch nief ,.ernictigen. Dat leven wo
voudig 

"en eeurviq leven.
Mejuffer Sesard rveende en't was de qevangcnc, die haar troostte'

- lk heb nog niet alle hoop vcrloren, hern.m de meter'

- Nlorgen om 7 uur. ^ __".heo

- lk zal naar dt.n pauselijken nuncirrs gaan, naar den )puo""-
en Am.rikaanschcn gezant. Zij doen zoo veel voor ons .. - ^Jcrver-. - Hct zal niet taten. Zi! rvillen mii sparen, als ik miin *li";tt"
kers rerraad en, nu iL d"r, dood r."d. ip ir"t g.lnat .t".1' ';ili"i;ia
g.edachten van de wereld afzet, zal ik natuurliik nog veel minde'_::::;;t
ziin te spreken don uoorhe"rr. N,l"d.*.rk"r".., V"nuodt een 9e"'"-
soldaat zijn makkers )

- Maar als gij toch urv leven kunt behouden, zei Otto lu' .^^, uw

, - G;i begrijpt die gevoclens niet, en dat is mii duideliik' w";;.r'
kelzer' uw rcgeering zclf hecft u h.t '.roorbceld gcgeven uon '"". h"rn

=,. 

* !;, I !'" :i,":: ï :"J iîl$ ,îL : n:;,1; u t;:Ï ii, i'"i ; 

""*-"'1 
ljl iT:l'ilJ::.mi::t*m.n o, Gabnere, raat rnii

dan toch een vcrzoek indienen tot schorsing cler terechtstelling'

- 9, *-. moogt. Als die hoop ,, opb.,rrt.
- Zoolang er leven is, ku.rn"n *. hop.r,.



-394_

;

D

î,F

IIIIIIilt

-395-
.- Dank u.

O.r.,O. 
aalmoezenier ging heen, vol bewonâering voor deze schoone

Nu kwam Goldsmidt nog.
De politieman had veel hoop, Hij had het altijd geloofd, dat degevangene in de laatste oogenblikien -u b.*ijL"n.
De dood schrikt toch af. AIs die naderde, gaven de sterksren toe.

À,, cn 
- 
dtt meisje moest kostbare inlichtingen kunnen verschaffen.Ivren had- die noodig, want driest woedde de spionnage voort, hoe hardmen in den laatsten tijd ook geslagen had.

lijt . 
-- Mejuffer Petit, gij hebt mij ontboden, zei de DuitscÀer vriende-

Mijnheer de kommissaris, verontschuldig mij, dat ik u lasrigval.

-_ O, n".n.
-- I]< heb u iets sewichtiss mede
Goldsmidt g.r,o.làu rrr"rrnî..

- Ilc luister, zei hij.-- Ik heb u verzocht hier te komen, om
vergeef.

De man keek haar verbaasd aan,
-- Dat ge mij vergeeft, stamelde hij. Wat?

, - Alles wat ge mij hebt aangedaan : mijn aanhouding, mijn
ondervragingen met al de lichamelijke en zedelijke folteringen, nll"r.
wat g-e hebt uitgedacht om mij te doen lijden ; iL wgd in 't gehei
opgesloten, nacht en dag, gij liet mij weRen in den nacht, sij scholdt

;ï ii"-:*.onschuldigen 
aanhouden ; dat allea vcrgeef ik u" '

Nijd kwdm bij den lrommissarir op.

- Spot gij nog tot voor uw dood t riep hij.
, - lk spreek inregendeel in hoogen ernst. I[ wil sterven zonder

lâat of wrok. Gii mooct niet denken, dat ik heenga met woede. Er is
'n rnijn hart *.d. 

"r, 
.rir,. 

"n 
zelfs Hemelsche vreugde.

. -- Maar gij keert de rollen om. Duitschland moet u vergiffenis
schenken, voor altes wat gij het aandeedt.

- Och, ja, antwoordde Petit, er blijft geen woede in, mijn hart

te deelen.

u te zeggen, dat ilc u alles
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lk heb :cen spijt
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\ -l:'ht over heb' zelfs miin leven' lk her gc"" "' '

I r", ik voor mijn plicht :Y -,-- :- -r.-ren cn nededee-

Maar toch wirik \ i:"i;i.'1,*fi*ti::m had, dat zii wank'r'n "n 
m'

î'"ï"":::îff:i:li,l* Ë:::*î: îà:l :iii:; ilÏi'Ïï;ii; I :. 
- Ë;,'à"u"y,, die gemeeno ", 

,- ,".* brier, hernanr Gabrieile

H".if:î.i,:ï:lï::';:,:îlJil iî',iik*"rifl[î:JË.i# i.ï;: ] 
'"J_" 

du:t'" rc,,,*,",*.i:,:"ri:ïilj:"''.;:f:I"^1n:"':: 
*'::'" de onarhankerijkheid van belgre re ""* 

r ..r,;-*:::,îiï'"îïi4i*:';r'J1
- Dat beloofden wij nooit !... . Il"l".;"i " en'w rnedewe

- 
Het traktaat van I839 dat D,.,itsclrlancl medc onricrteekende is --;i:::;;ù 

ge niets tezeseetL'

- 
Neen. , ^-t-"t.rr en uw leven zelfs'

- 
Het traktaat van lB39 dat Duitschland medc ondcrteekende - \ _ N;. , _r-.,,.r en uw Ieven 2""-'

formeel... II i.r", r.." ik u uitstel verteelï'r", .tin "*n'
- Een vodje papier dat ons tot niets verbond !... | - 

Nog xa' '^ * 1,u'd gedaan vo.' "--'
lk heb reeds arstérrv E , ^-- hruid,- lk heb reeds atlk heb ree"" "^-- _l- ""n brur

. P." vodjc papier?... lnderdaad t He-t is thans sedrenkr .d.;;j I _ t*",I,---t*. - r,i"ch verschiinen 
als eet

het bloecl van duizenden uwer slachtoffers en ligt op ".n 
I., bladzijden:_i.J::::::ffi,;'È* I _iâiil:ifiï;*u1jj.l""ï:ïl

;.kkt;5-;".';i,';i',;;^;"""ïil"",.-',1.*î,*ui".J *'* i T Ë"jjif:;;;r:Iî:i:L H"ri"' ""tuung."""r,"u--"... 
. ,. I ;"iiflrï;;uîtii """ 

bnet vo" 
Front, 25lttoott.

- Maar gij verdient duizendmalen den dood ! riep Goldsmidt
kokend.tan rvoede uit. Cii rvaart een...

uwer geschiedenis. Het nug."lu.ht;'i;.;;.Ë ol., Duir".h" uo"* \ w"::"ft;ï; de kommissa's ""-'-
Uw eigen Riikskanselier heeft het ten aanzien van de wereld verklaaro l

dat het volkenrecht gcschonden werd met de overro"r*i-t van o13 * * *

Iand. Uru ,rorlnq .tu* oneewertigd en onrechtvaar.lig - i"d"r-B.le. die Lr- cel eebeyd;,,- p"tit vergist.

::;q;,:l'..,?,i'îlïi;'ii11"""::nir;tff:.,iiï"ffii:'iîil ' [ï;;il:Jfi':,:fiË,;jï:;:Ë:ii'fgj,""

- Wat ik deed, was mijn recht. De rvetten laten toe eigenhandig
om zelfbehoud te rverlien. Wij verdedigen ons tegen barbaren ." d.,*
sttiid is meer nog dan een gewone oorlog ge*.ttiei. Als vaclerlandeche
vrourv, als Kristin was het mijn plicht en miin roeping u zooveel rro€e'
lijk te verhinderen het kwade te stichten. E., duu.o.r, schenk ik u ver'
giffenis.

Goldsmidt stoird een oogenblik ontroerd voor zooveel ti.klet!!'
heid, mâar hij was een Duitscher, knecht van zijn volk en hii wilde
noqmaals teqenwerpingen maken, maar Gabrielle sn."d hem het woord
af met een krachtig handgebaar en vervolgde :

- Laten wij daarover niet verder twisten. Gij kent miln meenin8'
ik de owc en we worden h"t op d"t punt niet 

"..r". 
H., proces .n ain

nasleep is eeëindigd en we staan nu voor de voltrekking .ran h.t vonnis'
Welnu. ilc ben berei6l.

- Als gii r,r'aarlijk rustig zoudt willen sterven, moest gij.ons uw
helpers noemen !

Miinheer Petertnann' - . . -"""r, dat ik vallen zal'

Sraks ga ik ""n 
.:.:-"ir.iï à:3;ii.:;fË ï-"#i:;

Er moeten er velen sneuver

'*ili:ËË{"'':l*rffi ;;ffi :r 
j**i

Ik verried het volk' il *ttli rL nu "ond"t 
""-

"ilîiîi'f;*,,. Vu.,*"tLi"i,1* Diederich 
Herder'

niet in dit leven, maar hrer

îæ:I";::tffi
mcisi" rii, stewen' Voor

tooncn.Nog hoop )
Dat is uw plicht.
Kom, onderwijs mij niet in wat mijn plicht zou zijn. Cij zict'
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I. i" .*lr..1, dat ge n;er ziet.lk geloof in de l<rlcht a.r'"",r*.
c1""";:.^:.,,,,. is h...tijL. b";; ;;;;"" en gaar onder. De maan
d**.; ::,,"^lt:tcn 

schitteren. Hct zaad onrkicmt, Je ge*ass"n blocien,
a.hlo, .r^^"'li'"n' net regent.. . Maar zeg mij dan toch, welke macht
,un J."^i,1,1"s 

schrrilt. Nict die van menschcn ! Wij lunnen in rijd

'.",À""";..i'i;#1î;ï::::ïr"2.,i:'ivï;';:ï:,"'iï;î,'".',
.Jc I.]it llt ur.=- De naturrr is gcschapen.

--- É.*".r, cr. is vcel, dat we niet begrijpcn.Lrl nlel zlcn _.-.- Indcrdaacl.

H"-: _-E" 
omdat gc Corl niet zict, geloolt ge er niet aan. Maar qc zjel

D. ;::.'."" n'erkcn' Het gcloof is een mysterie, maar daarom is Àct er,

,. ; J:i":'j: l":,,,r|;, i: ll; "|:î,,îîïT*u"n 
rcch,, crrvin gr mij

.- AIs.r een Cocl \vas, ryaarom eindigt h;j dezen oorlog clan niet?
,uo,.] '-.dnt de mensch dien oorlog .,"ii. iod heeft geen willooze
e,"-"" (esch3pcn. AIs urv keizer naar Gods geboden leefde, zou hij
i-"'ljll':-, ":ttkctenen. Kenncn rvij Cods plonn"n, dat Hij toclaat wai

""ù;=ili,ôï::i,i:"iïj,"1r;:fiu:.:,,J.ï:::,3,:ï";.ï.i:

r"d.;O?; ji*"" .t;" vcel gelukftiger nu, dan hcel wat menschen,

a^-, I lk zal rr dezen avond niet overtuigen. Muar als ik clood ben,

;:::^ t:o" over miin rvoorden na en ook hoe rustig ilc de eetrwigheid
"'xa'tank non -;n eeloof, mijn vertrouwen .,p Cod'

* *ti"-llÏî het beeld van CÀristrrs en bad : u In Uw handen bcveel

Ze k"ck nâar ecn beelrenis van de Heilige Maaed.

]l Gii h"bt groorcr smarre gekcnd dan
a.el- eing, mrrrmelde ze. Wees gegroet,
DrI in [s1 uur van miin dood.e*; U;"fa. ," ""*.an rvendde ze zich tot haar ber.r,aker en zei :

,q*ilffidffi;
w,, ; ho":'::;;,Ë:::ï:l,t 

=* 
o,"" ;;;: """"'"n' "'o"o

- z"i"::'n"j,,ffu.ï'R '"-r..*ï"iliisje tot den bewaker.j:;- fili:::.'u 0,,,,- , , '
bt:", 

n'*' *.u-1"",,11"a:ï .;;;Ïil"::_^"1.' uit den hor. ceer

r li -,h.,a^^- I 
en voes 

"'.o"i;:ïit:l'::,1i'.,[îr"iË

;:: ffi ,ffi;*l; :î" J"ï :"î 
: 

" j,j,r 
,,., . "", h e, Du i,

_.- $,^;:;1,î*l:11"" 
zuster ecp l.r, ,.nn mijn rraar schenken,

I g,,ill#:^'i.lffi ,u',,...,,,.,

:,{ii*i:îiffi:n,s4 horrd1, zoo fii'k

:^::r-,f,.î,,,,[";::*tt''"ri.il,'"'i*"::ll;i';ll;,,?ffi ,,, t
""" 

_iÏ'ii:ïill;$;:i":1"'l,h:n r iË:;:*ï':.iïËi i
ôï|1:" d':ff i, :ï.i:ï î:f: .n,ne, 

neD

- èenzier Arrvo.,,_,';iï.-,ï:'i"riJl".ii;ff,,:ï-:,'j,i 
r

)È;""^- , 

"'"en' w;i zien ze niet. 
,

u" c"b.i.ri"T::rïï;:;::iï;:,:*,,,o,, 
de raarste oosenbtikkeî i

I

an drrrkte ze

'rr.16 
.-._ 

.De 
Potrot'n

den H. Jozef aan de liPPen'

dood cn van ons vadcrland, Pre-
het beeldje van
van een goeden

ik toen er een zwaard door

H. Maaqd Maria, en sta
Uw
.h ii
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- Otto, ik wil morgen helder'ttan hoold ziin en frisch' lk zal nu

wat rusten. Vek mii om viet uut'

- Goed. Maar zult ge kunnen slapen ? . -,- rnenschen

- Waarom niet? Ais ik u zoo kalm spre.k over 1vilti,.'rusten?

noemen den eeuwigen slaap, zo..t ik dan vreeze-It hitr

Ze str.kte zictrop het .,,,o.,*-b"dd"k. uit cn sloot O""i*t""i; 
,t.n O"-

Aan den voet van de hoogn'lakte, rvaarop de gev

*,indt, strekte zich de groote stad uit. Deze rustte nu' ,-L-,.id rverd ?

wie daar beneden vermocdde 'velk 
drama'*'_'^1"ï:"J;;"i.t" 

'"Wie vermoedde, hoe hier in den kerker cell een

't aangezicht van den dood nog rustig sliep? - - -^,, sterven"
Slechts enkelen wistcn hei, dat Gabrielle P"tT îiiiî'-r' *ot"'
En die enkelen - buiten de Duitschers - 

deder

lijke om dat jong leven te redden. -.-- ,l.n Paus'
Meiulf er Segard en Hélène gingen naar den "ttÎtllt"" i.ra". ;*

naar den Spaanschen gezant, maar hunnc bemoctir

baten.
Cabrielle zelf had geen genade willen vragen'

En .rooral had ze niemand willen v.rraden'
Uit wrok en haat moest ze sterven.

Berthe Le lvlaire wist, dat Gabrielle veroordeeld.wat t:5;1"Éi
vader reisde ze naar Brussel. Ze verbleven daar bii 

liT"i,o.| r;"t
elken dag doolden ze rond de gevangenis. O, hadden ze

cens mogen zien !
Maar ze mochten zich niet bekend maken.

- Als er wat gebeurt met mii, werk voort,
rchuil. lk wil niet, dat gii in iets miln verdedising
de Duitschers' ! I - -^ -^Felen 

zich ôaatæar'
Zoo had Gabrielle meermalen gezegd en t" ttlo""t,e.] 

iJoa u"roo"
rchikkcn. Ze wisten, dat Gabrielle aangehouden en t r^-
deeld was, maar ze hoopt"r, dat de straf- veranderd- zort-rvoli,i 

"*t'Ze wachtten nu, doelloos biina. Ze kenden ual;"iP"ttjrlJrj""ld"
maar niet haar adres. Ze durfden met niemand over
rpreken' 

L'r^.'-- ^n h'r. hoedt' G"dt'ld
En'andere medewerkers eveneens bleten op hun

oefenen was nu het wachtwoord.

.r-, "ooral' 
ho".d 

u

Toudt nernen '-
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