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Heldendood oan Gabrielle Petit,

Om vif uur werd Gabrielle wakker,

"r: 
If. Ireb te lang geslapen, zei ze tot Otto. Waarom Àebt ge me" gera/el(t, zooals ilc het u gevraagd heb ?

- lk dutfd. niet, ge sliept zoo rustig.., en uw ontwaken.,.
. I t" dat voor den dood. Ge wist toch wel, dat ik niet beweesdr' ue tiid is kostbaar, en zich dan nog overslapen,..
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Ze schreef vlug. twee brieven, een voor haar meter en een voor

haar tante.
Ook aan haar neef schreef ze een brief, waarvan de inhoud luidde :

Besfe NccJ,

.^,lld:, hocslschrrf iftumijn ooartDcl. Het is oij! uur in d,cn tnotge^.;
(Bclgkch.uur)' Nog enftelc lwa iertjes blii,:un Àii tu lettcn oùd: l:
d.an-ft u uil ganscÀcr harlc ûoor aI hct goede, dat gij ooor mii heÙt

sed.a11. Tot mijn laatsten stond zal ift ^i uu", e"d"lÉun.
, It uoel geen ûrces en zal tot Ài;r, 1o^g";r, stond miin ftalmle
oeu)aten.

Mochtet 
_gii, Iicoe weldoenu, gelulthig en nog lange jarcn lc,cn'

V aarael, liete weldoener.

lJu ftleine bcschetmelinge '
Cabrïelle Petit'

Een-soldaat kwam binnen.* De aalmoezenier zal u de H. Kommunie br.ngen, z.i hii.

^- _; S*d'ik ben gereed, wacht ik r"i i.t t"f.lt;" 
-opschikken; en

er mrln laatste geschenken voor mijn geliefden bii leggen, àan ziin zc

als gedachtenissen geheilild.
De soldaat. hoJ ."r, i,i, t l..a en Gabrielle spreidde het- zelf uit'

- l'lrer ziin kaarsen, ik zal ze aansteken, h"rrru- de soldaat'

;,"'":-":, laat mij het doen, zoodra ik de bel hoor.
Nratm_schikte ze alles voor de laatste plechtigheid.
I"" Ts. geen zweem van vrees bij h;ur.Daat rinketde een bel-

S:lttt: stak de kaarsen aan. De soldaten gingen heen.

#t*t;j."it l;{ïË*i. #L : *.;n*"';l',":'#r i:
En Gabrielle

*+#:tî*,:m:::iiirlir'',liÏ'11"":*':i;çl!;
Lran nutttgde ," *ut uo.d".l,
- Nu mogen ze ko6s1, ik ben bereicl. sptak ze rustig.
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xxxv'

Een auto stond voor de gevangenls'

Men kwam Gabrielle P31i1 fialen'

De veroordeelde kuste nog t""" ft"t kruisbeeld; da" deed ze haar

mantel aan.
Ze was klaar' Vlug stapte ze urt haar cel'

ffiiJ] î.i"j;;a""î' bliL *"'d op haar seworpen'

t;;;:.,;; "; "taPt" 
dun in het riituig'

De deuren d"t gt"u"gt";;iti"; ;t achter haar dicht'

ir"";;;;;" Ëu' d"u' binnen Eefolterd l, -
Alles was nu voorbij' Ze had stana genouqcrr'
'rù;;;-k i"i"" *'i'; 

: :;"" :ï,Ï': f;: #;:l'":; e rt zi ch ni et het

t", 
" 
I Ë'lL1 ffi ;ii 

t:ff;:''""-î"'"'"" 
"' I To'n ook h eerschte

" "îiÏ:t" tijd of die der Oostenrijksche overheersching was terug'

gekeerd."-.-l;;;,indiedagen-_ï:i:iJilï,T:î,Jff :.Efjif ":ï.'lEvolk. dat doôr zijn aanwezrl

meer het gebrachte offer' 
:iin slachtoffers af ,- bijna in 't geheim, op

De Duitscher maakte zryn t'"''ill'^'"-^'- -.r" h", ''ror,rri" voltrokken
.." J.riJ,rîÏ'Ë" i., uolk ,,"r'um het pas' als het von

wa.' ': nationale schietbaan'
De auto recd nu naar d-e

6"i.'*i"-;"a 9"0+t5:'"ii naasr ltaar en- hoorde hoe zij aan

',.i.,?i Ï::'jl;:1îli:ru1'ï"a'"r'-'"ta' 
: u Nu en in het uur van

onzen dood r,. , ,uo, çwonderen. O, waarom protesteerde

De geestelijke T'":t :ï;;; -ood?
hij bij ziin meesters'1:::idiï;.;'1"- duu, toch toe.

Ziin ambt' zijn zenotng

rç1.I,î:i,{1"iî.Ïi:, j:i":::',""doodskis,s,ond,erziide

Het Petoton soldaten w

o"k i;';;;"" "t*14i^*E;',ï:ir"" tot in de minste bijzonderheden
De Duitsche organrsatx

ontving die haar
zeer sterkte-

met vreugde de H. Kommunte'

" 
d;'Jr::',"mjt"1J'ï':i'0""u'
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Hij wilde haar ondersteunen.
Zij stootte hem af en zei met luide stem : . ..

. :- lL dank u, mijnheer, maar ik heb uw hutp niet noodig. Gij zult
zien, hce eer Belgisch meisje kan .;";;;. 

- " rrurP .rur

L^ Zij had het visioen dikwijls *u"ï, ". dien eersren indruk bij Mau-
oeuge' waar ze getuige was, hoe soldaten een vrouw wegleidden, om ze
neer te schieten.

, Itl visioen was thans werkelijkheid geworden. Ginds stonden sol-0""î:l een officier.met getrokken Ë,ï 
'"'"-,. "'

:.T 1.,q*, in dienst van een moord.uabrrelle prevelde een gebed. Diep toch kwam het haar uit 
.t haric.vlue schreed ze voorwaarts en plautsil .]"i, î..îî"îo"r","".

l:_":u -g men scen wees bij haar.r.en hemelsche glans lag over haar wezen,
, Kalm en gelaten staarde haar blik naar clc ma'nen, die haar jong
leven moesten breken.

; Ne5n, geen band, zei Cabrielle met vaste stcrn.Hil wilde haar dien roch voorbindcn.M.,j"l:ll stootte ze hem af en ricp duideliik :
_^_. - L,erbiedis ten minsre d". l;;;,;ï:;*",h ;""gaat sterven.

leder stond als verstomd.

,,^- -S'u!tttll" 
groette den aalmoezenier, den officier en de soldaten en

rrer rrchtte ze zich op.

r-,[ii:itil*:1,î;:.daar in haar nranter, a]s een kind de

,".,"rii"*:"ïiHlr":,i::.;i.i,., .r",, roop der geweren, op haar

De officier gaf het teeken.

l"iil \:ililùitï\:::: hc, vuren,

I oen zakte het lichaan

""".*.ïT::f 
;..i,' r'"* i ii;:il"*jJî

Ri::î ;:::'l:.f,r: 
1"1î:,ïl 

**"

Soldaten namen lret lichaam
kist, welke men onmiddellijk oP

andere helden sliepen, en ook Miss
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op en legden
de schietbaan
Cavell rustte.

eenvoudige
rvaar reeds

het in de

beerocf,

De misdaad was voltrokkcn '
Maar ook was het hooge offer gebracht'

De bevolking van Brussel las dien dag' dat Gabrielle Petit voor

spionnage door het ".tag"'"tt'i-t"' 
aood "erootdetld 

werd en het vonnis

dien morgen voltrokken was'

Het roode plakkaat decd aan bloed denken' bloed dat Duitschlands

, . - 
Een soldaat snelde toe rnêr ^^^ J^^t_ rbrnden- met cen doek, om dezen voor haar oogen tc

schild weer bevleLte.
Berthe en haar vader vernarnen zoo den dood der heldin' 

'Weencttd

gingen ze naar hun verblijf'
Het meisje zou kost wat kost alles aan haar verloofde laten weten'

Ze wilàedat het in htt l"ger il"L"nd 'o' zijn' hoe Gabrielle Petit voor

eer, ,'rrot'ttv, dic

haar taak het leven offerde'
En zii en de andere medcwcrlitrs beslotcn dcn'arbeid voort te zet'

,"". ;l;'j,!i 'rrii "1" 
huur 

"og"'lu"htenis 
verplicht'

De biizonderhedt" a"' 1t'"Àtttclling w'erden bekend'

ilt:tiif*'il;;;J-" Hélèn" trachtten elkander te troosten'

Ëïlilî"r" ËaL;; ";;; "oL' 
aut een meisie te Brus"el gefusil-

BESLUIT.

at*

leerd was.'-'''#1,,"'" Hcrder hadden het doodsbcricht van hun zoon ontvan-

g",, .-,,i" .',ud.r liet een erool,*:';;::U ï: i:ïtiÏ.t::l'::i;
,"-,t" 

j'"1Hl*ili;'il'iJJ'il.iui""ii,'Ë"b''iLt'hetsneuvelenvan
zijn zoon als eigen t""l"l,i,.d.ri"h 

den dood zocht en ze gcvoelde diep
Elza wist' Y"u'"*',Ï:î:"îi' l.ra" aan hem denken'

medetiiden met hem' 1" I3",ff;1;.riïf',i.Z. 
""*l.ekte 

n,,g mecr den
Zij had toen de schetdtr

*,r"î'"ïî,ii", r:l: y:j:Ë'"î"TJ#J,:"0* nog artiid den rrrijg

vergoodde. Het meisje fl|"" 
"lu"htoff"r".Petermann zocht nteun

I
ihelmde haar stem :

snelde toe.

had haar ziele aan Crod
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,., . -Eene rhaand naReizigers 

"' e1i,-'-"rfi".1îl *: -""elares, deed her syndilraat vanwas den t" 11a",:'ffÏ:: T.lu'. di.n., ".;;;:,:p.lw."r,.,.ll^',''^1o'ili""::.:.-r:;,i;:'*ïï:":':jîï:ïîï:,1"j

;*mf:":*,:::i'il. ;ï;::'q"riu.. "piur. o,iî". ca rdyn, besru urder
woorden r'- '*..""o.. ïlîliii[:d" uit. ondanks r.,"i',"*i.- ,-
*..."ïili.jïln van die ;,;;"d.i':ir-luldigde hij in hartioerende
u."ta ,*'Ë.ii,!::iil, t.'"a ",",-""ïlilll; _=:"0". 

vrees or blaam,
*-;::";*,i,i=il;::;::g+;;#,1!i:îi,."J.,:ï',:::n;
onverbiddêr;;L^ ;. :., *".' i*.i*l-"',"":j"l rou ."g"pr" 1.r,. . .

op. Ouur"iiÎ^' r-alkeDl.^-- -' "qrr rtr Lhrir.-[. verdrukking. De
^_ r . ^---. .'roroe *-* li 'en volgde d"" "^i:r;_l.:1"*:*:iliiLi"i*":1"ï"-','lil",lii5i:lH;f 3:::::
""r'"liTiÏ",1_"-'.."fi *"i":it:î',,"1*,:",ir.À,.rr"n.pï,,,,â",ing"n
sinds 's 

^.::'^'lÏ'nC 
van allo -^ 

-r "F'scr-tIrlgcn, onbeschaamd bederf,

'"-m,r*,.{. 
ilî,Jï;*,ffi

fft:,: T* îï,,","|;;:l*lî.gachr men aan de sordaten van den

fiff$g*iim*t+u,*,i-''.,''îi,
* H'";"'::"^{::ïff '*î i" 

tsch voorkomen 
?

ff**$fi*$*sru*l**w;
- ' -erfqer u.nig" ,*uLh"";a'"*âr*" A e
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slechtste behandelingen ; zij stierf rechtstaancl en zonder biinddoek,
met.de oogcn op het strafuitvoeringspeloton gericht, den glimlach opqe lrppen en roepend : ,, Leve België I Leve de Koning t rr

. Tot mijne groote verwondering, nam de Duitscher zijne pet af,
boog diep voor het portret en zegde mij in goe'd Fransch :

- Mijnheer, ilc ben Lotharinger en ili begrijp u ; maar ik raad u
uwe woorden niet te herhalen in bijzijn van mijne kollega's, die boven
bezig zijn. Ondervraagt *"r{ .r, vÇno.g ,, iun met te antrvoorden,
dat het eene uwer bloedverwanten is, wie de familie eene bijzondere
vereering toedraagt...

arr

Toen het land bevrijd was, werd Cabrielle Petit onlgraven'
Den 29'" Mei lgtg l.idde de gemeente Schaarbeek haar op indruk-

wekkende wiize ten grave.
In de Nationale Schietbaan, waar ztj zoo heldl'aftig viel, voerde

Cyriel van Overbergh het woord. In zijn rede komen woorden voor die
niemand lezen kan zonder diep ontroerd te worden'

Wij halen hier eenige regels aan :
It Bij onze intrede in dit somber gebouw, zei C' van Overbergh'

wordt ons hart door lwee gevoelens bestormd.
Het eerste is een diene afschuw voor het regiem van d$inqelandij.

dat ons gedurende vijftig maanden verdrukte en uitliep op rJie afnrij-
selijke rechterliike moorden, die het openbaar geweten in opstand
brachten.

Het tweede is eene grenzenlooze bewondering voor die slachtoffers
der brutale macht die, ieder op zijne beurt' op hun uur rechtstonden
om' ten aanschijn van den machteloozen t'ervolger, de schoonheid dcr
aan den dienst van het verdrulcte Vaderland gewijde zielcn te doen
uitschitteren.

Ze âjn hier met een-en'veertig, die vaderlanders-martelaars,
negen-en-dertig mannen en twee vlouwen' op goed geluk begraven

naarmate d. 
"traf,ritrroeringen 

gebeurden ; en het geheel hunner vader-
landslievende gebaren vormt een zedelijk erfgoed, dat België bij den
wereldoorlog heeft veroverd.

D. g"..,un der twee vrouwen zijn als een heerlijk zinnebeeld
het ideaal van dezen oorlog' Zii herinneren het jonge België, dat

van
ruet
dataarzeldc aller voor de eer te slachtoffercn, en het oude Engeland,
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;:il:ï*#îfiË:"'.iffi:Bcreië, 
voor de vrijrvaring van r,ct

.f,ïÏi$*Ï:.:l',ffi ii*if ;."".#h::iÏ.*'#

i:'ti:i"iNil{ïîi,:{*îlifl .#Lî"':lï,ïh:*îËlî:

*ïç.li}.îffi *i'i,,ï,*i:.:,*.i""trxifj

$,îiç$':uit;p$,;il*$*tïï-i:i-ï#ïdfr
rts' schoon als een tooversproolcje. l

tl.
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Toen werd haar stoffelijk overschot gedragen naar het stadhuis

van Schaarbeek.

Nooit zag men zooveel ,rolk op de baan, nooit bemerkte men zullc
een ontroerd publiek.

, . -In den onmetelijken stoet u/arcn al de overheden. Het Iijk was ge-
nuld in het nationale ,raandel en op een der affuiten geplaatst der
Kanonnen, die het offensief van September'Oktober l9l8 hadden mee-
gemaakt.

, De meesten onzer glorierijtce regimenten bewezen de eer. Al ie
lcden vân het Belgisch Rood-Kruis waren aanwezig. Meer dan drie
honderd kronen waren uit at de hoeken van het land gekomen.

Na de vertegenwoordigers der Koninklijke familie, van het goever-
nement en de ministers der Bônigenooten, kwamen drie duizend poli-
tieke gevangenen, vadcrlandsche genootschappen' afgevaardigden der
dapperen .,an LuiL, Halen, Antwerpen, Namen, en van den lJzer, de
inlichtingsdiensten van den generalen staf, vertegenwoordigers van het
Ieger der bondgenooten, afge*,aardigden der magistratuur, der politiek'
van gemeenten, provinciën, van wetenschappen, kunsten, syndicaten,
enz.. enz.

In de rouwstraten hingen al de .'laggen half top' zweeg het volk
met den kroo in de L""l .n""to.rd.n de kinderen dtr scholen' de maat-
schappijen .n gild.r, in haag. Toen het lijk van het 

-nederige 
meisje

t".".h..rr, r"eÀ ul de vanen halfwaarts de kist, ontdekten de mannen
het hoofd. schreiden de wrour+'en.

ln de orachtioe ro,lwlc"p.l lcn stadhuize' badend in het licht van

honderden glo"iluip"n, lrolg.p.rrt tot aan den nok met bloemen, sprak

de eerste -ir,irt", M, D.lu.roi* en eindigde met den uitroep :

< Belgischc orouu)cn' zii is ua nalionale heldin' tt

To.rr-.1. E.rst. Minister had uitgesproken' zag men een feit ge'
schieden zonder voorgaande.

D. slanLe g".tul-rè o.,t., beminde Koningin Elisabeth trad vooruit
en met eigen hu'nd.n'sp.lde zij op âe doodsbaar het Kruis van Ridder
in de Leopoldsorde (l).

(l) l" l'.t . Stâ"t'Llâd r wcrd dic benoêmins mct dc volgcndc woordcn vcrægeld:

rEchtcnatlonalchetdjn,wicrncdcrigbcataanmct'oemomkran'twerd-Nalraalvcr
t"*a. a""''i.,'"""""'lti;;;;;." a. g'."'- naar.het fron ' l'cbbcn ,ccbnclt' 

lccrr zii naar

Belgia weàcr- oï "i.i' ,." ""n" ""i 
dcn v.rrpi.dcndi.n,r re wiid.n. Haar moeiliil cn

**.",r,11-;.,iî,,;;, ; ; een huircngcwonc jntêlris.nriÊ cn ccn manneliilcn rnoed.

À*""i.ta.r, ""rl"""-rli i-' b"plcn door haar riclclracht; tcr dood vcroordacld nec6t 7il
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*- Op het doodsbeelde]<en leest men : ( Codvruchtig aandenken van
rneJutler Cabrielle Petit, geboren te Doornilc, den 20î Februari 1893,

ffig"""hot"n 
.,roo, rurri", Vaderland bewezen diensten, den l" April

,- . 
Oo- dt achterzijde liomt een Fransch gedichtje voor, onder dagtee-

'rentng,l April 1917, dat wij meenen aldus le mogen vertalen :

-- , " l"n uwe geliefde.r, Ë"tr"urd" nagedachtenis ! Voor eene heilige
zaek stierft gij of het veld van..r, tond-". één spijt, zonder één traan.

Lr , Cij gaaft alles aan den geboortegrond, aan het Vaderland: Uw

:lo:d' uw let en, uwe j..rgd .., urve ùekomst, uwen droom en uwe
qrerbare herinnerino-

, " tjwe verknoc-htheid aan Àet Land zal door de geschiedenis *'or-
den opgeteekend en in ons geheugen gegrift blijven, o martelares, wier
natt reiner wag dan eene Ielie I lfi:::?"i"';,:1r îJ" i::::H J:f;":# ff oorn i\ een e prach,ice

fiffi$nr*ffifid,:*o
Doo-u hna.^^l i -"'rcn der zuiverste glorie

,?,i::f ;:ilïr.'.''.i,îrïî:l:""i:li:::Tni:,1;i1,5,"1ï

Hi5ilffi ffi :ff îltÈ#çf#,#ï,

: ,.-

:-----

-\.-----2-//;t

=r*d** 
gar den 

"""- "",;;;.,;':: :::ï:::
;;ffii*ï;r ,:rffi ,;ïïi;":*l;fr ,{ilï"}iït'ii.ï ml;î[:î
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