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De marteling ûan den Eerw. Heet Wouters.

GABRIELLE PETIT.
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En de soldaat stromPelde heen.

- 
Dat is er een, die ontrnoedigd is, hernam Gabrielle'

- Ju; in 't rekrutenhuis waren er gisteren ook zoo. Een noemde

rnij een stommerik

- 
Och, 't zijn wcorden... En natuurlijk aan 't front zullen er ook

u'el mannen zijn die hun plicht niet willen doen. Luister er niet naar !

Bovendien, ge kent de mode van velen : brommen en grommen, tot ze

in den strijd gaan, en dan onternbaar... We mogen hier niet op dat terras

blijven... 't is te koud voor u.

- 
Ntaar Gabrielle toch...
Gij zijt nog herstellend...

- 
Dan rnoest ik maar te Frussel gebleven zijn, warlt ginder aan

den overl<ant zullen ze mij zoo niet ontzien als gij. Denkt ge, dat de
gendarmen daar in het rekrutenhuis ons bederven )

- 
\ssn, neen, dat begrijp ik wel. De troep is geen meisjeskost-

school... Maar ge zuit toch gekeurd worden door een dokter en die zal
u wat rust voorschrijven.

Folkestone voas als een Beigisch centrurn, met zijn bureelen voor
geneeskundig onderzoek van rekruten, zijn rr rnilitaire veiligheid r, zijn
kleedermagazijnen en allerlei andere instellingen

Nog vrij gemakkelijk stak men in die dagen naar Frankrijk over,
ofschoon men zich toch wat strenger ging toonen.

En geen wonder : de Duitsche spionnage had overal haar speur-
honden en ging listig te werk.

Zeker, veelrvrouwen en moeders kwamen uit Belgie over, om een
geliefde bij het leger te bezoeken en dat was een'heel begrijpelijk en
eerbiedwaardig gevoel. Maar wie waarborgde, dat al die bezoeksters
met eerlijke bedoelingen kwamen ?

Cabrielle had reeds een treurig karakter ais Flora leeren kenrren.
En er liepen meer van die deernen, fladderend rond soldaten en offi-
cieren.

De Duitsche bespiedingsdienst begreep vrelk gebruik ze van die
schepsels kon maken, tot in Engeland eir Frankrijk toe. Men deed van

. onze zijde treurige ervaringen op dit g,ebied op. Het was eerr harde
leerschool voor hen, die dit gevaar moesten weïen. Niet dadelijk gi'gen
de qogen op€n. De ondervinding wees 

'den 
besten weg.l. doch deze on-

dervinding was mdermalen treurig
Gabrielle ontmoette in Ëet Engelsch stadje een kennis. Gedrieën

ging rnen in een herberg wat praten
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Het meisje stortte haar hart uit. Ze wilde haar plicht doen voor het
arille, benarde land.

- 
Maar wat ? vroeg de vriend.

- 
Verpleegster...

- 
't Is wat laat.

_- Laat ? ...

- Ja, in October vroeg men veel helpsters. 't Was toen treurig
met den gezondheidsdienst gesteld, ofschoon rnen meer gebretr< had aan
dokters dan aan verpleegsterg. O, toen hebben onze gewonden veel
geleden, te Veurne, in De Panne, te Duinkerke en Calais. De dienst
was geheel ontredderd.

- 
Door den aftocht )

- Ja, en defr plotselingen weerslag daarop. Zaoveel materiaal,
gansche hospitalen en ambulancietreinen en wagens waïen in handen
gevallen van den vijand. Maar och, alles werd opnieuw ingericht en
van uit de menigte vluchtelingen boden zich veel verpleegsters aaq...

- Toch wil ilc ook een taak verrichten voor het land, hernarn
Cabrielle. Zie, soms kwam er wat anders bij mij op.

- 
Mug ik het weten )

- O ja... Ik heb eenige reizen gedaan in het bezette land, naar
Charleroi en Maubeuge en dan kruiste ik veel Duitsche troepen... ea ik
dacht zoo, dat spionnage toch een nuttig werk zou zijn voor ons leger.

Dat geloof ik ! En er bestaan diensten ook ! Maar zo,rdi gii
spionnage willen verrichten )
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- Als ik er mijn land mee dienen kan, natuurlijk ! antwoudde

Gabrielle op beslisten toon.

- Meent gij het ?

- Denkt ge dat ik niet ernstig geworden ben, zeer ernstig, door

all'es wat ik zag ?

- En gij zoudt in België willen werken ?

- Waar kan men anders werkenl
Een goede vraag van het eerlijk, openhartig meisje. Neen, zë yêr-

moedde niet, dat velen spionnage bedreven, ver van den vijand, in
Nederlandsche steden of aan de grens, maar buiten ons grondgebierl

toch; en het bedrijf alleen om geld uitoefenden !

De man dacht even na.

- Luister, zei hij dan, ik zal over uw voorstel spreken met leiders
van een bespiedingsdienst. 

'Wanneer en waar zie ilç u terug ?

- Bepaal' tijd en plaats.

- Willen we zeggen hier... en rnorgen om tien uur ?

- Heel goed !

- Dat is afgesproken dan !

Men sprak nog even over 't onderwerp door, en toen zetten Ga-
brielle en haar verloofde alleen hun wandeling voort.

De jonge man was zeer stil geworden. Gabrielle begreep =ittt ge-
dachten wel.

- Gij zijt uiestig, hé? woeg het meisje dan. Omdat ik misechien
naar België terugkeer )

- Ik had gehoopt, dat ge ook bij het front zoudt verblijven.

- Dat meende ik eveneens... maar, de mensch wikt en God be-
schikt. Zoo denk ik er over... 't Is een besturing der Voorzienigheid,
dat ik die kennis ontmoette, hier in dit vreemd, Engelsch stadie.

- Het zou een gevaarlijk werk zijn.

- En het uwe ?

- Ik ben soldaat...

- Ik ook, of ik, word het...

- Gii zijt een meisje...

- Meisjes en vrouwen moeten mee strijderr, rc ze kunnen. En
ik Lan...

- Gij in België... ik aan het front... we zullen elkaar in langcr
tijd niet meer zien.

- En hoeveel vaders verkeeren in dat geval, moesten afscheid
nenæn van hun vrouw en kinderen... Is dat nog niet erger? Ge hoct
het, dat er geen verpleegsters noodig "ij"... tk;il een taak vervul'len,
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waar men mij niet neemt uit een soort van medelijden, met bescherming,
maar een taak, waar ik groote diensten kan bewijzen, waar ik onrnis-
baar word. Doch, ik begrijp uw teleurstelling en zij is maar tijdelijk...
Ge zult spoedig erkennen, dat ik den goeden weg gekozen heb.

- 
Pss, uw besluit staat vast )

- 
Als rnen mij kan gebruiken, ja ! Dan aarzel ik geen oogenblik.

- 
Denk aan die vroulv van Maubeuge.

.-- Ik denk aan haar... ik heb er reeds gedurig aan gedacht. Maar
denk ook aan pastoor 'Wouters en aan zooveel slachtoffe'rs der Duit-
schers... denk aan ons arm landje... denk aan de dansende deernen te
Brussel... aan Flora, waarvan ik vertelde en wees teweden over uw
Cabrielle !

De jonge rnan z\/eeg een wijle. Ook zijn geliefde mijmerde. Zek*,
het was een ernstig besluit, voor haar en voor hem, 't was de scheiding,
en tusschen hen zou een vreeselijke barrikade komen, het front... en
rrog een andere kunnen rijzen, de dood..

Hij zou strijden in het leger, .samen met vele anderen, openlijk,
geleid door oversten. Zij zou worstelen, alleen, in 't geheim, grooten-
'deels op eigen initiatief, zonder bemoediging of steun, steeds omringd
"door valsche bespieders, detektieven, geheime agenten...

Den volgenden morgen was Gabrielle met haar vbrloofde op de
afgesproken plaats. Hun vriend verscheen.

- 
In orde, hoor, zei hij. Ik zal u dezen middag bij twee officieren

brengen...

- 
Dus kunnen ze mij gebruiken ? vroes Gabrielle.
zeer gaarne willen ze u'rô'e goede diensten aanvâarden. Ik sprak

hen over u. Ge begrijpt, dat ze altiid achterdochtig zijn. Zehebben veel
levens in hun hand. Maar mijn inlichtingen *.rÀ hun voldoende.

- 
En ik zal hun vertrouwen niet beschamen.

- Ge blifft dus bij uw voornemen ?

- 
Maar houdt ge me dan voor zoo wispelturig )
Neen, neen... doch een mensch vormt al eens een pran en als

het op de uitvoering aankomt en men bepeinst zich, schrikt L"n terug.

- 
Ik heb dat plân niet lichtzinnie eemaakt. 't Voornemen is in

mij gegrceid, niet plo,ts, doch stilaan, do,cr alles wat ik zag en voelde,
door hetseen ik !eed... Maar senceg woorden ! Hoe eer, hoe liever zal
ik daden toonen !
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XI.

Gabrielle volgde de kennis door de straten van Folkestone... Zij
bleven voor een klein huisje aan den uitkant der stad staan.

- 
Hier moeten we zijn, zei de man.

- Is dat een bureel )

- 
Neen, neen ! Want wij gaan nooit naar ons bureel met men-

schen die naar België terugkeeren. Dan zouden we hen van te voren
aan de Duitsche spionnen bekend maken. Die zwerven hier ook. De
Duitschers zijn heel knap in dat stieltje en natuurlijk toonen ze groote
belangsteiling voor ons bureel... Maar, kom mee binnen.

In het kamerke zat nog een burger; Deze groette vriendelijk en
vïoeg :

- 
Ha, is dat onze nieuwe agente ? Welkom in den dienst, want,

iuTfrouw, naar hetgeen mijn vriend van u verteld heeft, mogen we u
als ingelijfd beschouwen.

- 
Hoe eer, hoe liever !

- 
En nu moet ik mij ook bekend rnaken, sprak de kennis. Ik ben

een der officieren, die u wenschen te spreken.

,(
t'
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- Gij zelf ?

-'Verontschuldig 
mijn geheimzinnigheid en neem er een v@r-

beefd aan ! Niet, dat ik u wantrouwde, maar wij zijn uiterst voorzichtig.

- 
1sl<$, bevestigde de tweede, want de vijand loopt hier rond

en speurt overal. Niemand vertrou\gen is nu de leus !

- Ik begrijp het... ik heb in België reeds veei geleerd op dat ge-
bied, sprak Gabrielle. Dus nu ken ik u... Welnu, ik verklaar hier nog
eens, dat ik volkomen bereid ben in uw dienst te komen en er al mijn
krachten aan te schenken. 

i

- 
Ik heb van uw treffende' vaderlandsliefde gehoorcl, zei de

tweede officier. Ik wensch er u geluk om.". Ga zitten en laten we alles
bespreken.

En toen vervolgde hij :

- 
Eerst en vooral is het nog eens mijn plicht u op al het gevaar

te wijzen. Gij zult rnet machtige vijanden te worstelen hebben. De ,Duii-
schers zenden naar België hun beste detelctieven, hun siuwste politie-
kornmissarissen en rechercheurs. Wij hebben daar inlichtingen over.
Verder beschikken ze over allerlçi l<erels, die uitmuntend Fransch of
Vlaamsch en zelfs beide talen spreken, want zij hebben jaren in Beigie,
gewoond en gewerkt.

' 
- Ja, dat is bekend !

Niet eenoeg ! Ons volk is naïef, babbelt te gernakkeliik, is te
goedgeloovig. Die kerels moeten herbergen, kinema's, schouwb*rgen,
emz. bezoeken, geven zich als Belgen uit, schelden op hun eieen leqer,
en intusschen hooren 7e ar'ze menschen uit. Dan is er een no,q verachre-
lijker soort : Belgen zelf , die zich in dienst van den vijand stellen, echte
Judassen.

- 
O, dat weet ik reeds, merkte Gabrielle op. 't Is een schande,

eer'r oneer...

- .lu, maar dat l<omt onder alle naties voor. Ge ziet dus. dat er
tesenstanders genoeg ziin vc'or hen, die ginder het land willen dienen:
Dat is een punt... ontdekking is altijd mogelijk en te meer,naarrnate
een rlienst zich uitbreidt. AI past eij ..lf n"o, too goed op, altiid kunnen
meclewerkers door een onvoorzichtig woord u verklappen. En bij ont-
dekking 'rolqt een zware straf.

* zelfs de doodstraf , zei Gabrielle Petit op zeer bedaarden toon.
Ik heb een vercordeelde gezien. een vrouw als ik, en ik vueet zelfs niet
of zii hesoiedinc dreef . wat zal het dus zijn, als men bewijzen heeft ?
A4aar ee kunt clie 

^anbevelingen en waarschuvrinqen sparen, miinheer,
ik heb dit punt soecl overclurh,. ', cevaar schrilct m.e niet af. Ik heb
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minstens zooveel moed als een soldaat. Die kan ook elk oogenblik zijn
leven verliezen.

- 
Ik bewonder u...

- 
Wacht liever, tot ik bewezen heb dat ik ailes ernstig meen.

- 
Nr, in elk geval is het mijn plicht u dit onder 't oog te brengen.

Gij begrijpt het dus... te beter dan. We zullen nu over het werk zelf
spreken. Ons doel is allerlei inlichtingen over den vijand te verzamelen.
Onze overheden moeten weten wat de Duitschers uitvoeren, welke plan-
nen ze hebben, of ze troepen en materiaal vervoeïen, en nog veel meer.
Natuurlijk moet gij bij dit werk geholpen worden en op uw beurt an-
deren steunen, die gij niet altijd zult kennen. Wij zullen u namen geven.
Ilc weet wel, dat gij uiterst voorzichtig zult zijn, maar toch moet ik nu
nog eenige aanbevelingen doen.

- 
Gaarne, mijnheer, want ik heb nog alles te leeren, maar op

school was ik vlug van begrip, en ilc verzeker u, dat ik ook thans mijn
best zal doen.

De officier was getroffen door de vastberadenheid van dit meisje.

- 
Wel, hernam hij, juist omdat onr" org.rrisatie uitgebreid is en

de een het leven van anderen in de hand heeft, moeten wij bijzondere
maatregelen nemen. Niemand werkt onder zijn eigen naam. Gij neemt
dus ook een anderen aan.

- 
Ik heet Petit... ik kan het veranderen in Legrand, merkte Ga-

brielle lachend op.

- 
Goed gevonden... Gij zijt dus meiuffer Legrand... Ge werkt

aan uw brieven en verslagen nooit thuis, maar huurt daarvoor êen ârr-
dere kamer. Nooit vertrouwt ge iemand wat toe, 't zij mondeling, 't zij
schriftelijk, dan na het hooren van een wachtwoord of een kenspreuk.
En deze moet ge voortdurend veranderen.

- 
Dus als bij de legerposten en de schildwachten?

- Juist ! Uw eerste stelregel is, niemand te vertrouwen en dat
steeds aan uw medewerkers te herhalen. Ik voorzie nu reeds, dat gij de
ziel van een organisatie zult worden.

- 
Gaarne ! Ik wil in mijn werk een onmisbare plaats innemen...

Ik zal niet achter 't front werken, maar in de vuurlinie.

- Heel goed gezegd ! Daarom is het goed, dat wij bij u aandrin-
gen anderen voortdurend tot voorzichtigheid, te vermanen. Er zijn veel
der onzen, die een gebrek hebben: te veel praten. Zij zeggen het zoo
gaarne aan vrienden, dat ze voor het land werken, dat ze 't een en ander
weten, dat er iets zal gebeuren, enz.'t Ziin vrienden, wien ze het toe-
r:ertrouwen,.. en onder het zesel .'on seheimhoudine natuurlijk, en die
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vrienden beloven te zullen zwijgen en meenen dat ook, maar praten
weer eens tot een anderen vriend, een farnilielid of tot hun vrouw en
ge weet nooit 'uvaar het eindigt. Daarin schuilt een groot gevaaï. Daarom
als stelregel : niemand vertrouwen, elken dag weer, elk uur geheim-
zinnig zijn.

- Ja, ik begrijp u volkomen, rnijnheer, verzekerde Gabrielle.

- 
ffiaap druk dat lrw medewerkers op 't hart. Kies goed uw hel-

pers of heipsters, vooral onder zwijgzame naturen en vooral niet o rder
herbergloop.r", ul zijn het daarorn rrog g..r, dronÈaurds... Maar wie de
herberg bezoekt, drinkt sorns eens te veel en de drank is de grootste
vijand van ons werk. Dat weten de Duitschers ook en zlj maken er een
ruim gebruik van. Sommige agenterr bedienen zich voor hun taak van
lichtzinnige vrouwen, die met officieren omgaan... 't Is éen kiesch punt,
maar ik moet er u op wijzen.

- 
Dergelijke zullen nooit mijn helpsters zijn, hernam Gabrielle

met klem, wan.t wie niet om haar eer geeft, is ook volkomen onvertrouw-
baar. Alles heeft zijn grenzen.

- 
Heel juist opgemerkt, maar ilogmaals, waarschuw er uw mede-

werkers ook voor. Er zijn van d.ie vrouwen, welke betrekking€D €râr1-

knoopen met officieren. Ze eten en drinken er mee, vergezellen ze naar
hun woonst. Dan kunnen ze scms allerlei iniichtingen hooren, en zelfs
de hand leggen op dokumenten... maar zooals gij"terecht opmerkt, ten
slotte zijn zulke juffers onbetrouwl:aar. Zlj werken voor de meestbie-
denden, kennen geen eeï, zullen bij aanhouding gemakkelijk alles
verraden. Spionnage moet rusten op eergevoel, trorow, ware vaderlands-
liefde, plichtgevoel... Herhaal dat voortdurend tot hen die met u samen
werken.

Gabrielle i<nii<te toestemmend.

- 
En nu den aard van het werk ,zelf, vervolgde de officier. Wij

rnoeten inlichtingen hebl:en over de pasities der Duitsche troepen. Zie-
hier eenige punten.

tr{ij narn een lijst en las :

t Opgeven waar zich l)uitsche tr'oepen bevinden : plaats, datum,

'stertte, bewapening, numrner van regiment.
Vermelden af zij tot het actief leger of de landweer behooren ;

samengesteld zijn uit jonge of o,tde mannen.

Kleur der uniform, der kragen, rnouwopslagen. Nieuwe of ver-
sleten uniforrnen.

Bij geschut, opgeven van welk kaiieber. Waar is het opgesteld ?
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Vermelden welke bijzondere kenteekens de.soldaten dragen op
shako, muts, vaandels, fanions ; dç nummers van wageng €n auto's.

Alle mogelijke inlichtingen over den staf' Is het de staf van een

leger, een korps, een divisie ? Waar is hij gekantonneerd ?

Hospitalen : plaats, aanduiding van den graad der verwondingen
(zwaar- of lichtgewonden, besmettelijke ziekten , eîrz.). Cijfers over
den aanvoer.

Bijzonderheden over het moreel der troepen, over gesprekken der
soldaten en officieren.

Dan inlichtingen over het v.:rvoeï. De treinen sarrveilleeren, aantal
per dag, hoeveel wagons ; wat vervoerd wordt : mannen, paarden,
ges:hut, munitie, voorraad. l

En ook op dit gebied waren allerlei bijzonderheden aangeduid.
Gabrielle luisterde aandachtig.

- Het werk is niet iicht, zei de officier.

- 
Dat wist ik wel.

- 
Alleen betrourvbare irliclrtingen kunnen natuurlijk dienen.

't Gevaar bestaat juist hierin, clat rnen .zeel verslagen indienen wil en
dan vervalt men rnaar al te dikwiils in beschrijvingen, die geen rriilitair
nut cpleveren. Onbeirouwbare inlichtingen kunnen voor ons leger
gevaar cpleveren.

*- En niet alleen voor ons leger, maar ook voor de bewoners van
het bezet gebied, voor landgenooten, zei de tweede.

- .Juist, hernam zijn kc,llega. Veel inlichtingen zijn voor de vlie-
gers bésiemd. Deze gaan rnilitaire punten met bqrnmen bestoken. Ztin
de inlichtingen verkeerd, dan zouden ze burgers treffen instede van
Duitschers. Men moet voor kantonneinenten en depots ook zeer dui-
delijk opgeven of deze gelegen zijn te midden van eigen bevolkins.

Gabrielle mocht geen geschrift meenemen en dus diende ze al die
biizonderheden in het hoofd te prenten. Nu, daartce was 76 n7l1;q 

'.,3i1
geest genoeg.

Nog waren ze gedrieën aan 't spreken, toen er een derde cf{icier
binnenirad; ditmaal een Franschman.

De beide anderen groetten hem hartelijk.

- 
Geen geheirnen) vroeq hij.

- 
Voor u niet... V/ij stellen u mejuffer Legrand voor, een ijverige

medewerkster.
Gabrielle I'eek den Franschman verrast aan. Deze kwam haar niet

vreemd voor.
'Waar had ze hem nog ontmoet? Bij Maubeuge? Neen. nu wist



-91 -
ze het : de zonderling, die ook in de woning van den burgemeestef valt
Filippine had overnacht.

Hij was het geweest, die toen boven heen en weer liep en in dch
zelf spralc.

- 
Milnheer, gij zijt mij niet vreemd, zei ze dadelijk'

- \f,/sl, ik heb u ook nog geâen. Maar waar)

- 
Te Filippine... 't eerste Hollandsch dorp..

- 
Waart gij daar ?

- 
In de herberg van den burgemeester !

- 
Inderdaad I Maar toeà was ik natuurlijk in burger...

- 
En ge hadt een knevel...

- 
Ik meende, dat men mij nu niet herkend zou hebben' Het pleit

voor urv opmerkingsgave. Nu, in uw vak komt dat goed te pas. Gij zijt
dus ook uit België gekomen ?

- Ja, uit Brussel, riraar ik ben toch onlangs in Frankrijk geweest"

- 
Te Rijsel ) vrceg de Franschman haastig.

- 
\ssr-I, bij Maubeuge. I

': i-leiaas, orrze arrne vesting !

* Ik heb de overgave gezien.

- 
Zeker een treurig schoult spel ?

- 
Zeer treurig !

- 
l\{361 ziet gij kans, om nog naar Frankrijk te gaan ?

- 
Dat hoop ik toch wel, zoo rnijn werk er mij 1oe leidt... Dan

rnoet ik er }cunnen kornen !

De officier dacht even na.
FIij keek vervolgens zijn Belgische kollega's aan en sprak :

-- trk moei rnij eigenlijl< in uw 2aken.
__ fdsen, neen, verzekercle de ieider van dit bureel. Onze zaken

zijn één. I\tÏejuffer Legrand lçeert naar Beigiê terug. Gij kunt haar na-
tuurtrijk volkornen vertrou.or/en. Hebt gij een opdracht voor haar ?

Weer was de zonderling even in gedachten verzonken.

- Ja, zei hij Can... En't is goed, dat de dame alles weet...J"f-
frou*. ili verirorrw u ce;r geheim toe... een heerlijk, maar tevens een
vreeselijl< geheim, dat vriJ zeggen... ik spreek u over een der edelste
Fraesche burgers. Moesten de Moffen hem kennen, dan was zijn lot
besiliot, dan stelden ze hem tegen den muur.

- 
Moest dat ooit gebeuren, dan durf ik nu reeds zweren, dat ik

er gee,n schuld aan hebben zal ! antwoordde het meisje rustig.
Fe officier wachtte nog even.
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- 
Gij hebt Maubeuge zien vallen, zei hij dan. En het was treurig,

niet waar ?

- 
Ik heb toen geweend... en vele vrouwen en meisjes schreiden.

- 
Welnu, wat moet het dan voor een soldaat zijn, als hij dat

beleeft... voor. een officier ! En ik ben in dat geval geweest, niet te

Maubeuge, maar te Ri]sel. Ik behoorde tot het garnizoen van Rijsel' Ik
zal hier niet uitwijden over allerlei rnisslagen... 'We zijn opgeofferd

ger*iorden. Rijsel was een vesting om Frankrijk tegçn een inval te ver-

dedigen. Generaal Lebas kreeg den l" Augustus bevel Rijsel als een

open stad te beschouwen. Ge begrijpt onze verbazing. .. Den 21" Augus-
tus hadden we een anderen go{rverneuï en tevens een andere opdracht :

Rijsel zou zich verdedigen. We kregen rnunitie uit Parijs en geschut.

Hèt garnizoen werd van I 5.000 man op 28.000 gebracht... Bij den slag

van Charleroi legden we rcnd Rijsel verdedigingswerken aan. Generaal

Amade lag voor de veste, met Rijsel en Doornik als vooruitgeschoven
posten... Maar stelt gij er wel belang in? Dat alles is voorbij.

- 
Natuurlijk stel ik er belang in, zei Gabrielle.

- 
't trs goed dat ge in hoofdzaak de gebeurtenissen kent. De leden

van onze diensten zijn over 't algemeen slecht voorbereid' En wie legen-
den voor waarheid gelooft, geeft doorgaans ook legenden als waarheid.

- 
lsû juist, zei de leider van het bureel. Moest ge sommige ver-

slagen lezen, 't zijn echte fabels.

- 
De Franschen moesten terugtrekken. Inmiddels hielden de

maire, de afgevaardigden, de senatoren, allerlei politieke personen te
Rijsel een vergadering en men besloot bij de regeering stappen te doen,
om Rijsel'een open stad te verklaren en door het garnizoen te doen

verlaten.

- 
En voor den vijand open te stellen ? vroeg Gabrielle.

- 
Dat zou't gevolg zijn. Den 21" Augustus kwam er telegrafisch

bevel van den minister van oorlog, Rijsel als open stad te verklaren. We
hadden een veste, die op hooger bevel eensklaps geen veste meer was.
De troepen rnoesten terugtrekken. Generaal Herment, de nieuwe gou-
verneur, laat dit order uitvoeren... De Duitschers.waren baas, maar
Riisel zag alleen patroeljes, die den rechtervleugel van den vijand
dekten. Dan volgde de slag aan de Marne. De Franschen keerden te
Rijsel terug... Ik vroeg mijnverplaatsing naar die stad, want ik meende,
dat Rijsel nu toch weer een vesting worden zou. Maar jawel, toen den
9" en 10" October de striid hier weer woedde, waren er alleen territoria-
len en spahis om de stad te verdedigen. Veel burgers vluchtten. Den
l0'vertrok de laatste trein. Rijsel werd gebombardeerd. 't Was op
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Zonàag den I 1". 't Begon met eenige granaten, die met groote tusschen-
poozen vielen. 's Avonds werd het erger en den ganschen nacht door
regende het projektielen, 40 per minuut. Op veel plaatsen ontstond
brand. Den 12" duurde de beschieting voort. Voor de Duitschers was
Rijsel dus geen open stad. Veel burgers moesten hun brandende huizen
ontvluchten. Vooral de statiewijk werd zeer geteisterd. Zeven honderd
vijftig huizen waren afgebrand en nog honderden vernield of bescha-

digd. Wat konden wij met ons groepje doen ] De stad werd overge-
geven... Maar honderden soldaten wilden niet gevangen genornen

worden en ik behoorde tot hen. Wij verborgen ons bij burgers. De Duit-
schers hielden hun intrede... Zii begrepen wel, dat er nog Fransche
militairen achtergebleven waïen en vaardigden strenge bevelen uit om
ons in handen te krijgen. De burgers, die soldaten verborgen, moesten

zelfs de doodstraf vreezen. 't Werd voor ons gevaarlijk. Er wordt zoo
licht gebabbeld... en dan zijn er eerlooze lieden, Judassen...

De oogen van den officier fonkelden van woede

- 
Er zijn Judassen ! herhaalde hij.

- 
Ik weet het, antwôordde Gabrielle.

- 
Ge hebt mij in die herberg aan de grens rnisschien in den nacht

hooren sprekèn )

- 
Inderdaad...

- 
Misschien hield men mij wel voor waanzinnig ! Welnu, ik was

woedend... ik dacht aan die Judassen... Ik was nu veilig over de grens,
maar ik had de verraders niet kunnen treffen en dat maakte me onrus-
tig. Ik wist, dat ze mij op de hielen gezeten hadden...- ik was aan hun
Llauwen ontsnapt... maar ze zouden anderen treffen, de lafaards, de
verkochten, de verraders !... Mijn machteloosheid maakte mij woedend.
Voor dien eersten nacht van vrijheid was ik daarvan diep onder den
indruk.

Ja, Gabrielle herinnerde het zich nog, hoe ze hem onrustig had
hooren stappen en in zich zelf spreken.

- Dus, het werd voor ons gevaarlijk, hernam de Franschman.
Zekeren dag hebben de Moffen in een voorstad van Rijsel een soldaat
uit zijn woning gehaald en hem voor de deur, onder de oogen van
vrouw en kinderen, neergeschoten !

- lvlsnslelachtig ! riep Gabrielle.

- Ja, zoo handeld"rr r. tegenover dappere mannen. 't Moest een
voorbeeld zijn om anderen af te schrikken. Ik ook was verraden...
ZeLeren morgen kwam er een Duitsche patroelie in het huis, waar ik
woonde... Maar ik had mijn voorzorgen genomen. 'k Had een goede
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schuilplaats... tusschen twee plafondbalken, onder den vloer dus van

een bovenkamer. Daar kroop ik spoedig in, toen we de Duitschers

hoorden. De gastvro'uw legde de losse planl< vast... dan een vloerzeil
weer in goede positie... en rnaar afgewacht. De n-ran liet de Moffer,l

binnen. Ik hoorde de rauwe stenl rzan den officier' Hij tierde en raad€,
zochtoveral. Hij stapteomzoo te zeggen oÛer mij, maar vond me toch
niet. Den volgenden dag was hij daar weer... en i}< had juist den tijd
om mij te verschuilen. De Duitscher stapte rnet zijn zware laarzen weer
boven me.

- 
Hij is hier ! riep hij.

- 
fu13s1 mijnheer kan zich van het tegendeel overtuigen, hoerde

ik mijn beschermer zeggen.

- 
Hij.moet hier zijn !

- 
Ik heb nooit een soldaat verborgen;

- 
Hij moet hier toch zijn, en de Mof vloekte van drift.

- 
Dat mijnheer dan vrij zoeke. Ik kan maar 't zelfde antwcord

geven, zoo zei rnijn gastheer.
.- Als we hem vinden, wordt gij gefusilleerd.

- 
Ge zult geen militair in mijn huis vinden.

- 
En ik lag daar in angst, niet om dien bullebak, maar or-a de

brave lieden, die hun leven voor mij waagden. D."1.'eens... ik was
verkouden en moest niezen... Dat mocht niet gebeuren... ik etak mijn
zakdoek in den mond en beet hem aan stukken. Liever zou ik hexr
ingeslikt hebben en zoo versmacht zijn, dan mijn aanwezigheid v*-
raden te hebben.
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- 
Welke oogenbliklçen ! zei Gabrielle.

- Ja ! Vlaar gelukl$g ging de kerel weg, en waren wij nog een

l<eer gered... IMaar ik weigerrle daar langer te blijven. Ik bracht die
goede vaderlanders en rnij zelven iri gevaar. 's Avonds verhuisde ik,
als vrouw verkleed. 'k Ging naaï een vriend van mijn beschermer, ook
een goeden Franschrnan. Doch ge begrijpt, dat er een organisatie moest
zijn, on de soldaten te helpen. Men wist niet, wie men vertrouwen
kon... Overal lcerde het verraad. En nu zal ik u een naam noemen,
juffrou.w Legrand... en tegelijk geef ik een edel leven in uw hand...
Ik doe hei, omdat gij groote diensten zult kunnen bewijzen.

- 
Die naam zal mij heilig zijn, mijnheer.

- 
Dat weet ik en hij verdient het ook...

- 
En als ilç diensten bewijzen kan, zal ik gelukkig wezen.

- 
De naam za! bii u veilig zijn. De soldaten moesten gekleed,

gevoed en gehuisvest worden... en dan kunnen vluchten, en dat is
gebeurd en gebeurt nog. Het is het werk Éan dien goeden vaderlander.
Hij heet Eugène Jacquet.

- Eugène Jacquet, herhaalde Gabrielle.

- 
O, onthoud hem, maar schrijf hem nooit op. Konden de Duit-

schers zich op dien edelen Franschman wreken !

- Eugène Jacquet... De naam is in mijn geest geprent... en in
-nijn hart ook ! hernam het meisje ontroerd.

- 
Hii is een wijnkooprnan en bestuurt de gansche organisatie.

Hij wordt daarbij schitterend geholpen door zijn dochter Geneviève...

- 
Geneviève Jacquet... herhaalde Gabrielle. zij is mij reeds als

een zuster...

- SU'elnu, toen ik u zag en vernam, dat gij mee zoudt werkea
voor onze zaak, kwam Geneviève's beeld voor mij... daar naast u...
En in uw blik lees ik een uitclrukkinq als in den hur".r. De heer Jacquet
heeft nog medewerkers... Drie noem ik er u: DeconincL, Mu"rt"rr, ""verhulst. Een van hen is een Belg... il< Lan niet juist ..ig.nwie...

och, mijnheer, wij ,a,erken voor dezelfde zaak, niet waar ? FIet
Noorden van Frankrijk en België deelen hetzelfde lot... beiden zijn
bezet. wij vcrmen nu één gebied, en zonen en dochters zijn broeders
en zusters.

* Inderdaad! Ik qa voort... De heer Jacquet heeft ook mij s6_holpen. Deconinclc h^d 
""., 

liist van altre saldaten. \vie op die lijs,t stond
werd gehuisvest en gevoed. kreeg bovendien nog negen irurrt $o *."L,
tabak, kleeren en geneesmicldelen, zoo hij di" ,r"odig had. Nu en dan
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werden er heengeleid, naar België en zoo naar Nederland. Ook voor
die reis bestaat een organisatie.

De officier wachtte weer even. Hij dacht na.

- 
'Welnu, zei hij dan, ilc ga u nog een naam noemen en ook naar

die persoon zoudt gij voor mij een boodschap kunnen doen. Zij 
- 

want
't is een vrouw 

- 
zii woont te Brussel.

- 
Q3s1ns zal ik mij van elke opdracht kwijten.

- 
Die vrouw is een Engelsche... We zijn.dus goed geallieerd.

Zij ook werkt mee in de organisatie, om Franschen en eveneens Belgen
naar Nederland te helpen. Ik spreek van Miss Cavell...

- 
Miss Cavell...

- Ja, weer. onthouden ! Niet opschrijven.

- 
O, wees geïust, zao onvoorzichtig zal ik niet zijn.
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