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blegon ijtserig

in de'laden te snutfelen. (Blz. 234.)
CABRIELI.E PETIT.

-226-

_
-227

matten, u <Iwingcn te spreken, en aldus zgudt ge anderen in gevaar
kunncn lrrcttgen. ledcr is rru vt rrv,ttircl. Allcn doen hun plicht. Gii
rnoet dcn uwen doen. n als urv zcÀ)rl zou verncmen' dat gij gevangen
zit, wel dan !<omt hij zclI naar Belgiô c,m zich tc bcschuldigen en u vrij

l:'j i

te laten.

O, hcnc I, ja, hi j is rlaartoc in staat.
En dan ) lij I'. bberr hcm rccds voor dcn kogci bcstcir rcl. cij
rg
ijt.n, dat gi.j voor urv huis geblcvt,n ziit . I ) LrS,
z-oud th et ll
doc r It! rrat hij u \'Ii râgt. Ik zal u helpcn.
lk zal ge iro OTZAII rcn, gij hebt geliiL.
Nlaar dadclijk...
Vandaag nog )
Onruiddcllijk. Pak het ccll cn andcr in. !V i1 rnugcn nlct r-,rlke
krvcstics gccn tijd vcrliezctr .ls cr geen tritgang langs achtcr )
Ncen, ,.
Dan rn;,aL stout\Ycg langs voren.
dczc doos stoppcn.

Nlcjulfcr l',,tit lr ir,ip ,lc ','t,;rrrr, clic

?
I

e kunt hct cctr cIr ander ln

1>lots sombc

i

, . c,

L,l.'rt bij

het vooruitzicht dczc r'voning tc ntoeten vcrlaten.
N{aar het rnocst. 't Was r:cn klcin offer bij zoo r clc an dcr e ver€lclekcn.
Vat latcr gingcn ze samcn heen.
De spcrtrclcr slond cr niet mecr. Die was naar Petcrmann gegaan.
Wat is cr ) vrocq de clref, tocn de man binnen trad.
Dezr, r'crtelde, dat hij ccn onderzoel: had ingesteld naar cen vrouw
die in het bcrn'aakt huis \vas g,:konrcn. Zij r. as ech lcr slcchts een gewone nror.liste.
F-zel, ticrrdrrbbcle czel ! schrccu*de Peterrnann.
Cedurendc cen minuut lrrect crr schc,lcl hij ::ijà onthrrtstcn bcdier:de uit.
Dan schiep hij adcm en rrervolgde:
Ce zoudt [::ter de vuilputten van ecn hospitaal ruimen.

-

Maar, mijnlieer...

- Zliig, zr',ijnhond ! Nu hebt gc daar krvaad vermoeden gcwekl
urt
en misschicn
hcel ,rnze ,ork b.dorrren. Ik krijg hier juist een briefje
Hollarrcl, clat ons rvild zal tenrgkeeren. W. ril" een gansche otg?lnisare
op 't spoor, dank aan de hardncl,kiehe icl van trvcc Leste',uerkers' We
mocsi{n i..ct nct slcchts toctrcliken. Nrr is misschien alles bedorven'
I
Coor rrrr. stonrmitcit. En haclt ge jie nrociiste rlan nog meegebracbl
Illaar, ncen, clc kcrel laat zich rrat r'ijs nraken. ll, kan u hier niet mecr

\\

gebruiken. Ca naar
het front en laat
Duitschland van een ezel

u daar dood

schieten

I

Dan ic

verlo st.
Maar, gij hadt toch gezegd. . .
Zwijg, want ge klerst als een papegaai. lk heb gezegd, dat ge
een voorname taak
hadt en ge nu Londl b.*ijr.r, wat ge waard zijt,
r-cn. ko,gel van
de Engelschen, cen stuk granaat, dat zijt ge waard I
ua in de wacht, ik zal u voor
het front aanluiden.
De speurder vertrok.
Petermann vloet<te nog een wijle en
dan schreef hij een briefje :
Wilhelm. Luut J"ui dad"li;:L
,^*^,' P. ),
.uu.ho,rder, ;Ë ili; """. de grens
Komt.

-.

lilïj

t-- Verder mogen we hem niet laten gaan, of hij
9::'zullen
:ienden die door dit bezoek ;.,-t "t b.-*it
lrijgen.

a c h erdocht

wordt gewaar_
huis natuurlijk

Petermann .i"p .""r, zijner helpers.
Ier,
:r, dadelr.tk
d d t; k mct dit
I ç te naar Vlissingen in Holland..
dit bbriefje
.
Adres staat er bij.,.
Daar is geld. Per auto tot even v66r putten. Er is
Aeen rijd re verliezen.
1
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Peternann hoopte nu nog, dat miinheer Jean toch aan de grens

bewaakte
d"
f
ii
Als
na'
verder
"'1ï11",het
Dan dacht de chef nog
huis eens van dichtbij
de val, mcest hij
ln
toch
dat huisbezoek en lieP nrijnheer lean
grens doorgerak:n' ,,,
met een k'rarvertrolç
soldaat
Een
srrcl.
Petermann handclde altiid
te laten
aanraking
in
niemand
.1. ur.r,.t tt met
oPdracht
de
en
tierbiljet

fi"t"*"['"-iO: I',: ;-"::î":'"::l';ii:î::i

komen.
gedaan
verqeefs'.F'''Ï"1d.nl"t-oocn
De Duitscher belde tc
t',
i.t."'g"" t'l a u
i (
e n we een smid'
6i: "',IIot",'.iL,".'
Ik zal meegaan' zel
- deur oPcn te breken'
om de

*'o'

ÏJl

gevangcn qenomen zou rvorden.
We rvcten hoe deze te Vlissingcn Flora en Wilhelm voor den gek
hield, hen dagen lang liet rondloopen.
I\'tejuf fcr Petit zorgde er voor, dat hij over alles ingclicht werd. Met
r,-reugde vcrnam hij, <lat zijn moeder zich in veiligheid bevond, en geen
dcr vriendcn ontdckt rvas.
Toen rvilde hij naar Engeland vertrelcLen,
Op ecn morgen volgdcn Flora
die zich Marthe liet noemen, en
_
- Jcan naar het station.
Diederich, alias Wilhelm
mijnheer
- en de spionnen meenden, dat hun < wild rr
Het was nog zecr vrocg
eindelijk naar België rerugkeerdc.
Nu gaat hij ér aan, zei de deerne.
- Ja...
Maar in ziin hart was Diederich bcschaamd.
Plots Lcerde mijnheer Jean zich om en kwam op hen toe.
* Zult gij aan den hond Petermann mijn verachting uitdrukken )
sprak hii hoonend.
Het paar schrok geweldig.
Wat bedoelt ge ) stameldc Dicderich nog.
- Gij hebt mij mct veel geduld gevolgd en mijnheer
Jean rvas al
voor den kogel, hé Maar in België zijn er vrienden, die u misschien
wel eens den kogel zrrllcn geven.
Maar wat babbelt eij ? riep Flora.
Ze kon echter niet lang veinzen, Haar echte natuur kwam boven.
Vij zullen uw vrienden wel nijpen ! zci ze woedend en ze
vloekte den man rritUw vrie::d is tenminste nog een Duitscher, maar gij zijt een
Bemeene slet, die uw eigen volk verkoopt. Als onze soldaten de Moffen
wegjagen, moogt ge met hen meegaan. Gij zijt veel te laag, om nog
een woord aan q te vcrspillen.
Bordin keerde zich om en ging naar de boot.
ITat heb ik u gezegd ) vroeg Diederich.
- Cij... gij... gij hebt niets gezegd, dat wat beteekent.
Dat er op ons gelet werd. Ge hebt het toen immers met de
*Fransche
- vlicgers ondervonden !
* Aan uw tronie moesten ze wel zien, dat wij hier voor een zaakje
waren !

-

-

l

-

-

.:.

hem onaangename
voor
de
tot
kr'vam

Petermann
verdwenen-was'
de dame
--_-n,'i,
""
r riep hij met

ontdekking''

dat

ir;1;i;
î":lîl;,î'"1il:i:,1J1î

;l''""'e
iin;
-".î"fi
'î;l
Ë:

t

O, krijg ik nu de schuld ?
We zijn venaden geworden, maar niet hier.
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\f,/26y l2n )
- Te Brussel. 'Waarom zou rnijnheer Petermann anders dat briefje
gestuurd hebben ? We moesten mijnheer Jean immers aan de grens laten
aanhouden. Dus is er te Brussel iets gebeurd.
Ja, maar van hier komt het voort.
- Wat weet gij
geval, om te barsten
rn elk
barsten van
elk geval,
gij er van ?I 'tt ls
Is in
- Alles zat zoo schoon in elkaar en daar ligt het nu in stukken.
*o.de.
Dat is tegenslag.
'W. kunnen nu wel naar Brussel terugkeeren, andtrs kri.Jgcn rve
nog last met de Hollundsche Politie.
Gocd. Dan vcrtrckken we vanmorgen nog' We hebben gedaan'
- kunnen, maar de B.lgen hebbtn ook hun spionnagediensten '
wat rve

Wrirronr ) vrccq ht't lpcisjc, zcndcr van ccnigc ontstcltcnis
blijlr
te qevc rr.
't ls ecn l:evel \\'.1 gr:ccl, rnaar il: gr nict met tl ntee.
Vt;cr rvicn zict gij rnij aan ?
\'oor ccn Drritscher I
- Natrnrrlij!:. . . i\,'larr mccirt gij, clat il< zoo
onùo.ozcl zorr zijn te

De mcid vloekte weer van teleurstelling'
's Avonds nog was het paar bii Petermann' Deze hoorde gans.h
h.tn verslag.

G; hebt uw best gedaan; zei de chcf' Maar rvc zijn

vcrraden'
- door die zoogcnaamde modistc' Haar moetcn luc vinden' Daar'
En wel
achter schuilt een gevaarlijke vrouw' We zullen alles inspannen' onl
haar te ontdekken,
toeleg had doen
schandelijkcn
een
die
was
het,
Petit
Gabrielle
Ja,

mislukken.

XXI.

Gabrielle Petit had gezegd, dat zij de ziel eenct organisatie rvilde
worden, en zij hield woord.
Mijnheer Lemaire en zijn dochter Berthe, Lemire of mijnhcer Franstcunpilaren van
lvcrdcn
Thines
van
woning
de
in
Raimond
en
çois
hoa, di"n.t, welken ze sestadig uitbreidde, zoodat zc van Kortrijk tot
Maubeuge al ecn front had gevormd, lvaarop de getroutven onder haar
leiding dapper streden'
Ir, 't Nrrord.n arbeidde zij samen met Baekelmans'
Miss Cavell ]<on ook op haar rekenen. En als Gabrielle 'oogert
Belgique
rr
Libre
ze
de
verspreidde
tochten,
van
ha:rr
'
naamd wat rustte
het geheim
'Zoo blaadje.
nuns zc dus in werkelijkheid onvelmoeid' Eenige maanden
over
verliepen. Gercgeld vertrokkcn haar gervichtige verslagen naar en
de grens.

door
ètraat
op
Gabrielle
wtrd
qervorden.
dag
Zekeren
ù"i nuo. Juni
de
naar
gaan
te
mee
haar
verzocht
Deze
aangesproken.
een Duitscher
Kommandantur.

- d:rt .1ij zcncicr qclciclc naar cl,-- l;onrnlrrnrla.,,r.t,!
qclcrcven.
ntr rr .:!,(ru.
zorrdt qaan
!d.1t I )a
' - Ik u,il bij gccn Drritsr.her qc:icn r..,orclen. Il< zorr 't rric.t l.:rrnnen
verdràgcn dat de rnenschen nrij zourlr.n bcliijkcn :,ls icr,,an<1, clir vrien_
dclijl, is tcqenover ecn Duitscher.
Zoo'n haat )
-- .1n... Nlaar ik zal ccrrisc stappcn voor rr rrit rlrirrr. E,r als qij nict
tcvrcden zijt claarnr,:e, rvcl dan Lunt qij nrij rrrar rrrt brrr,.r,l sl"rrr.rr,
nraar zclf verzet ik gcen stap.
Zij boczemCc den solclaat ontzaq in.
't Is so<:d. r,a dan voor rnij uit. N{:rrr probc.r nict tc vluchten !
- Waarom zou ik vluchtcn ) Dcnht eij, dat ik r-rr^, officir:re,t
vrccs ) Zoo min als onze flinkc soldatcn aan cl..n I zer hcn vreczcl).
f
Vooruit nu maâr !Cinder zrrlt gij zoo'n srootcn nrrrnrl nict opt:n
zctten.
Gabricllc rvandclde kalrn voort, als rvas zij niet op rves naar den
.
viiand.

dic qcducht kon zijn, zoo hij bcrvijzen had van haar n,erk. l\,laar

ctre bezat

hij ni"t.
Onmogclijk, mompelde het m.i"ie. dic haar toestand over- Wic kcnt mij ? Miss Cavell, B.ckelmans, Lemairc cn Bcrthe. Zij
woog'
zullen mii nooit nocmen. F,., L"-ire of Raimond welen niet hoc ik hcet
of waar ik rvoon. Er zijn vermoedens. IL mcet mij dus flink houden.
Ze ktuam lrij Pciermann terecht. Neen, deze had seen bervijzcn,
tnaar zijn ascntcn hadden
opqemcrkt, dat mejrrffer Pctit nog al veel

op gang was.

En m.n zocht noq altiid naar de modiste.
Misschien bracht ecn lr"h".r.ligc ondervraging ra'el 't cen cn ander
nnder
aan ' t licht, zoo
meende de Duitsch..h"f , munr de schelnr wist niet, wie
hij tegenove*i"h ;;;.
Hij rvilde rçeten, wat Cabrielle verrichtte voor haar kost.
Wat krrnncn wij doen ) vroeg hct meisje, op haar berrrt. Naar
het komiteit
,1", *"* I En soms wat naaien voor kennissen, die
*""",
er lets beter voor
zittcn. En overigens geduldig armoe lijden, tot onze
|(onlng terugkcert.
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koning terugkcert?... Dat zal nog lang duren.
f:!_"*
- 't Wachten is voor ons roch altijd gemakËfik",
,t
arr,
strijclen
voor -onze soldaten en, als wij dat bedenkÀr .rll..,
*"
steeds gedrrldi_
eer armoe lijdcn.
Cij zijt dikwijls op rvandel )
- Ja... ls dat verboden ? Ik herinner mij niet
er ooit een plakkaat
over gezien te hebben.
!(/aar gaat ge dân heen ?
- O, nu hier, dan daar !
- Hebt gij kennissen ?
' - Een verloofde... Hij ié Belgiscf soldaat en sraat aan
den U zer I
-Petermann begreep wel, dat hij
door ondervraging nu niets zott

bekomen

I
I

-

Gabrielle Petit moest met trvee derekiieven
in
brrrgerkleeren mee
naar haar huis gaan. Een dezer-was Di.d.;iJ
ù;;j";. De jonge man
had de ondervràging bijgewoo:i
d"d"iijk:;_î"iii.
voor het jonge
". ,ij"
meisje gevoeld. Hij dacht aan Elza,
En nu liep hij hier weer als *rrJuâu."";i;;il;:""'
i----'-"'
Gaarne had hii die svmpatt i.'iut."
blijken en aan Cabrièlle ge_

)

"":ili"lÏ:ii'rîJïÏ1.ij;ir"r"J'ii"ii;';deaanhouding
Maar hii durfde niet. vrant

kerel, soorr pctermann.

zijn makker was een onbeschofte,
'ïj"
ruwe

".r."o"i;n, .rr""ï,

.i' ui"."uen in vond
anderen te doen lijden.
.-= Als ge in uniform h'âart,
zou ik niet tusschen u in stappen,
zei
mejuffer Petit.
Dat zouden we zien ! snauwde
de bruut,
- Ce 'mocht me
-'--"
- O, we zoudenover strâat "l..p.r.
doen !
- 't Ware weiniehet
eervol, twee groote sterke
mannen tag"r, a"r,
meisje. En de burgers iui.t"n
du,,, ;;,"1k;i..;j_l,iiu ,,,",
Duitschers
mee ga,
_ Er zrJn genoeg meisjes die het doen. \
Straatmeiden,
., i; D;i;hland ook hebt t
*.
"ooul"
O, nog eehise iaren en we
-;^;rt
zijn hiei voor altijd meester..- En
d.n u,L.it

-

-

il:.;-i"J;:n

;

-i::':'"" i:

Noq eenigl lar"n i,Gil gelooft
duà nier aan de snelle overwin_,_
nrns,- waarvân de keizer ,1til-a
D;;;;,;derlandsch. ltc
meende, dat de keizer uw
"nr..Lti
God was.
Ge moet zwijgen t
!

geen enkel plakkaat van den gouverneur,
dat ons het spre-

k"" ;;::i:

'Il
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Maai wel, dat mct straf dreigt voor beleedigingen
aan Duit_
schers.
Beleedigingcn ) Gij zijt het, die rwv elgen keizer
beleedigt,
want g( gelooft niet in zijn woord. Mijn keizer is het nret. ..
En onzen
t'
KOnlng zal ik natuurlijk niet bclcedigen.
Gij zult wel een toontje lager zingen.
O, ik zing iliét... Dat doen we maar;
maar; als het vrede is...
-

PIots hcrkende Gabrielle den anderen Duitscher, als den gezel
van
FIora te Vlissingen.
Even lverd ze toch ongerust. Zou hij haar misschien herlcend
-hebber
)
Ilfaar
vcrwierp dadelijk dic gedachte.
=e
Onmogelijii ! Dan zou Petermann natuurlijk over Vlissingen be.gonnen zijn, en hij haC er zelfs niet op gezinspeeld.
Die Duitschers gingen n'.r mee voor een huiszoeking.
Laat ze maar doen, sprak neiuffer Petir bij zich zelve, Ze vin- niets.
den toch
Met haar gewone voorzichtigheid had ie r,r'el gezorgd, dat er bii
haar thuis geen enkel bezramrend papiertje berustte.
Ze bereikten haar kamer. De bruut begon dadelijk alies overhoop
te werpen.
.- Ce kunt dat toch wat fatsoenlijker doen, merkte Gabrielle op..
Gij hebt hier niets te vertellen. Wij zijn baas en doen, wat wij

- Kijlc...
willen...

I

De t<erel nam een spiegeltje van den schoorsteen en wierp het in
scherven op den grond.
M.g dat? vroeg het meisje aan Diederich.
- lL vind het onnoodig, zei deze.
:Zjn makker keek hem woedend aan, en fluisierde in 't Duitsch,
dat hii op zijn woorden t<on letten, want dat Petermann niet dulden zou,
hoe een zijner dienaren met een beschuldigde samen spande.
Diederich trok de schoud"rs op, M"", dan bedachrhij zich en her-

nam tot het meisje :
Ge zijt ook zoo brutaal jegens ons.
- Zonderlinge redeneering, juist als die van uw keizer.
- 'Wat bedoelt ge? vroeg de bruut.
- Wel, in l9l4 tcwamen de Duitschers in ons vreedzaam land
en brandden
en plunderden, en dan. zei uw treizer, dat de Belgen zoo
/
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De man werd nu woeCend en dreigend verhief hij dc hand om de

boel aan stukken,
stukkr
blaft nre toe als een
hier den t'oel
wreed waren: Gij gooit hi.r
hond, en uw vriend zègt, dat ik brutaal ben. Nu, 't kan me niet schelen,
hoor !
Diederich schaamde zich over ziin laffe opmerking, ziin terug
krabbelen voor de dreigende aanmerking van zijn vriend.
Maar hij vrecsde Petermann, of liever, hii vreesde het front.
Het Lenteoffensief ."as geëindigd, dood geloopen als de vorige
aanvallen. ofschoon er nu veel hoop, ja, zekerhreid op een doorbraak
was geweest. Men had immers een nieuw wapen gebrûikt, het helsche
stikgas. Tienduizenden soldaten waren bij Jeper gesneuveld, tienduiz".rden g.*onâ, verminkt weggevoerd.
Elza had hem geschrevèn, dat Aken één hospitaal was.
Mislukt. . . Maar een nierrrv offensief werd voorbereid. En men
haalde reeds jonge soldaten uit de bureelen, om de geteisterde regimenten aan te vullen.
Eén woord van Petermaàn en ook Diederich moest naar de afschu-

verdachte te slaan.
Maar het meisje veihief zich trots en riep :
Gij zult ..r, *..rloot" vrouw geen kaakslag geven, al moest
iL mij- verdedigen met het eenige wapen, dat mij overblijft, mijn hoedeirspeld. Ik v-erwittig u, dat ikmij zal doen eerbiedigen (l)

welijke vuurlinie.
Daarom werd hij nu weeï zeer klein voor dcn dreigenden blik
zrln makl<er, en hij begon ijverig in de kassen en Iaden te snuffelen. "an
Gabrielle zat op e€n stoel en deed of dit alles haar niet aanging.
Dan moest ze mee naar een nevenvertrek, waar de speurders op
dezelfde wijze te werk gingen.
- Medebewoners van het huis lverden ondervraagd, maar zeiden
niets bezwarends voor mejuffer Legrand, zooals zij Gabrielle noemden.
Ze wisten trouwens niets, dank aan al de voorzorgsmaatregelen en

f

'
De bruut liet dadcliik ziin arm zaklcen'
hu'
d" kommandantur ! gromde
Toch gaat ge me.
"uu'
- Gii ziit
ik en kunt mij gemal&eliilc
verloofde hier niet is' om mij
den lJzer staat' or gij daar

.

de uiterste voorzichtigheid van het meisje.
Uren duurde het onderzoek, De brutaalste van cle twee werd steeds

.,,*,
,*;i;;";;;;;
.k"j;;#:i"î""',-;::''"ï--r;"
i. t"*r,"À'"î,";;;;;;ti;';.;;';;"

nijdiger.

Hij ook wilde zich onderscheiden, maar kreeg geen vat op de ver_

dachte.

Gaat zij nooit met een doos van een modiste uit ? vroeg hij aan
ieder der bewoners.
Neen !
Nooit gczien !
- lk weet van geen doos !
-Rustig klonken deze en dergelijke antwoorden.
De kerel brak den vlour open..sloeg op de muren, om holle plaat_
sen te ontdekken.
't
Zoudt
ge
heele huis niet omver halen l Een meer of minder
_-in Belgie
verwoest, kan toch niets maken t
Cubri"tt..

"pon"

/1

ook dien moed zoudt betoonen, betwijfel ik'
de hanin
één.klapte
en
*l"ta""'
omstanders to"ra.,, ïu'àJ"
geest het dreiin-den
lii
d'".
ir"o'
'ag den burger' die toer'i; grecp nu
s*'d b"."ÇË;;ï";";;""i"t
- gejuicht
had en zei :

DË;C""n.,;;';;

I
I

--

v'"'

Cii gaat ook mee !

I
I
I

l'l
I

sans défemme
une
paa
lèterez
Letterlijk : ,r Vous ne souff
mon éPingle
rtste'
qtti
me
felse. Aus
Aussi, je me servis de la ,."t" "r-.
tt'
resPecter
à chapeau.
faire
mê
sâurai
Je vous préviens, Je
(

l)
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ll< zal zoo moedig zijn
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als meiuffer Legrand, antwoordde de

burger.

!
Zrviiscn ! bulderde cle tweede Duitscher' en vooruit nrr
weer in den
kamer
ge
mi;n
zult
Ecrst
orde.
van
f.à"a
if.
N".i,
toestand brcngen, waarin zii was'
Neen'.. Vooruit' zeg ik'
- Dan kunt ge mc tot aan de kommaridantur sleuren' Eerst orde
hier !-Onnoodig h"bt g" zoo'n warboel gemaakt'
Ge zult ons volgen !
wecrmogeliik
zoo
hard
mij
zal
ik
!
Doch
maar
mc
O, sleur

houden

!

Gij weigert dus )
G" li"gt I lk r'al dat aan uw chef overzeggen, en hier zijn getuigen ! Ik ben bercid mee te gaan naar de kommandantur, doch eerst
zult ge miin kamer in orde brengen'
b" k"r"l bepcinsde zich. Petermann had altiid be"olen, oP straat

inciclenten cn sanienscholingen te vermijden' Dan werd hct nieuws ook
over de grenzcn bekend en stond het in de vreemde pers' En men
tcnoopte daar beschouwingen aan vast' hoe de Belgen nog steeds verzet
toonden, bliik ga"én van hun ware gevoelens en zoo meer'
En de Drritschers beweerden immers in allerlei berichten, dat de
Belgen tewe den waren met hun bestuur.
Petermann rvas bovendien een schèlm, die naar zijn waren aard
't liefst in het duistcr werkte.
De bruut der speurders zei iets op gedempten toon tot Diederich '
Beide mannen ruimden de kamer op.
fn n1 mee ! klonl< het.
- O, ik vrees uw kommandantur niet ! Er is geen reden. Cij vindt
niets tegen mij !

Vooruit

I

Mejuffcr Pctit verscheen weer voor Petermann'
meisje'
het
zei
hebben'
gevonden
niets
,i", rvel, dat ze
-'à"houdt eii mij dan nog hier ?
Waarom
Dat is miin zaak !
- Toch rvel wat clc mi.ine ook' eeloof ik !- Gij zult onze beslissingcn afwachtcn'.Ga daav zrttcn'
-Wat later *",a CuU'itii"-naar de Berlainrontstraat se'lcid' waar
v:rn Dussclprlitie
dcr
b"'tttt't
het
i"i
luitenant Bergan overste *".,'ii"
contradcr
inrichtcr
voornaamste
d"
dorf behoorde" ' Elersan *'n"
zcl<ere Pink"t..
cvenztls
b"t'"I"n
tljtt
tîa"t
spionnaqe. Petermann
rvii weldra nog
","J
naam
wiens
hoff , ambtenaa, d., kri-iri"J" o"fitit'
zullen hooren.
men leidde haar
:
ondert'raagd
meer
Mejuffer Petit rverd nu nict
dc deur.
naar een kamer, bracht haar rvat vocdsel en-sloot
u'eldra in
viel
Zc
urt'
vellbed
Het meis.ie strckte zich dan op een
slaap.

haar'
ambtenoor
cen
Den volgenden morgen ondervroeg

/

!

'Wacht even,.,
'Wat nu weer ?

'ti
T

Gabrielle droeg om haar hals een medaillon van koning Albert'
Ze deed het nu af en legde het in een lade.
Ik rvil niet, dat hij den nacht in de kommandantur dootbrengt,
sprak ze (t).

(

l)

dantur.

l

Letterlijk : rr Je ne yeux pas, qu'il passe la nuit à la komman'

/l

I

Ge
Gabrielle'
"
zei
?
weten
Wat wil t qe nu eieenlijk van mll
ge tegen
wat
zeg,
en
komt allen Inet s ui"t"*" tf I *""t toth oPrecbt

mij hebt.

Ze zou zich niet laten verschalken'
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Gij deelt het blad < Libre

Belgique u uit

-239?

lk ? Aan wie ?

Dat weet ge beter dan wij.
Wie heeft er die bladen bij mij gezien )
'Waarom zijt ge
dan altijd op gang ?
Is dat uw bewijs ? Zijn al de wandelaars uitdeelers van de
rr Libre Belgique r )
Ik ondervraag, niet gij I
- Maar rÀ'aarom heeft uw politieman of speurhond mij .dan niet
aangehouden,
tocn ik die bladen bij mij had ? Dat zou toch veel eenvoudiger zijn gewecst.
'
Ik ondervraag...
- Welnu, ik antwoord u, dat il< geen bladen uitdeel.
- Jawel I
Zao kunnen lr'e aan den gang blijven. lk zeg neen en gij zegt
- heeft men bladen bij mij gevonden ?
ja t Maar
Drie dagen hield men mejuffer Petit geVangen. Mcn legde haar een
stuk voor en zei, dat zij het moest teekenen.
't ls Duitsch ! riep ze.
- Dat geeft niet !
- Ik versta het niet, en il< teeken slechts, wat ik begrijp.
-Zebleef weigeten.
In den namiddag liet men haar gaan.
Mejuffer Petit was vrij.
Eindelijk, mompelde ze, 't ls een goede waarsichuwing. Ik
moet-uiterst voorzichtig zijn. Ze zullen mij volgen. Alleen omda' ''
veel op gang ben, hebben ze mij opgemerkt.
Nabij de kommandantur onfmoette ze Flora. Deze herkende haar
en vrbeg :
Nog altijd in Brussel )
- Met u spreek ik niet ! antwoordde Gabrielle verachtelijk.
- Q zoo, onidat ik niet zoo stom ben armoe. te lijden..
-Mejuffer Petit vervolgde haar weg, maar de deerne liep haar achterna.
Gij hebt op.de kommandantur vastgezeten ) lk weet het wel,
hernam ze, En door'mij zijt ge vrij gekomen.
Door u? vroeg Gabrielle zich omwendend, want nu kon ze
- een inlichting krijgen,
misschien
Ja, door mij... lk zei dat gij een braaf meisje zijt en,geen kwæd

-

-

zorrdt rloen.

-

lk

wcnsch urv bemiddeling niet !

r.:ok tegen Belgen

Cij gettrigt dus v66r, maar

?

Ik doc rvarik r.vil en 't gaat tt niet aan. Is dat uw dankbaarhcid ?
- Ik behocf niet dankbaar te zijn. Maar toch heb ik medelijden
- W;rarom doet ec riat, Flora ) Cij zijt niet gclukkig.
rnet u.
Even scheen de deerne te verbleel<cn.
Soms voel ik mij ongelukkig, maar nu kan ik niet anders meer !
Gij kunt wel !
Neen !
Als ge maar wilt !
Moci rr nict mer mij ! Ik kan niet anders.
En ecnstclaps ging Flora heen.
Zij heeït toch niet hct minsie vermocden tegen mij, dacht Gabriellc. In elk geval moet ilc voorzichtig zijn'

XXII.
Gabrielle Petit kon toch ook wel eens bij al haar ernst een guiten,streek uithalen.
Zekeren dag ontmoette ze een kennis. Deze vertelde, dat zij naar
de kommandantur moest voor een overtreding.
Ik zal een boete krijgen of gevang' en kies dus het laatste.
- Natuurliik... Ge moet hun geen geld geven, antrvoordde Ca-

- lVla:rr. *at hebt ge scdaan ?
brielle.
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gelezen.

O, ecn kleinigheid, hernam de vriendin. Een rr Librc Belgiquc

n

Alleen maar gêlezen ?
- Ja, ecn blaadje, dat ik van iemand op straat gekregen had.
Dan zullen ze u wel lang onder.rragen.
Dat hebben zc al gedaàn. Ze meendcn, dat ik het verspreidde.
Ze wilden
wetcn, van wièn ik het gekregen had. Maar ik kon .niets.
andcrs zeggen, dan van ecn onbekende. En 't is lvaar ook.
Hoe laat komt urv zaak voor ?
Om elf uur moet ili er zijn...
Komt gij mij ecns vertellcn, hoc 't afgcloopcn is ?
AIs ik kan, ja...
Cc rvect waar ik w'oon ? . ..
Jo, jo..

.

Dan klappcn we noq eens rvat,
Zoo scheidrlcn ze.
Cabrielle hacl nu ecn qrap in den zin. Ze ging niiar haar rvoning
en teqen clf urrr verschcen ze op clc kornmandantur, maar vcrmonrd als
dagbladverkoopster.
Ze zag ha,ar vriendin, die zat tc rvachtcn mr:t anderen ondcr het
rn aakzaam o.? van cên Duitschcn soldaat.
Dc vricndin hcrkendc cchter het meisjc nict.
Mejtrffer Pctit bood haar qazettcn te koop aan. De br,rgcr" bcclankten voor dc bladen, rvant het ryaren Duitsche...
De soldaat kocht één en keek het in. Zclier wckte hct nicrrvv's ztln
belanqstclling op, want ijverig begon hij te lezen en hij stond nrr met
zijn rug naar Gabrielle toc.
Deze gaf cen'rvenk aan de burgers en in een oogenblik hechtte ze
met een speld een nummer van de (( Librê Belgique,, aan de slip van
den Duitscher zijn jas. Dan verdrveen ze. De aanwezigen hadd.n veel
plezier, maar lieten aan den soldaat niets merken,
Er werd .gebeld. De betichren rverden opgeroepen. De soldaat ging
naar binnen om instrukties.
'nen Dan be(onnen de burgers hartelijk te lachen. Ze hoorden d.orbineen gebulder. Een officier verscheen en riep hen allen te samen
binnen,

stond de Duitscher met het dagbûd aan zijn uniform, en met
,Daar
een bedremmeld gezicht.
Zie daar
-r.re burgers hielden
lri? de officier nijdig en hij r.vees naar de krant.
zich goed.

JAN VERBEKE

GABRIELLE PETIT
ONZE NATIONALE HELDIN
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