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Zij oelde de beide fterels neer. (Blz. 281.)
18.

GABRIELLË PETIT.
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Aan haar gordel was een Engelsch vlaggetje.
Een bewering luidt, dat ze op twintig À"t.. .ru., den muur in bezwijming viel. Een officier zou dan zijn ,"Irrol1r., getrokken hebben. Hii
knielde neer, mikte en schoot. De dood was ooglnbtkkelijk,
Volgens een ander verhaal zou de officier I.., d. solàaten gelast
hebben het lichaam naar de plaats der terechtstelling te brengen. Zii

zouden dat wel gedaan, maar geweigerd hebben te scÉieten, waarna de
officier zulks zelf deed en haar doo,
schot in den slaap doodde,
"..,dat
De me.si geloofbare bewering is,
het p.ioio. d. orrg.luklcige
slechts wondde en de officier h""rloo,
,.r,àtrr".""hot ,f-'"ukt".
De Duitsche staats-ondersekretaris".r,
Zimmer-"" -"" deze drie
beweringen tegen en zei, dat alles,"*"1-",i;
t4i"" cuu"tt
bij het eerste salvo gedood was, StoJber
pro"."-u"tUuul
heel kort, dat het vonnis voltrokken
het geheim kunnen opklaren (l
).
. Philippe Baucq.ontving eenige uren v66r de terechtstelling het bêzoek van zijn vrouw en kinderen.
Men kan zich indenken, hoe verschrikkelijk
dit
samenzijn wa3'
Baucq troostte zijn geliefden.
Hij bracht den nacht in gebed door en
schreef nog een brief aan
zijn echtgenoote.
Hij weigerde den blinddoeL.
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Ze durven alles'
- En Miss Cavell deed nog geen eigenliike spionnage'
Wel neen, zij hielp mannen over de grens'
Maar ik...
Gabrielle zweeg even.
De man begreep toch, wat zii bedoelde'
Moesten zij mij vangen, dan kreeg ik dus zeker den kogel,
- mejuffer Petit '
vervolgde
Wie weet... Miss Cavell was een Engelsche. En zij haten de

-

Engelschen.

Maar ik doe spionnage. O, denk niet, dat het denkbeeld mij
- En waarom zou ik twijfelen ? Te Maubeugc zag -ik immers
afschrikt.
niet
;t;.; vrouw opleiden en zij werd gefusilleerd' Maar ze zullèn mij
gereed'
beletten miin plicht te doen' Over drie dagen ligt er een tapport
Goed, dan kom ik !
-De koerier vertrok en weer zat Cabrielle alleen' Ze knielde neer,
L^r naar 't beeld der Moeder der Smarten gewend en bad vocjr de
't gelaat
zielerust van hen, die 's morgens hun leven offerden voor de goede zaak'
Het doodvonnis der anderen werd in gevangenschap veranderd'

xxtv.

..

r**
later vernam Cabrielle die
bijzonderheden. Nu kon ze alleen
verondèrstellinsen doen
t r"lia""î'irri",
*to,on
""haar,geest.
zweefde voortdurend voor
",
De lcoerier luisterde n:rar hetgeen
het meisje van de verpleegster
vertelde.
P-as

Ë.';ril,."iï"i

't

Deed mejulfer Petit goed,
haar hart toch eens
spr&en.
De eenzaamheid kon zcro
zwaar op haar wegen.
zinnieheid

!

h",

J":ri*h'

-

Zii

Altiid die geheim'

dit was noodig' het d1a66
.,an Baucq-cavell

bewecs

ontzien dus ook geen
vrouwenr zei Gabrielle.

) Naar Ambroise C
do"oào,u l'',dil J" ilLï::
(|

uit te mo8en

.,iTli::

Migs cavell, d'apêr

la

En Gabrielle hield woord. Zii werkte iiverig voort' De koerier kon
weer geregeld komen.
En toch ontbraken de ernstige waarschuwingen ntet,
Kort na dc uitvoering van Baucq en Cavell's vonnis begaf het
moedig meisie zich naar Rijsel'
zijn van een harer Belgische
lj _o"", daar eerst bij cen familielid
't Fransche leger diende en door
in
man
wier
vtouwr
een
rnedewerkers'
vaderlander uit Riisel' geholpen was'
belcenden
den
Ë;;.,,
Gij hier ! riep de vrouw vcrbaasd' Ce moogt niet bliiven'
- W.i f" dun g"b""rd ? vroeg'Cabrielle lcalm blijvend'
"r dus nog niets ? " '
weet
Gij
- Mu", neen..' ls de dienst ontdekt ?
- O, vreeselijk"' Jacquet is al gefusilleerd'
Nu schrok Gabrielle toch geweldig'
] C.f,-,.i11""'d" ' Jacquet dood' stamelde ze'
even...
wacht evÈn"'
En nog drie anderen"' Wacht
-n"
de deur, en dan haalde te een plakkatt uit een lade'
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Men heeft dit voor
hctlii
mij
afgetrokken,
bewaar
ik
en
zei
ze,
voor miin man.
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spreidde het paDier
op de tafel uit, en nu las Gabrielc dool ).:J
be,i"ht van den gouverneur
van Riisel, dat' vdli
"en
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En zii ziitln gevallen
voor hun land, mompclcle cabrielle onR
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-277 Hoe dwaas ! zei Gabrielle.
- Wat bedoelt ge )
lVel, hij was nu ontsnapt, hii kon zijn land weer dienen, en
waarom nu de achterdocht der Duitschers op te wekken ) Wat nut kon
dat hebben ? Geen, maar wel gevaar voor hen die hier werkten.
't ls w"ar, wat ge zegt, want dadelijk was de gansche politie
in de weer en toen verschenen op de muren plakkaten met de doodstraf
voor allen, die leden van 't vijandelijk leger verborgen.
Daar hebt ge 't al ! O, ik kan mij kwaad maken als ik aan die
denk.
lichtzinnieheid
De Duitschers stelden cijzelaars aan en sloten ze in de citadel
cn er kwamen nieuwe reglementen...'
Natuurlijk I
't Werd moeilijk een paspoort te krijgen naar andere gemeenten
cn in den eersten tijd moesten we om vijf urrr binnen zijn,
Het grapje van dien vlieger had drrs onaang€name gevolgen,
Hij heeft natuurlijk niet geweten, dat het zoo zou opgevat
worden.
Dan heeft hii veel te goed over de Duitschers gedacht. Maar
.facquet werd natuurliik veel later aangehouden, want ik heb hem nadien nog gesproken. Hoe is het gebeurd )
Wel. hii werd nagegaan en eenige keeren naar de komman- geroepen,.,maar ze konden geen bewijzen tegen hem vinden.
dantur
Toen hebben ze een Franschman gebruikt, een lafàard.
Hun gewone manier van doen, merkte Cabrielle op.
- ffs2s zei, dat hij bij Laon gevangen was genomen, maar had
- vluchten met eenige m"klçeis en hij vroeg hulp aan Jacquet, die
kunnen
toestemde. De derlgniet ging hem toen verklappen. De Duitscherg kwamen een huiszoeking doen, maa'r vonden iriets dan 2.000 frank in goud,
dat ze stolen.,.
Natuurlijk I
De lijét met de verborgen soldaten, er warcn er wel 2(X), war
bii De Coninck en stak in de zitting van een leunstoel. De verradcr had
ook vérmoedens tegen de Coninck en geheime agenten gingen daar het
huis afloeren, De Coninck vermoedde iets en een winkeliergter nevcne
hem.
m, die oook alles wist, werd eveneens gewaar, dat er gevaar dreigdc.
Ze zei aan De Coninck, dat zij den leunstoel bij haar zou nemen. Zc
wilde het doen, maar toen ze't meubel haalde, sprongen de agentcn
nader en namen den stoel in beslag.
Hoe voorzichtig ge toch moét zijn I
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zou aan zoo iets Peinzen' hé)
En de Duitschers vonden de
. -..-.A ook aan'
Natuurlilk, en alles was dan verraden' Jacquer. llli,uad. D'
gehouden en ziln dochter insgeliiks en ze moesten-n"ut
Ço,"ntUo

Vie
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Ëî.i",r",|*ru;I.,i;"":i;.î;:.":11'i*::la,zezerrsinhet"uur

liist?

t"o"ir:

ril
O""
èo"in"t , Mo.rt"n", V.rhol*i toltd"r, hen daar'
,jlrr$:; "."
'v
het
En
begon het proces. Genevièu. tu"ti.'riig"laten '

i"I:ru;:inîîïÏl#tchotten
-

ren hebt ge gelezen.
Gij werdt niet lastig gevallen ?
echtet
heeft
- Neen, maar ik heb erg in angst gezeten' Jacquet
- verklapt.
niemand
Hii hield zich zeker moedig
11'- 's t'itor'
Als een held ! En de anderen ook. Ze rverrlen .d"" lir;"ddo"B
gens vroeg neergeschoten in de citadel. Zc wilden nitt e:DÏ;;o. Ze
ti"l"tJen
worden. en niet gebonden. Ze zeiden, dat ze geen- vrees
riepen samen : ,r Leve Franlcriik I Leve dc Republiek t "
t
gefusilleerd in de gracht aan den Noordkant. O, d" mens""'i*io"Ut.n
,in'
er zooveel orr"r g."proL"n. Maar <lan nog moeten
want overal loeren er spionnen cn niet 't minst onder
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Zooals bi! ons
,- ;;l bood
Inderdaad. overal schuilde er verraad en Noord-Frankt
dit opzicht al vrijwel dezelfde toestanden als ons land.
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Juist in dezen tiid, bij het September-of f ensief vi

heldin.

baarde zich Emilienne Moreau als een
Zii was pas zeventien iaar oud en de dochter van
te Loos-en-Cosselle.

""n "h"f.podot

Emilienne was pas onderwiizeres geworden.
In October l9l4 had de *,ijand de"srr.ek be=et.
,_-t.n lin
. Haar vader stierf . D. docht", moest zelf van dennenPla"flË Ut
liikkist vervaardigen. De ambachtslieden waren heen.
zweek
awccK cen
een broer.
oroeJ.
, ,l.vlll'
-Ji.
de
"'
oP
Toch
verloor
Emilienne
hoopte
Zii
den moed niet.
..
ding.
en
In- Septemb"r l9i 5 w.rd
haur trc.rv beloond. De Engelschen
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het eanllhe
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'i:r"Jll
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de doedelzakken, die het
volkslied speelden,
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al
van
temidden
zoo zwak
klonk
en
vol ontroering
was
stem
Haar
Fransch I
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E"n of?iti"r naderde'
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rr bedarrkt.
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mijnheer,
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ik l-.rr :lclrrkkiq r 1,.
co1s1p [1u,,rn s(' tc ziin,

die

Iien kogel flo.t bor.,en haar hoofd.
Dc Schotien liw;,r'r.r.,t nrr ioeqeloop"rr, ;r ' rzclder t da.t trx lr, <laar zc
ll let wtstell rn'aar dc r'ijanden *aren.
Emilien,,c begrccp het dreiqend qcvaar, rrreep ccn Èranaat en
'. ierp die in den kelcler. De soldaten v.,lqderr haar voorbecld. De Drrirschers rverden qcdood en Emilienne Mor,'arr kon haar qer,,,rnde naar rlc
r

elimlachte.
,rl

,"trbulance bren gen Et,n andcrt naal bracht ze \,recr ('('ll sr:lvorr dc \\,('9, Jit <le schcnlrrrirrc r,trrrrrlen I
D,ritschers orr haar. rl wâs nrat û e tro ffen , greeP
Itet qerver:r van haar bcschcrm"li,..,,.., .,r,1 ,. r l'. lr eirlc k rel
elMaar <lat ver.'uldc mii rnct rvirlq. zei 2".
Haar taak rvas te hclcn, te verplegen.
Dc vilanrl werd cp Foss<. tcruqqedr"ver,. L(xls lvas bevriid.
I)orrslas Haig zond c"n rtrclonnans onr haar g"lrrk te wenschen en
le h"dank.n ', o,,r .le nan clr. trc<'f<'rr hcr.r'czcn hulp ( | ).
Emilienne.lced denkcn a.rn dic anclerc Gabriellc Petit van NoordFra nkriik. l\4arcell" Semmer.
rnrcon.le in Septembr"r 1914 t .l'F.clrrsi.'r. cen .iorpic aan de
Sorrr ll l('. Âll" .ceerh^.e nrannFn 1VA rC It nr, rlen tlng van Charleroi voor
.lerr inval sevlucht.
7-i"k"n, q.brel-].iq,'n. .'1ii..n16f5 c'r ^.)k lror,rl,.cn bleven.
M.irrffer Scrnnrcr achttc hct haar plicht over Ï,"n te rvaken.
bracht ht'n sanlcn i,., ecn q).oe\re. ,.,,.'laar l,czorrrde zii hrrn lc'ensmid,l"lcn cn anrl.rc hrrln en merr rnochr zeqsen. dat zii er het leven van
.'iif en-trt'intiq nersonen redde.
[\4a"r zii dee.l rnoer. ln ]'cr d.,tn zan-,,' cl ' Fransche qevangenen.
Zii l,r'r'ri"rld,- vcl.n en b"zorrz.le h,,,r hr,',,crl.lccJcr"n. Diklciils r,,,aogdc
,,' 1.3-y 16..'6'r. al" '^ 6f1. landqenooten rlan cle,r r^,,.,, tcr'crlossinr: rvees.
D,' Duilsclrcrs l''pgrsn a"|16'ydocht : het n."isie wcrd naseqâan.
Zc.,r,i.t het rvcl, maaï liet daarom lrror bemocienis nret dc goede
zirak niet na,
Or,.rr het li anaal la- slr,^l'ts é/'n [rrrr..,. 7 r',r rlr'rr' . '--,i. ld rl,irs. z()rr
.1" onmarsch van den viiand vertraagd u'orden.
I\e sllior't eester \.rFs 1\'cF'. Mar".lle deed alsof zlr zrr n Dost wâArn;rnr. .r1 op een qunstig ooqenblik lnoakte ze ,le hrrr s onbrrrikbaar.
Maar ecn officicr zaq het en ricp, dat zii rcfrrsil leerd zorr rvorden't ls qc-.cd : ik vraaq rr allcen het rnet Fransche geweren tc doen.

(l)

Eeniqe nraandet.r
q"dekoreerd.

f :.

rç1 1s.'1çl .i1 le \/crsailles door de
Britten
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JVIaar eensklaps barstte
de Fransche

artillerie lo". E. ont"tond u.r'""'

rvarring en mejuffer Semmer
L." ;;;;;;"De- Franschen veroverden
vv'l1t' De
tt<: r)
Duitschers weken
echte.r,slechts eenige honderd.n
_;;r;.-'
Marcelle bood zich aan, om
een kolonne ruiters
rurrr-ro Ilangs onbekende
paden bij de. Duitschers
te brengen.

*"..-i;;Ii;;;.
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Ce kunt h"n ou.ru.ll"rr'i.,rur."L"rd.

bosch trekken.

I

I
I

ze. We zullen door het
I

Zij u'erd bij de botsino
_
$ervond' maar bleef heldhaftig ter plaatæ'
gedurende

i

De Franschen behaalclen
de zege en verovèrden de stukken met
g3vângenen.

I

h*;;il'""rg

t

I

*;,x,+l!r::i"'ll.fi"1;,i:,1.,=lx;lïïJfi

j:î,,".T;

voorpcsten en ze trad
o"n
o.k
u"rk"rr"ùî'oi...",.,,'
l)en 30"" September ^1"
,t eerelegioen.
r
ze v6ôr de lroepen het kruis val
Dan rverd,,'n'utnï
nog het oorlogsl<ruis. -' verpleegster en won in dut h""rlijL wtrk
Zulk een natuur bezat
ook Gabrielle petit.
.'.". fti"îY;TJeer de ontmoedini;;,';; lii'""" a" ,rouw het drama
't Drrurdg slechts
even.
u-a dus spoedie
he,
t"t
de vrouw.
vreest ge, dat ik
,rT'

_
-

""*ffi frî.r.-,,:jiîi,it*ï jï*",-{.
#:lîiii:, j;:"1:i,].., verza
d;;.';iil
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meren,

mijn dienst uitbreiden'

op ieder die veel rondloopt. Ik

h"bb;F;J::',r:1"'lÏ;ï":îïî:':rî:*î":"*:;::ïfi :n,ffi
sevaar'
d"'.
;
;;::::irn
_r..ran zal ik
-* Rl
mii wet",
o":i:,- r.;i'i"ï:i;:::r::îî ars de dappere Jacsuet.

_
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Ja...
Maar ernstig...
- Zeû ernstig. Hij is in den dienst van Jacquet geweest en had
deze-niet zoo heldhaftig gezlvegen, dan ware zijn medewerker zeker
ook gefusilleerd.
Wordt hii niet gewantrouwd ?
Neen... Dan zou hij de vlucht genomen hebben. Hij heeft genoeg-gelegenheid gehad. ]k zal hem vanavond nog hier doen komen.
En toen het donker was, zat Gabrielle Petit met den Franschman
te overleggen, hoe men den arbeid van facquct kon voortzetten.
Den voleenden dag reisde Gabrielle naar Brussel terug' In haar
hart was weemoed om de verdwenenen, om hen, die in de citadel hun
le.,en verloren.
Maar sterker dan ooit rvas haar wil, om haar arbeid tot het laatste
toe vol te houden.
Wat God over haar beschikte, zou goed ziin...
Zij gal Àch in berusting over. Aan de eene zijde een ontembare
rvilslcracht, aan de andere een gelatenheid tot het martelaarschap toe.
En niemand vermoedde hoe groot haar zicl was. Wie kende het
eenvoudise wint<elmeisie van Br,tssel, buiten enkele ingewiiden )...
En het uur van het hooge offer naderde.

-
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Cabriell.'s dienst breidde zich nos meer uit. Haar orcanisatie had

ZeLer. ..

- AIs er zoo
.,
Dauw .,
zei u immers,

I

Natuutlijk t
Dan mag ik u niet tegenhouden. Ik bewonder u.
Dat is niet noodig. Liever zou ik willen, dat gij mij iemand
I<ondt aanduiden, die mij helpt. Kent gii zoo'n persoon ?

LrU meent het
? vroeg ze nog
eens.

voeling met andere, z,onder dat de meeste medewerkers het vermoed.
den, De verantwoordeliilcen droegen het zwaarste van de gevaarlijLe
taak. Men moest aansluiting zoeken; het arbeidsveld was zeer groot.
En berichten hadden slechts waarde, wanneer ze vlug de geallieerden
bereikten.
Gabrielle zocht dereeliike aanslrriting. Ze kende ernstise diensten.
ii kunnen ze niet allen beschriiven, maar willen hier toch even
wijzen op dien in het Luikerl"nd van Amedée Gilkinet.
Deze was in Auqustus l9l4 branLardier on het fort Embourg. Hij
h;elp bii d.n val der vestinq vecl makl.ers ontvluchten, bracht sewonden in veiligheid en zette dan zijn verpleqingstaak in de ambulancen
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de Duitechere
tot
voort.
van Btessoux, het hospitaal Saint'Laurent
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Maar hii zocht een ander arbeidsveld'
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Einde Augustus was hii eensklaps te Ltrik
H"t
onserust.
waren
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Br"""orr* weigerde hem een identiteitskaart ' Men
".n deserteur'
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Moedig trotseerde hii alle achterdocht. Hii
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ln die kringen .rond hi! zestie medewerkets voor een ore|nts<tr';;vatte.
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Vrienden, vetwanten, geesteliiken arbeidden samen

Het treinverkeer, de troepenbelvceingen, h"t

qesteund.
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) Op I 6

Den nacht vô6r ziin sterv(n schreef hii een
en kindcrcn.
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o*"ç'TË;,"";
Diederich
zii hem'
htl
EensklaPs zag
Ze kusten elkaar'
zei Elza volrf'
gewacht'
dezen clas

r"larlrriù"ia

t\
l9l 6 rverd Gilkinet op

ebben

ede'l ai

eer
wellicht
had
Flza' Ze

.\

'luni

h

g

lsff*****u*''*:ru-

ut'u*''rolt::r|;;

rr*5
lrclang inboezemde, werd nauwkeprig nagegaân en elKcrr
een koerier naar de grens met verslagen.
.. . . tt'"'
--.-, het
Dank aan de inlichtinqen werd de Franschc stirf inqclrcht
c,ffensief bii Verdun.
Men stelde de diensten van Gilkinet zeer op priis'
De rnoedige man liet weten, dat hii gewantrouwd t'erd'
een
ont
-* Bliif toch ! zoo vroeq men hem. Ulv vertrek zott voor
onherstclbaar verlies ziin.
En hi; bleef ( I ).
Zulke n anncn werkien irr die organisaties.
Aldus wer.l het leger in zijn t.g door stille helcle' e. heldinnen
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O, neen...

Hii

schrok bij de woorden, welke
toch zoo natuurlijk waren, maar
,
plotsrees Àet beeld van Flora
voor ziin geest.
O, Elza moést eens allcs weten.
We gaan eerst naar uw huis, hernam
rrçt rrrcrlJ
het
meisje, h.m den arm

-En de jonge man dacht aan die vreeselijke rechtszitting.
Zou hij nu gedurende gansch zijn verlof zoo moeten liegen, zijn

gevend.

-

-*

-

Ja...
het aan uw moeder beloofd.
Is ùuis alles wel ?
o, ju.

!k

|.b

Bii uook?

*uu. het is er niet aangenaam,
J.,
- Waarom dan
- Altijd in toch )
onmin rler waJp, n:^ Lr::r^ r
,. _Ëï'::
*
:ii
i
:"\"
r\ qctrt("'
zwrJgen I

s;;;:'

-

..^--:
*-t

Dat wag 't beste...
Muut 't gaat niet.

ï:ï #:,i':iïî:i"ftî:i"î"Tli,ii

lk zie zooveel onrecht.
ge.
Ja, hier at, met

{:.;h$ïi*::.ffi;Ïi':i:

;"fr

r\Ql

ln: "

ru tÏrr

"::ïîï:iï":i,,:ï;
î:':"Tffi Hi"ffi [îJ:ï
en 't lieist naar de

schietbaan,

-

-_

nationate

;";'.;"i,,O",.1*ur,,,,
";.,
d.J;;;;ît."'-oaal' naar.de moorderij'

Yu,

.o a" i","i'"'"a'j"te8russel?
,o^,

vroeg Elza'

Ja, maar.wat is daar
uw werk )
brrreel t"r"il*"."È"i
Leteekent niet veel. Ge weet wat

"d*i;;;i:T"'t

: $Ii::

dus met de bevolking
in aanraking komen

?

." ";Ju,lîr"1,!lt',.o]_,\ zou er niet voor deusen in een bezet tand,
qe bewoners
geen recht au".
op te treden, *ant we hebfen
Ë i;n.-"'

r'- i:iîi

lîî.ï'.T:llïnï$""1.,|

Hebt grj haar gezien

?

:lï::ï",*,en

werd

?

.,.

verloofde bedriegen ?
Wat was dat een gemeene moord !' vervolgde Elza. Bah, een
- fusilleeren, omdat ze haar land diende I En zij had nog veel
vrouw
Duitsche gewonden verpleegd. Ge moet laag zijn, om zoo iets te bevelen. Ik haat er dien Sauberzweig voor, of hoe heet die moordenaar ?
'Wees toch voorzichtig, waarschuwde Diederich. Ge moogt dat
- anderen zeggen, ge zoudt last krijgen.
nict aan
* Ik heb er met vader hevige woorden over gehad. Hij vond het
natuurlijk prachtig... Gott strafe England... En staat gij onder de orders
van dien beul ?
Eigenlijlc wel, maar ik zie hem natuurlijk nooit'
. - Neen, hij zal wel een godheid zijn, een kleine lceizer, Een
- fusilleeren.,, En dat gebeurt op last van heeren, die ver van het
vrouw
front blijven.
Ja, dat is zoo.,.
De oorlog is een zwijnerij I
Zeg dat wel !
En ik moet ook een vrouw nagaan en als zij schuldig is, wordt
- vermoord, dacht Diederich' Dan heb ik er schuld aan en wat
ze ook
Elzr van den militairen gouverneur aegt, z;oû oolc op mij toepasselijk
aJn.
Zoo sprekend bereikte het paar het huis van Herder. De zoon rverd
natuurlijk zeer hartelijk verwelkomd.
Niemand ,rermoedde hoeveel hij leed'
Hij had het gevoel, alsof hij zijn eigen woning onteerde door zijn
tegenwoordigheid.
Men begroette in hem den soldaat, den verdediger van het land,
en hij was een spêurder, een bloedhond, een verklikLer en verrader.
Tegen den avond deden Diederich en EIza een wandeling. Wat
voor den. jongen man een .genot had moeten zijn, bleek thans een foltering.
Hij moest voortdurend veinzen, ziin lafheid verbergen, zijn laagheid afliegen,
Vader Wolff ontving hem met brallende woorden over het vaderland cn de Duitsche kracht. Hij verklaarde nogmaals fier te zijn, dat de
verloofde van zijn dochter in dienst des keizere was en Duitschlands eer
.cn ræm hiclp verb,rcidcn.
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