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Een enorme miedaad.
Voor u misschieir I Maar mijn volk zal anders oordeelen I
Gij hebt verscheidene duizenden soldaten doen dooden, riep
- met zijn gewone overdrijving,
Stoeber
Maar Gabrielle antwoordde :
lk ben gelukkig het te vernemen. Mij moet men het niet wijten
ab er zoovelen ontijdig sterven. België heeft den oorlog niet gewild,
€n verdedigt slechts zijn vrijheid. Duitschland is begonnen met onze
soldaten neer te schieten, Het had hier niets te maken. Wij gaven geen
reden om bij ons in te vallen.
Genoeg, genoeg ! bulderde Stoeber'
Neen, de waarheid wilt ge niet hooren. Die inval was een
- misdaad, Zoo oordeelt d. gansch. beschaafde wereld. Maar
errorme
wat ik heb'verricht, zal mijn nagedachtenis eeren, is het, dat gij mijn
]even eischt, Maar ik heb mijn voorzorgen genomen en de dienst gaat
voort, al verdwijn ik. Cij kunt ons niet overwinnen, wij blijven trouw
aan ons land.
Even hing een stilte in de zaal' Zoo durven spreken en haar leven
leggen als aan de vàeten der rechters !
Herder had nu willen weggaan. Wroeging folterde hem verschrikkelijk. Vaarom had hij haar niet gewaarschuwd ?
Stoeber sprak stil met het Hof'
. Cabrielle keek de officieren rustig aan'
Alleen stond ze daar, zondef anderen verdediger dan een Duitscher, die nu al gevoelde, hoe hij niets ten gunste inbrengen kon. Want
die fierheid aan te toonen, verbood hem zijn militaire dwang' haar
heldhaftigheid te erkennen, zou hij niet durven' omdat ze zoo heftig
tegen Duitschland sPralc.
De auditor fluisterde weer wat met de rechters'
ka met den dood gestraft worden, hernam hij.
w misdaad kan
Uw
dit nu al zoo dikwijls gezegd. Het schrikt
n
aar gij hebt mii
Maar
mlJ Dret af.
Toch zullen uw rechters u zeker het leven schenken, als gii
ons eenige aanwijzingen geeft over uw dienst'
Neen.,.
- Ik kon dan veÉachtende omatandighedcn pleiten. Nog eeas,

wilt rii

spreken ?
N".n, neen, neen ! klonk het krachtig.
Sloeber werd weer woedend'
Draag dan de gevolgen van uw hardneLkig verraad ! brulde
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het gevoel hebben, dat achter hem voor zijn veiligheid werd gezorgd.
Wat zou er gebeuren, moest men het verraad laten voortwoekeren J
Dit proces bewees tot u.at de spionnen in staat waren. En de be_
schuldigde snoefde er. op, dat ze haar voorzorgen genomen had en de
dienst voortging. Ze weigerdê dien dienst te helpen stilleggen.
Welnu, dan moest ze dok maar de kastijding voor de anderen
dragen. Haar lot diende de anderen sf te schrikken,
, Dezen hielden zich schuil, meenend zeker, dat het gerecht jegens
een vtouw goedertierend zou zijn.
Ja, als een vrouw dan ook vrouwelijk blijft. Maar hier stond rnen
tegenover een vrouw, die listiger, sluwer en brutaler was dan men ooit
een man voor de rechtbanlc had gekend.
Coedertierendheid zou een misdaad zijn jegens het eigen leger.
Het lot van Miss Cavell had hdar een waarschuwing moeten zijn.
Zij deed meer dan Miss Cavell. Zij bedreef de spionnage op
afschuwelijke rvijze.
Aldus sprak de auditor, die zich opwond. Hij maakte geweldige
gebaren, zwaeiide met de armen, had het over Duitsche trouw, over
soldaten-heldenmoed, over het volk, dat vertrouwde, hoe zijn zonen
beschermd zouden worden tegen een dollc, die van achter trof.
De Duitsche soldaat moest weten. dat hij alleen naar voren had te
staren en 't gerecht het zwaard getrokken had, om hem van achter le
beschermen.
En de auditor stelde zijn eisch : hier kon geen andere straf toegediend worden dan de dood !
Zwaar viel dat woord : ,r'Todestrafe ,r.
Herder huiverde. Wat hij zoo gevreesd had, het gebeurde nu...
Duitschland eischte het bloed vun dit meisje, dit lcind, dat zoo trouw
haar land had gediend, slechts.luisterend naar.de stem van den pticht.
Het rekwisitorium was in 't Duitsch gehouden. Cabrielle had er
niel naar geluisterd.
Men deelde haar de1 eisch mee'
Rustig stond ze oP.
Leve de Koning ! Leve het leger ! Lcve België ! riep ze met
vâsle stem.
Z: rverd weggevoerd. Het vonnis zo'u later geveld worden,
Ze moest tetug naar de gevangenis en wachten.
Ze was kalm. Ze hielà zich natuurlijk. O, ale het visioen waarheid
werd, ze #as bereid... Ze zou àen,àood beschouwen ats een offcr, dat
Cod .'an haar wocg.
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dediger had, want de advokaat had niets durven weerleggen ; zij beantrvoordde den eisch van r, Todestrafe rr met : < Leve de Koning ! Leve
het leger ! Leve België ! >
En men zou haar bloed nemen, dat heldenbloed.
Herder schreef zijn brief, om naar 't front te gaan.
Hij walgde van de geheime politie. En inderdaad, het rvas om te
en Frankrijk.
'.r'algen, in a]le steden van bezet België
O, welk. Lerels hadden hier het lot van burgers in handen en
eischten den dood of volvoerden een vonnis.
Zoo schrijft Heinrich Wandt in zijn ,, Etappenleven tc Cenl rr over
zekeren lrritenant Willem Wendline ( I ) :
,, Wendling kreeg het bii kommandant von Wiclc gedaan, dat de
onderofficieren en manschappetr der Kommandantur verplicht zouden
worden, ieàeten Zon' en feestdag door een gehelmd officier naar de
kerk geleid te worden' De soldatendiensten werden gehouden, voor de
protestanten in de h"lle van het Feestpaleis en voor de katholieken in
de St. Pieterskerk.
Wendling zelf woonde deze diensten bij met den qrootsten ijver'
Fier ats een pu.rw marcheerde hij aan het hoofd der kerkgangers, alsof
het met ,rliel.nd. vaan en roerende trom naar den grootsten slag der
w"r"ldg.s.hi.denis ging. Hij vergat nopit zich in de l<erk op den t'oorgrond i" stellen, ten einde zijne godvruchtigleid door de machtige afgoden d.r Etappen-Kommandantur Gent te kunnen laten bewonderen'
H;; a""d t* à".-o.dig, sloeg als op bevel.de oogen neer en bad z"''
l,rid, dut men moeite had in hem een huichelaar te zien' Nu en dan
..rchtt. hij zecr duideliik :. " Cod zij met ons " ' ellendige hrrichelaar'
die hii was.
Daar zijn heldenmoed, evenals dett der meeste andcre Etappenoflicieren ,,i.t op h.t front beproefd rverd' dee-d hii zijn best om op een
andere rn,ijze h.i IJt.r"., Kruis te verdienen' Hij rvaakte op de Paraden,
.lie re. g.i.g.r,heid van den feestdag des Keizers op het St-Pietersplein
gehouden lverden.
Hii rn'as ook de held' dic zich met majoor Hain altijcl even bereidruillig aanbood om d. frrsilladen te dotn' wâarvoor biina alle andere
officil.en, die nog een greintje karakter en gevoel in het lijf hadden, zoo
peloton, dat het doodsoorbevreesd ."u."n. W.ndling oefende zelf het

(l)
Ledeberg.

"

Etappenleven te Gelt

"
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Verlaling'

Uitgave Janssens.
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Het was d. dood...
en nu
had
Gabrielle hield zich goed. Hii, die haar leveir geëischt
bogen kon op ziin sukses, mocht geen vrees bii haar zien'
kans
meer
had
Zij had nog tijd om genade te vragen. Een vrortw
om die te verkrijgen dan een m"n. Zoo sprak men tot haar'
Genade aan den keizer vragen... Nooit !
Men betoogde, dat velen om straf vermindering vroegen'

Nooit ! herhaalde ze.
-ln haar cel schreef ze op de achterzijde van haar kruisbeeld : " tk
te
viiand
weiger. een verzoek o- g".rud" i" ,. *"1"", teneinde den
toonen, dat ik mij niet om hem bekommer r.
Zii vroeg naar haar zuster Hélène. Ze zou haar laatste beschikkingen nemen.
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Was een drukke tild voor de politie.
Op een der laatste dagen van het laar had men FreYling en zrln
medewerkers gevonnist.
Oorvan
Freyling
was
een
Ministerie
bureeloverste op het
loseph
log. Hii leed aan d. tering en zijn kwaal *u"1". sevorderd. Hii t"1"^:"
nigde zich met Poleunis en Dekeyzer, b.id.r, Éoy-sco"t., d" ""T'-,
bankbediende en de ander hand.lsr.i.iger : verder b"hoorde tot nt'
verbond zekere iuffrouu' 2... Ze b""lotJ., jonge lieden naar het trorrr
te helpen.
Zij werden ontdekt.
Mejuffer 2... bezweek voor al de strikvragen van het onderzoek'
Ze noemde namen.
Zoo had ze haar biechtuader, pastoor V.à".rl"r, o.,er haar we(k
gesproken en deze ried haar aan er mee voort te gaan.
De auditor riep toen niidig uit :
Als gii *" *;"a""a gaat biechten. zet die pastoor u.in de kerk
zelve-nog tot een misdaad aan !
Voor het land werken gold dus bii de Duitschers als een -isjtij'
Dekeyzer'vedclaarde, dat Fr"yling de stichter u,as van den bonr'
Hii.. Dekeyzer zelf , had zest;n ;f zeventien
iongelingen -.1"t ::
grens gebracht. Freyling had hem een decoratie en een betrekking n"
den oorlog beloofd.
Maar gi! wist toch. dat het strafbaar was? vroeg de auditor'
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Dén 8" Februari werd Bril ,.r.i3d veroordecld.
Hij stierf rnoedig.
Het.roode plakkaat hing langen tijd op de *rr"r,-ru"''S.r"sel
cn de
voorbijgangers groetten het als een hulde aan den
lr.roorj.elde.
rvas de tijd, rvaarin Cabrielle petit gevonnist werd, alleen,
-Zoo
zonder bijsrand
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't Was rvachten nu...
Hélène Petit, de zrrster van Cabrielle, kreeg verlof de gevangene
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te bczoc&en 't Was een treffende ontmoeting, waarbij de ter dood veroordeelde
veel kalmer was dan de bezoe.kster.
Hélène smeekte Gabrielle toch een genadevraag te onderteekenenNeen, ik kan niet, zei de gevangene.
Maar waarom niet )
lk mag niet.,. Als ik genade vraag, erken ik schuld.
Wat geeft dat tegenover hen ? De Belgen weten, wat gii sedu".,
Àebt.

Als ik genade vraag, geef iL toe, begin ii< toe te geven, en dan
cischen zij, dat ik ander-en verraad. Dat doè ik natuurlijk niet. Ik sta
Àier voor den vijanci... Zie, om mezelf moed te geven, heb ik het daar
in den muur gekrast,
Ze w'."" naar een inschrift'
En de zuster Ias : u Hier ben ik voor den vijand en tcgen den
vijand venn'eer ik mij. Het is mijn recht en zelfs mijn plicht hem op een
dwaalspoor te brengen ri (l).
Zoo is het, hemam Cabrielle en ik moet mii daarnaar gedragen. lk heb nog altijd een zware verantwoordelijLheid.
Maar een genadevraag...
Luister ! Zi àooden mij nog niet'
O, spreek mij niet van den dood'
Die jaagt mij geen schrik aan. Weet gij welke heilige rvoorden
ik o"erdenk
) Deze : rr De grootste liefde is het' zijn leven af te leggen
voor anderen I l En als men dat van mij eischt, welnrr, ik ben bereid.
O, ik kan er niet aan denken'
- Maar men sPaart mij nog' En waarom ) Omdat Goldsmidt
- hoopt, dat ik sprek'en zal'
nog altifd

(l)

Het oorspronkelijk opschrift was in het Fransch, in cel 37.

.-

Spreken

-

)

.Ë,",{':"-"F*îltl.ti":f

382

383

i}ilî#ËI"*î;:mt"u:ïjr1

l;r***H**ffi
:.î.';
;*'1,.o

;i'."îli*"'

O, zal iL u nog wederzien ?
Ja.,. Is het niet hier beneden, dan daar boven,

- de veroordeelde wees opwaârts.
En

Ze glimlachte naar haar zuster.
. - - Toen Hélène heen was, knielde Cabl.lle
," bad voor
Hélène, dat ook deze kracht zou verkrijgen,
";;;'.;
h", ;i;";,. aanvaarden.
,tverd
"Er
geklopt.
Een
Duitsch
uuiÀo.r.r,i".
lu.n".h," Cabrielle te
.
sprek"n.
-- Neen, zei het m€lsJc.
Maar ik zal u troosten, verzekerde de geestclijke. Ik kom
als
vriend...
Een Belgisch priester zal mij als een afgezanr zijn van Cod,
-gij kunt mij niet.rroosren.
wilt gij van liefdc
ul" gi;
11aar
.Hoe
"p*L..,,
ruet protestecrt tegen het onrecht ons land aangedaan ) Ik
wil u n"iet

Ontvangen,.
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Maar ik rril u ook sprelcen over uw vonnis.
Ik ken het vonnis.
l\4isschien zullen rvij het kunnen veranderen.

onr genade
steunen.

-

vraag

Cenade... Ik heb er toch geen gewaagd )

lVaar gij moet die vlagen.
Nooit I Ga heen, mijnheer,
En Cabrielle wendde Àch af .
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wij kdnnen niet langer spreken.
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Nog iemand voelde diep met Cabrielle Petit rnee. Het vnas mejuffer
Segard,
haar meter.
Deze ook lvenschte vurig dat Cabrielle eetr verzoeli onr gcnade zou
inzenden. Van Hélène vernam ze nu, dat Cabrielle harclnekkie rveigerde.
Zj richtte zich dan tot den aalmoezenier.
Deze kloee, dat de gevangene hem zelfs niet wilde ontvallrtên
Breng haar dit beeldje .ran den H. Jozef ! dr,r'o de meter aan.
Zeg, dat ik het haar zend. Dan zult ge met haar liunnen spreken.
En de aalmoezenier bracht het beeldje'
O, dat is goed, zei Gabrielle. De H' Jozef is de patroon van
- van ons landeLe. Dank mijn meter er voor.
België,
Maar nu zoudt gij haar ook een genoegen nroeten doen.
- Zeer gaame...
- Een verzoek tot genade indienen"'

-

-384_
Weer die genade ! Neen, dat doe ik
niet.
- O' r.'aarom
r+'eigert gij toch ) Men zal u hct hven schenken'
maar het.minste, dat ge
zoudi moeten cloen, is toch
het te vragen'
''cl,
lk heb niets misdaan..
- Gecn misdaad
in den gerv<rnen zin, necr. Maarr er zijn oorlogswetten...
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-
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Die nroet

ik niet erkennen.

och wel.,.
f:gt" alle recht in zijn cle Duitschers hier
I

'reester,

Ur1

lï:,j:Èli,::ï:l'î.i1."1".jî,,,:lï#_*:.1.:ï:f
-,,-- ,

:::t:

het toch niet zoo ver
Ir.!
o^ tt", i.-iii'*tj'it*
.Cenade

vragen.

iril1lji,"::i:

!

lanJ
mijn
ik
ernst. lk \\,(:ct, \r.ir.ronr

aor, alles vertcll(rr, ,,.r.n^,l pl"g"n./te
"n

i:ï i:,ï *:j;*l;;* f.Tiï *"r:iï.*
J"l.ï::::.î:,,Ti:io

ï

;;;'"'"
"i"'

-ïî,fl .,îî:l

e. voor he r st e rvcn.
r
.,olkomen bereid. "'L u.Jq gaan en als Hij mii nrr rocl

-";::tiîï."::er
",""

mak

zaq ruel

in, clat hij cabricll,,

"[î:lt1Jf;-]*;li;ï:e

iiË*-"""t*--

ni<:t ovcrhalen

zonden cran het verzock i'rr'

zii

kon'

smeek'

*i- *, iî *Ë r:ïï*"r:ll'j:t#

jr-|^*:ni:ï::

".

rre n,erer

-""Ë,.r"iiii'lï^i:1]?t:i.:i:::,:ï:T::i:,':.:r;

Elk"n

ntonJ

zotl.

XXXIII.

'..,,.ïlill.nl". ::*ïf î :" "

aanwijzinq. dat clc ntritschers

haar

niel
-

JAN VERBEKE

GABRIELLE PETIT
ONZE NATIONALE HELDIN

a/\

@\l '.rû\
I

t^â)

UITGAVE

V.A,N

L,

OPDBBBEK

ANTWERPEIV

