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Door een D'uitsch a.dr,okaai ti,rirle rtteri ir:rai
laten bijstaan. Gabrieilc weigerde, zLdii. r, ! ,
rlat zij zeh'e 't best haar z.aak zatt verdeciigen.

Waarom hcbt ge clen itrlichtingsdienst georj i, i'roeg rnen iraar.
,, \\,'aarom? L,it haat teg;c,n ulrre ciadeu, vooral
uit lietde voor urijn larld en rnijn Kor:iug. l
,r Url, I(oning x , tergrie cle l)uitsctrerr r( r1v\
Konini, 't is eene pop, ecll Korring lan kartoir i,,
,r ÙIijn Koning l, riep z.e utt, u bevint.it zicli
itl ctc toopgraven, bij zrjri soldaten. L]rv keizer
iutegendeel ho'uc'it zjcir me l zijn lrovelingen i-.rri'
,r

girniseerd

ttrr gevaar I 'r
rc \\raarom wildet gij ons klaacl be'rokkerrerr i,r
lrernarn meer fleemenii cle ondervrager. r \\'ij
hebben u tnch niets misdreven. l
rr \\'-nl ! Gij hebt ons niet misdaan u, zoo gaf
t.lahrielle aan haar r,'crontnaar+iging lucirt. rri.tat
rr :ll1rven zeggen gaât over zijn hout. l{aar ge
iijl.:i ine tae als de verpersooniijking van het
,;l lari I Gij ilcirl geplulrderd, r'er\loest,.ous lancJ
i: \'11111 cn ir, r'lam gazct; niet aileen onze sol.:i1fr1l1 ooli olrschuldige l:iitrgÊTS, zelfs vrouwert
,;r l;iciric liirielers heltt t:e gctnartLl;.1..." li
rDie vertelselkens ireeft rrrcrr u tr,ijs gemaakt,,.
,..r,ierbrak de voorzitter,

\Vjjs

gemaal<t

I -\iet eigcu oogen iieb ik g'

.:iLrr,), ?.oo bekrachtigcle Gabrieile haar stoute irtr

::irirliligingen. ,, lilaubeuge heti ili zien brandet.
ln rle zakken uwet soldaten voirct ik'afgekaiitt
i:in,lerhandjes. fn de labijheicl tau Cirarlet.;i ,

lJoe hc't 'rls gc iiLtt'il ,,, cireigde {"iabrieilt
{, rnaâr inet ruijr: lrocilenspelrl st€ek lli
Lirvars door un' hairel, zoodat t1e auto zich tegetr
,le hurzen te pletter looPt- rr
Oen 21." ianuari l9iti kwaur c€rl 11e1, gekieeti
h.er-t h*o"t rvn"iug, r\ntwerpsehen steèntteg.
6] , ie Brussel rn r,rce'g uaar iuej . Legranr'l.
ïen antlçrxrrrlcle irem, dat er elaar geen ure'
jrrffer Legranrl r,r'ccuile" I)e tnan r:nclervrceg ook
lnitere nirutiiers. en vernâr1 dat er daar ç'e!
urn jong merisje ie'efcle.
' Haar naatn?,,
,r Mejulfer Petit, maat eij is nu niet thuis. ';
llij irield aân en velilânl dat Gabrielle crok
,:r'u i<arirer had iu r1e Schouwburgstraat' 19'
i-llrar rterkte'ze,
l)at lvas genoeg' en de aanlio'urling had plâats,
,,

terug.,

l:,-,b ik, onder cie duivels,che uitiourvingen uwcr
rrrarischappen" aaneengçbolrdel vroun'en in rjr:
rarirber zien werpen. 'li l{e;b.een ecirtgenoot zi.:rr
tloi;rischietert, wiens \rr'{111w iretn mel liaar ki,:cri
tegen de kogels tlwer beuletl poogcle tc best'ltr:i
inel. Ik pcrsoonlijk heb dat liik iregraver: . lii.
ireJr

gezicn....

,,

wij clie hiervelren vertelcleil. De zaak rvcrtt
gelei<l doôr eett cler overstcn 't'an de geheime pozooals

iitir, Coldsmidt.

gevange,nis tan
-Catrrieilc l?etit werd in de
Siut-Gilles opgesloten gehtiuiien. Na cle- lange
rle?- herhaalde,. pijnigellcle ondelvramaltelitrg
'rn,aalin
gingen,
de l)uitschers steeds opnieurv,
haar meehelpers of <ierl
p,oo'gclen
t*"*tg"efs,
11ouii
,:iraael van-ilaêr'r,'erÈ te keuren, rverci ze eindeliik r"ror eerr zoogeÉaamri getecht gebraclrt

}.
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EIet doodvonnis wordt ôabrielle Petit voorgeleaen.

rZwrjg l, gebood de lJuitscher. u Een vroulv
mag zich daarmee niet bemoeien.." Weet gij dat
uw spionnerdaden den dool verdienen? l
rr Ik ben geen spiôn, die met de uwe mag
vergeleken worden. 'k Heb het geJaan tn
mijn eigen land, voor rnijn eigen regeering, voor
mrjn etgen vaoerland. Gij, integen:leel, zijt tcgea
alle recht in ons land binnengevallen; eî steunt
alleen op
het.

't

geweld, Ge

wilt mij dooden...

doe

u

ri Ën iildien wij u genade verleenden-?
< Dan zou ik herbeginnen.

,'.
Zij
.

l

u

weigerde opnieuw haar medehelpers te

noefnen.

Eens zei men hâar, dat er vier agenten varr
haar dienst aangehouden waren. De Duitschers
wilien hun namen van haar weten.

rr Gij zijt domkoppen ! l ricp ze. a Toen gij
rnij aanhieldt, hebt ge dan mijn naam aan ccn

gevangene gevraagcl

?

Doe clus voor hen, ais voor

rnij I Ik ken er geen van. D
Den 3" Maart \4/erd het vonnis uitgesproken

't was de dood.

:

Pen la April werd het voltrokken,
Gabrielle weigerde een vraâg tot genade te
onderteekenen.'Haar zu$ter, die haar eenige mateê besdÉctr kon. 4'teel{te hÊt hâa,r tpsb tàdoen,

a Ffélène, ik kan uiet r.:, anrR'oord<le ze ulet
tranen in de oogen, u Ze d,ringcn ûte voor!\.aaËden op, die ik nict aannemen kan. Ik heb cea

heilige verbintenis aangegaan, die

dood toe ho,uden

ik tot

cjeu

zaL. u

To'ch had ze nag hoop, dat iret vonnis nict zou
uitgevoerd worden.
Ze zei tot iraar zustel., dat onlangs een meisje
van 27 jaar ook ter dood veroorelceid .was geworden, maar genade kreeg.
rr fk ben er s,lechts clrie en twintig en ireb aile
recht te mogen hopen" ))
Gabrieile ciroeg itaar zuster nog booclschappen
op, onLier anclere de huur van haar kamrr te betalcn.
Den 30" liep het geruchto dat zij naar Duitseh"
iand g-evoerd wâs, llaar zustcr vernâru clit, maar
haar vreugde was van korten duur. \4i elcira vcrnam ze, dat Gabrielle uog in de gevangenis van

Siut-Giilcs was.
Den 3-I" kon Hélène met vecl mocitc haar nog

eens bczoeken.

ln de gang van de gevangelris

ontmoette ze eeû bewaker, dien ze keude cn er
nu cloodelijk bleek uitzag.
ir Hebt gij voetstappcu voor rlw zuster geclaan ? rr vrocg zij.

,'Ja, een verzo€k oâ geûld"ç. ,

-

ulô
{Hélène had voor haar zuster geteekend,

sa

rnen met Gabrielle's meter).
ru Belooft ge me 't geheim te bewaren? ri vroeg
de bewaker. < 't Is voor morger ochtend. Gabrielle worclt gefrrsilleercl. li

Om drie uur zag Hélène haar zuster. Gaby

was vroolijk, maar zag de ontstelterris van haar
zuster.
Hélène vond den moecl de waarheid te zeggen.
,t Gaby, 't is voor morgetl oehtend l, fluister'

.de zc.

Ile

veroo,rdeelde wercl rood, clan bleek, nraar
tlaarop \r'cer kalm,
rt fk verrvacirtte het n, zei ze. rt Louis'e de Bet.
tignes {een mede-veroordeeiCe) en <ie andefelr
zijn naar Duitschland vertrokken en rk ben

hier. u
En Gabrielle trsostte zelve haar zuster,
l{a het onclerhoud moesten ze voor altijd
scheiclen. 't \Vas een aangrijpend.to'emeel.
Toen llélèue 't geborrrv verliet, reed de auto
aan, mct c1e rechters, ciie het vonnis kwamen bekend maken
Den laatsten nacht ltercl Gabrielle cloor een
Duitsch soldaat be"rvaakt.
Zij borduurcle tot een ut1r, e:r vertelde heln

tan haar jeugd.
Die soldaat was ezu ougeloovige; de veroot'
cleelde betoogde hern, dat er een God was. Dan
sclrreef ze tot half drie. Daarna wilde ze wat
rusterl en vroeg aan deu Duitscher om haar our
half vijf te wekken. Ze sliep zoo rustig, dat de
soldaat haar pas om vijf uur wakker maakte.
Gabrielle vroeg hem dan een blad klimop te
lialen, u'at hij deed.
Zoo naclerde het laatste oogenblik.
Daar ze geen scrraar bezat, verzocht zij den
bervaker met zr.jn zaknres ccl lok van haar lareu
aI te snijcten.
l:.rj treect net eerbiedig.
Zrl voegde cr .bct blad klimop bij, een lgcifet"
doos,1e, ecu broche en cle brieveu"
tr Voor mrlu zuster ù, zet ze.
Aan cteu Duitscuen aaluroezenier

'f e 5 ll2 schreef zij de bekentenis harer zonden op ceu stuk papier ueer, eu ovcrtrandigde het
den aalnroczenier"
a

Àlijnhecr

r,

lrcvool

zij

hem plechtig,

rr

zoo

een ecrhjk nan zijt, zult ge dezeir omslag
een I3elgischen priester ter hand stcilen, opriat
hij mij cie heilige absolutie geve. In alwaclrting

belijd ik tnijn schuld aan God almachtig. lk
hoop op een voimaakt berouw : 'k bgnrin God
uit gansch rnijn ziel om llem zelf, Kunt gij mij
in die voorwaarden de Hei'lige Kommunie
geveu?

onzer dood,..

l

Toen ze uitstâpte, bood een Duitscher hulpvaardig haar zijn ondersteuning aan.
Itlet een rr dank u, mijnheer )) wees zij hern
innemend vriendelijk af. t Uw hulp.kan ik missen. Aanschouwen zult ge, hoe eeu jong l3elgisch
meisje weet te sterven. ))
Naar de plaats der uitvoering stapte ze gezwind. Ze groette den aalmoezenir, derr officrer,
de soldaten....
En zourler de minste aarzeling, met e€n aange'
zicht en een blik schitterend van vertrouweh en

licfde, plaatse zij zich v66r het peloton,
IIet een blinodoek in.de hanct, kwarn een sol-

elaat naar .ûaar toegesrapt, L;abrreue weigcru,e
dicrr,

ue soidaat poogcle geweld te gebruiken. ÙIet
kracot wrerp ze flem terug.
rr .[erbrearg ten mlnste den laatstea rn'ensch
eeuer vre,uw die tetec,rtgesteld worut l, sprak
?e o,nweerstaanbaar kracrrtrg.

Er. terwrjl
rlog

cte

ofricier vuur beveelt, klinkt het

:

a Vive la Belgique! Vive 1e.... l
Gabrielle Petrt was gestorven..,.

Zij werd op de Nationale Schietbaan begraveu.

Illeer dan drie jaar later, Dinsdag 2? .Ntei 1919,
werd het lijk ontgraven.
i\Ien uam lret storretijke overblijfsel uit den
langeu btauwcn nantel €rt wrk]i€lq€ rlet rtt æn

mel Kanteu atgezooûicl oooustri.leecl,
JJouueruag zu 1uel, op u. r.. u. Hemelvaartdag, lvcrcl.Uàbnelle, tegehJliertud met twee aûdere geiudrileeruen, luatdreu bo.lsou eu auué
Suresr.ic"ns, eeusgezlnd (roor 't ganscrle volk vereerû, te ilvere ccn waarulge rusrplââls bez<lrgd.
Unze \orilngru kwam ze groereu, ruct ergeu
hancl uet rlou€Itrifllrs uer r.eopoi-liofu€ ââl.l u€
hjt<baar vastnecittend. }1qoidmrnlster lJelacrorx noemue GaDrrelle Peut <r lauooale treldtu. r (1)
**l

wilde zij niet

biecl.rten.

gij

irqorbare stetn nitsprekende... n Nu en in hct uur

l

Zij ontving de Konemunie.
Ze sprak met den aahno'ezeniet over

haar

zuster.

Te 5 314 uur kwam men haar halen"
Onderwegeu van de gevangenis te Sint-Gilles'

waar ze ôvergebracht lvas, naar de Nationale
Schietbaan, Aàa z\ ingetogen haar paternostef,
ds lââtste rroofden van deï Wees Gegroet me1

Een gewelclig proccs was ooh dat van Patenté
Clr iiurts{Joltcu.

tre bouraauval op de Zeppeliuloods van bvere
zettc ue uUliscde pohtle aau uaar SptourrsuJacrit
te velscuelpcu eu zuiKs lctu*e tol uet gteu[e
proces u ue zaak fareutè )) oI ( ue za?k uer telegraÀtslgu r),
tict proccs had plaats in den Senaat van 2 tot
6 }lei iCrtt. Er waren 36 bescduldrguÊlr. Sroebcf,
was auditeur.

Àtetr riad een groote organisatie ontdekt, die
bespieurr'g ctreet op oe spoorweg,eu, cte uiuggeu,
vhegpierueu, aaû <re kust, te Antweipeu, korr.rru
die ovcr net galrsêue lauo vêrsprerd was. 3.n men
daukte cile alitle aao qe brtgaue der telegraltsten.
Aan het hootd stonden "Pareuté, Lerevre en
Devalériola.

(1) Bewerkt

naar

:

<

martyre de Gabrielle Petit.
tloor G. Gabrrisl,

Ënfance, jeuqesse

r

et

en tr Gabrielle Petit"u

--

Ètt"

De auditeur vroeg hem, t'rf hii einrlelijk zou

i'tkenncn.

lrekettnr:n. lk rveet tric:t, wat
', Ik hè'l-r triets tç
rlen'tnii verrviit. lk ireh me nooil rnet iets andeîs
lr.zig gehotrcler;. clan rnet rnijn steerkoolhandel.,'
l'lcn koulromteerde he:n tttet eeil getuige, âan
rrieir hij r'likrn'ijls rappo,rtcrr ôTergegevEri had.', Ik kel rliel rnijnhcer rriet ,,, ze{ I.e{èvre.
', Gij rcrclecligt ir rllr:aas ll riqr de auditeur.
', lli-.srhierr kcirt ilit- nliinheer rnii, nraar ik
]<err ltetn nict. ,r
l)a.renté lilo€st lrtkt-nlrL.r, rlat hii r,arr f.efèr'rr

.t rrkticlr kreeg.
Dat is ni€,t \raar)), Lielveerclc. de bescirrrldigdc.
lien gevangerre, die zclfmoorcl pleegde, lisl
ctrr stuk na, waarin rtan l,efèvre sprake nras ais
\:â1r eerr spiorrnage-chef
,,

.

Die man kan zich vergist hebbcrr ',, ruerktt

I.efèvre

oçr.

lrr dit str-rii storrrl o<.lk :'
,' fk nlocsl nri jrr versia(r.ll uâll .ltal

\ ('n.

,,\,crge-

',

()ij zijt Jrern ,,, zci ric a.uditèrrr.
ik ben rrooif Jran ger,ecst, ik hrt't l.çièrre.,,
Eeu koelir.r vc-rschee.n. Hii bektudc, dat Lt.
lèvrc ,, Jean ,, rris oorlogsnaaur lrar'l tr.r hij nrcest
,,

,,

t au herrr lrrieverr evcrnEmel.

I,efèi're blecf onbewogen.
,, Ik heb rlien heer nooit

l,en*ir

ge-zierr

hij.

,,

l.ri urle t,uipe-n was biizorrdere iokt ri, zei

aurliteur.

Charie* Parentl wa.s geL,urc[ tc IJuLliiiurr r:r
1878 en beambte bij cie telegrafir l{ij lr,.'as l/ei
stanclig, sprak gemakkelijk, en kelcle geen vrees.

In 't tregin van clen crc'rlog rvas hij koetier.
tusschen het liooirl-krvartier van Antl\rerpelr en

sommige nrinisteriee le bcsl rrurrlers,
geblel'ar.

ie

Brrrs:ti

Na den t,a.l r.an Àntwerpc'rr bleel hij irr tit'zei
België, maal den 31" I)ecetnbei 191+ trok hij
mer Devalériola orrer tle Hollandsche grens eq
begaf zich naâr Ire Hâvre-.
Hnlf Jrrnuari ivas ParentÉ te iirrinkeikc. Uaar
za3 lrij ecn soldaat, ecll vrou\ri qn eerl kind door
een rlic.gcrl,itln verplettcll u'otelerr. Dat tooneel
maakte.c"cr1 rliepen in<iruli 1:)ll hem. il! ler rechts
z:,tting r.erklaariie Parenté-, dat het eet: der be-

weegleriêneri r-ças tot zijn arbeid voor het land
D^rcnté kcerrTe ûlet zr'kerr'Tr Tihuont caut Bel
gle tcrug.

{n }Ici Lt}lô i.regc'u hij

pas aau spiorrrrag,vre'es geiusillcerrl t.
\Torcïe:l. Eens in dcn dieast. u:,:rr1 hij er c1t' zi*l
van e1 breidcle het werk uit,
Arthur Devalériola wâs een arnlrtenaar', rltc ui,
Eerst hacl

hij

geaarzelcl

uit

Ce kongres*sen vân staâtspe'rsoneel steeds dc zael
van de kleine'ren vercledigcle.
Hij lvas tan Àntwerpen, 36 jaar', gehtr*--ti rrr
çecler r,an tr;r'ee kinciererr. llii s'eer,{e zich dapçrer.
bij dc t,n,lervraging.
Louis Lcfèvre had rot steisei arng,crruttrt'rr allc.,
tc loocheterr tcneincle uiemand tc te,:ra,len, :rl
ii..a: hij zel{ overtuigd, dat hij ste,'ven :nceel

r,, verzekerde

,,

\iijn

vulpeu rvas ledig.

dc

l

Iin z.,tr, hiekl l,efèvre vol.
Eerr anderc. aangehoudele, (ierartl Hubert,
had bij cie instrrrktie a1les ontkend, om niemancl
in gevaar brcrgcrr, rnaar tlaar anrleren alles
'r:ertelrlerr, te
kon

ker.

hii

oçr cle reclrtszitting ook spre

IIi,i ivas koerrer vour Noord-l'rankrijk. Pareu
té gaf henr een brief var rninister Segers, waafin
tlezc verzcrcht rle vliegpleinen van Noor<l-Frank
rijk na te gaan.
Ën zocr werd de eelt na cleu urrcicr verlroorcl.
lJc voornaamste getrrige was luitenrurl Schtver
iner, rr,en hanrlelaar in rrredestijd

\lct

buiteuge{voon gedultl en veel eieiorzieiri
tleze reusachtige zaak ondetzoeht.
r\ls belootring werd hij bcvordercl en voor zijrr
i;rirrtra-spionnage naar Hollanrl gestuurd,
hael

hii

l)e krijgsaurliteur u'enschte hern natuurlijk gt
Iuk. Darr wees hij op de gevaten tler spionnagr
locir het Duitsehe leger. De bezetter had al dr

weerbare Belgen naar koncentratiekampen kur:
nen brengen err cle }ingelscherr zouden het wei
getiaan hebben, bera'eercie hij, en hij voncl het
naar zijn Pruisische, r'-ipvattingen, laf, rlat onze
lanclgenooterl van. tlie begurrstigifig misbnrik
maakten, om verraad teplegeri.
Over het laffe van tlen l)rrits,chen irrlal in ecrr
r,reedzaam lancl, zweeg de man.
I{ij sleepte er voortrlureu<1 cle lJngelseheu bij ;
deze zo,uclen zooveel gecluld uiet getor.rud hebbcn,

om dit alles te. anderzoeken, utaar dadelijk di
ver<lachtee <looclgeschoten oi opgeliangen heb-

I

)t'

lij kerr

hcl ; irij Lerinrtt l,lr
in Transraal.

llrrrs"çeisr.'ir

c

gef

risilleerden oç 1ie t :,tadhuis.'
rerl,'voeting ttil

il:11 (lr' li('n('entratitl.atrrlrrl

t.r lro,;gç âtDtjte
dic lt:ili.!: aarr r1r'llrtir:rc ziicle r,ntr ck,
n'ârrit r'll rrli'lrt'gtsr'lii1.-ttlr qr lileinen in

Daarrtq. hootrrlr-' 1ti.j rrrirrisltrs

uaars,

g-rcns
joegt,rr.
'lr rr dorrrl

I'cch rikcrrdt' hii r,arir-r'1aui.i!licl{ic lrii r.1u i,t:ilirrlrligrlrtr, rltnrr llij iratl ,1ic onk (,n r'li:2,:
(l\.\i(iri!l ltrrrr :tttct,gt. ..itraf{tti tr: eischel.

Parcrrti ltorul{1r irij ecn lfotlwen soldnat, r.lit:
zijrr lanrl rlirrrrlt, nraar toch \:foeg hij ,ie rlnorl:l r lrj t'o' rl l)t.ilr.
Iilcitr. itts lcgt-rr lltvaiétiuir, ,lsarna t*q*l I-,r
l'èr,,r'c, Sîraie, rlie iri Namerr eu I,uxe,mhurg spiolr
rtlgi' rir.cr-i, ( ltcl!eells tegetr f)'elveâ11r ldubelli;i:clr, lir'ir'l:é,,lit iu \/laarrticrLrl i\r.rkt(, Ba:.
tilensgr, illrl vcr-_"lritclcr \.arl 1r*t vlirgkarrUr vilrl
IJcrchc'rri, I)ul;iuriclcr, -di-e irr \,.rririt"È'rankrijk
ziirr La:rk r',-,1,r'ltirie, Dallerrr*g:-re, dir: l.uik el
);:ri!i(t)..riû]1 ziirr t'ckerrirlg lilil , ll:rthicu D,eiar,Iit, kt,-,r r-it-:' çir 1\'âaritel-ner.
IJ,,: i'ti-rlqrligirrg rieerl hazir ltst rrr lx'tcngdt-,
,iiit. al r'ie tr1âlil1rn rriltr zeile'lijlitn rlH-ang gt,h,r,.,r
,/.ir?il1(l iratlcltrr.

JIr j:lruift,ii \ r{,!x lrir t.it',t i,jt.irioo; rlrrigi

\ïùr)r:ci,;lr

tc rnogen ricliteu

te.geri

lic

be."cht:rlr1iÈ

den, o,lrr zijrr bel,uncledug trit tr rlruktel vool
al hun toen'ijtlirg, \\iiial vo{}r .g.ins(h l3elgië .;ich
liuigen z.ou. lfct \\:er([ heln t{eucige,r{i.
De ïreschnltligilcn inochterr rl:ln ook zr:Ê'.qeli,
rvat zi.i r,,jr het' ]tart haclden

Pareiirf, litrirrnr.rtle astr de wu{rrdeî van {ien
;rLrditeûf.,lir,' h,:rir r.ÊIt t1o,i1$, *rldaai hacl ge
-

,IOETBCI

iltilsçiiiresir )Ia;r

.".1r1efkt Èrîi{

,r D,an heeft llir het recht niet nri;
te tusiliee
ten\], zei hij. u in geeï eûkci be"qchaafd lan<i

wor{ii een vijantlelijke
\t'erclcr hetirrner:clr:

s._,lclaat ueerseschoten.

hii er aan, h,x hij in

r,

ee*r

\i('r'ige zitting in slaali \{ias gcvâllen.
.'r D,s1 1,.w-i,ist, hoe gerust rnijn geweteu i*.

Nict ieder kan insiapen, als hii urr{.t, dât nr€n
legel heru de doodstraf eischt. )l
\ret"elel protesteercle hij tegen ,lc" r,rijze var:
irurr aanhrudirg : met Trad r.iittlagiilgs,agentel
gebruikt. Hij ontkende dat hij overste was
.\trler.r harirltl dezelfdt rechtcirr rrr rlezelfde plieh.
len.

a

Ik

lic'h tle volle waadieiri gezegd.

lk

tieli

.gee4 StLd rcrdiëÉL l$4-zijn g:errËunrlinge*,
maâî stelatsagentell, betaalel vrrrlr o{rzen arheicl. :,
FTij eirrdigcle aldus :
it Ik sta irier als reedri met e.err r:tjet in ,t grat
Iielr sttrrv{-.ltrlu liegt rriet. Ik ben â.lleelt irr ,lel
ilicnsi rian,mijnheer Segers geweL*l , J.li ontkerr
rriet, tliels,terr bc"r,vezeu te hebberr, nrarrr had de
zt,de,lijkr rerpiichtine rniin oversten tc sehootz:lûlell. ')

Inefèvre sl,,rak 1tu, uraal nici r,-,vc,r de zââk
Hij riatrkte clen aclvokaat, al hari hij heùr
niet ve'rstaan. Hij vûnd het crri misdaad men-

;r.c1ve.

schen

teï

t1o<ltl

te brengerr.

1l1l

()p hei slae:'eld stienzen.
Ook Delrreau rvees er ûp; dât

*r

reeils zrxlveel

frij alr Tæeerlie.l
zijn plicht hacl gedaan.
Huber-t sprak irr denzelfden ziri.
Ftippen : < Ik trlik u in volle'gelaat en zeg $.
,{at ik nooit spionnâge gerlnari heb {}ii'kunt ni*
lnï! doa- wat se wilt
a,gent

.

* gl8 *_
Oallemagne : rr Ik had rnaar een doel,
.land
te dienen.
z-r.ru

ili

ge

rvcigerd hebben. Gij kunt rekening hou:

rirl \'trl rrrijn i.i2 j:rreu, urijrr trouw

heid.

mijrr

Als men geld aangetroclen had,
én clippci-

u

voltrokken" Lefèvre ver\reèg dat zijn vrouw
laatste uren van

**+
Na cle nlei4ooien ontsnanten aan het doorls
: Strale, Delveau, Bastiaensen, en De-

von-nis

jardin.

Wer:len terechtgesteld : parenté, Lefèvre,
-Krické. Van de anderen veranCerde men het vonûi_s

in

levenslangen ciwangarbeicl.
de Iijst cler. uitspraken :
Ch. Parenté, Bmssei : Doo,-l. _ 2. A. De"
l,
va1ériola, Berchem Sint-Agatha : D,oo,d. _ t.

Zie'icr

!a Louvièré: Dood.'* 4. J. B.
Strale, Elsene l fevenslarrge clwangarlàia.
_
louis .D,elveau, Sint-Cilles : iévenslange
Id'vvangarbeicl.
6. Gerard Hubert, Brussel :
- l.{aterne,
Dog'1. -* 7. Ernest
Luik : i5 1r"r.
8. Theocloor Fisch, n4echelen : DooC. _ b. prorper Krické, Gent :.Doocl.
10 Martin Bastiaenserr, Mo'le'nbeek : l5 iaar - 11. Guillarrme Verest. Laken : Lerrenslanqe- rlwansarbeifl. _ 12.
Louis-I,efèvre,

Jan - Tos.

IJen 14u NIei blekrachtigcie de go,uverneur het
cloo:isvonnis van Parenté, Lefèvrà en Krické.
IJer.r 16" om 9 uur 's morgei's, \r/erd het vonnis

Jacobs, St-sterren s-Wolurrçe : Leven slan-

ge dwangarbeid.
18. Adelin Serwy, Schaar- dwangarbeid.
beek : Levenslange
*- ia. ;ut."
Debl-ander, Nimy : Dood.
15. Ërnest Laurent,
-l\{a.ûbeuee: 10 jaar.
16. Gust. Dallemaqne,
I-rrik ;Doo.l.
1?. Pieter Menalra, Sehaarl.eek i
Vt;is-taak.-- 18. Jnles \/an rte Kerckl.:ove. Fnrssel": 3 mean-leî.
lg. Taenrres Vermetten, Sintflillp,q . lf, iaar. - 20. l\forlecre T)e Scl_.revrrer,

i".t.
. T R Trcohs. \/ns<E-21 Tl.l-.,r-e. lferrhert** !? prion.é
c'e: 'l 0 ia"t.
23. l\.4atl,icrr T'leiar4in. Sôt aarbeok.: Tst;erg12nog
rlwanoarheirl. : 24. Cor$nlrqarhodla

:

lant : 15 iqar.

10

rpillp Ô6oqçenq, Schaarlrnel< : 3 iaar.
2F. Trrles
- Ant. \/an
f)e Qiri.rpr. Trrtnhorrt: 12 iaar.
26.
|,ieônt. 'Tirrrnt"or.lt : \/r.ii5rrra.ç .- 27. Constant
Kets. Turnhollt : 2 jaar.
-- 28. Jos. .Laurvers,
lurnhout: 1 jaar. * ztt. Jos.
Peeer, Turnhout:
.1 iaar. = ffi I otrt* Irtc':lrç-tle"se+na+:-fo jaa+=
_. 31 Antoon T eéhat. Nirrrv : Dood. gZ. Ernest Evrert. Fetoen : Ler;enslanoe dwansarbeid.
-- R3. Ârtlrrr Re5ti6. I{ass"lt : l0 iaar. _ 84.
O-1on Tro'rhni'llp..ll1,rc<1,1 . l0 ia,rr. _ 85. Fred.
r p,poa-q.. lvs"ide : .! 0 iaar , _ 86. Chr. Flinnen,
(;n1-'1i11pq; 6 ma4nrsq,
lt7. Ch. l.{oulart,
Molenbeek : Vriispraak. (l '
** *
T)it -r'oces rvekte.wercl
rloor 't gansche lant1 tliene
otrtroerino en veel
e1 se.laan om genacle

voor (le veroor.leel.len te verkdjeen.
't T,aq niet aan rien auditerrr. Stoeber ,1at verscheidene doodvonnisserr gewijzigd werden,

(1) Dit hoofdstuk is vooral bewerkt nââr hel
merkwaardig boek van een der vcrclecligers I
<r Devant les conseils de guerre allçmands l door
Sarli Kitschen.

cle,n

avoncl

cle

bij hem cloorbrergen

mocht. Ook Parenté hail rrog een aangrijpeircie
ontnoeting met zijn geliefclen el l{rické omhels.
c1e voor het laatst zijn achttieniarige clochte,r, die
den_ voleerr,len niorqen rn'ee'ze zorr zijn.
Te mi,idernacht sclrreef Lefèvre nog een bricf

zijn vro,n\\'. Daarin lees,t men o.m.:
Ha, rn'elk een barbaarschheid, wc,lk eeî misclaacl, tlee wezens als u'ij te scheiderr. Maar
troost u, Goldelijl,e Enge,l, zeg bij u zelf, dat ik
als een clappere sterf. 't Is het noodlot, ,t is cle
bes,temming, het uur is daar. Als i! niet door
lie'n gedool wer:l, z.ou ik rnisschien uiorgerr door
aan

'

rr

een ongeluk sterven"

. Eir cian, geliefcl r,rourvtie, wie ik zoo vergiffetris vraaE voor cle rlroefheicl, welke ik u aando,e, beclenk, dat ilç soldaat en reeds lâng
dood ha<l kunnen ziin, zonder clat

gij het recht

zou4t hebben te protesteere-n.
\{aar daar zou ik een se\veer geharl hebben,
orrr mii 1u ysldg4ioen. terwijl ik me hier moet
laten cloo,Cen zonder iets te zeggen.

tlw man o,ifert zich voor anderen" 't fs verschrikkelijk, maâr 't is zoo !
Gij zult u a1s de vlollw vân e€ll soldaat beschouwen er:r claaro-çer fier z,ijn. Ik vertrek moe'
diq, maar met verscherrr'le ziel, het hart aati
flarâen, het"liclraan sefolterd. Ik hacl toch zooveç'l hoo'l) en heb er nog. Eenige urefl,,.. en het
1'ran<ç'liik sifl4e.
fk zeoen 11 en, zoô er een ITemel is, ztrllen wij
er elkaar teruq rrin4s1. want sii ziit een Eneel.
Jlr nqhels u cluizencl en duizend mââl en nog

çn alfii.l...

Vaafwel, dierbare,

vââr'rvel .

l

II..v beÂroefcle Omer.
Om 5 uur stier\ren deze clrie hdlclen-marte'laârs.

lu*

*

i{a het

yân

r-le

Drûces cler telesrafistcn ha.l men dat
sroor6,gg4-btenaren (19 en 20 Tuli 1916);

de za.ak Co,lson-err i<on.oorten, wêlke afsehandeld

werl in
woôf

,re zaal-cler-I{amer

\an

vo.lksvettegen'

1ia'crS.

Fr u,aren tnrintio' lrcc^1.rrI-1irierf -. .Colson 'WaS
o.rJrr-siarieorretste te [1ti-nicg. Ziin Èàr.1nck
k.ioe nredewerliet vyas cle 59 .iariqe Arthur Ro:
lan4, statieo\refqte te Êc!nrrheek. I)e'ze ôienst
gin- rrorlyal l'ef verkeer o"l rJe strootweqen nâ.

Vietnf T)ehl6n61, nr1'1s;-c.faiignrrersfe fe A th
gin. rlc fvoir1p1l t1a oll de lij1 BruSSel-Doo'rnik
sj1 Tlrrssel.-Befqen.

D'e macirinist Louis lTansr-nne vetvoerde rap'
porten, t1e postbea.mbte Des,iré llufrasne van Ottignies kontro eer<ie de lijn t an NamÊnr soMs
$ameil met zijn vrolr\v.
Arthur Rolancl hielrl zich op de'hoorte van het

terkeei lanss Schaarbeek ; :2ijn dochter Nelly
hielp hem. Elke week verzqhd Roland eell vet*lag van zestig koloæ es cntving daarvoor, ?0

*.qH*
tot 150 frank per maanil, zoo men niet vergat
hem te betalen.

Treurig, was het hoe Eelgen hier tegen cle
moedige nlannen kwamen getuigen... eu verraden.

Stoeber $,-as we'er auditeur. Van hocveel burhij als een begeerige beul het hoofd I
Colsoq, Roland en Dufrasne, de drie hoofdper:i.onen, namell moedig de verantwoordeliikheid
gers eischte

ran hun daden.
eolson verklaarde, dat hij nooit een centiem
had verdiend. Hij betoogde alleen gchandelcl te
hebben u'it liefcle voor zijn land. Fier stond hij
toor ziin rcchters.
De lijst cler uitspraken rvas de volgende :
1. Adelin Co'lso.rr, ter dood (vonnis uitgcvoerd).
* 2. Emile I.efort, 15 jaar. 3. Arthur Roland, clooCstraf (uitgevoerd). - 4. Zijn clochter
l{el1y, 10 jaar. * 5. Victor Deblocq,
doodstraf
6.
Desiré
Dufrasne,
doo:lstraf
{begenadigd).
(uitgevoerC) . - 7. Zijn vrouw, 10 jaar.
B. August Thomas,- koncierge te Brnssel, 15- jaar. *
ti, Pierre <1'Hercit, politieofficier, Brussel, 15
jaar.
10. J. L. I{ansenne, machinist, ter clood
(begenadigd)..ft. Ant. Wolf, koetsier, Brussel, l5 jaar. Vercler werden stra-ffen uitgesprokcrr van 10 jaar en minder.

*

*-r,

Het werk varr tle spoorweg-ambtenaren wetd
r,'oortsezet clo,or de postbotlen en zoo had men
op 29 et 30 Auqustus. het oro,ces IIus en konsoorten( zaal var den Senaat).Er waren .tertien beschrrldig.len. I)e recbtcrs
u'aren clezelfrle van

't

voriq Droces, jonqe offi-

cieren. echte Prrrisiscl.e militairen, clie een mencc]1 enlerrer u,einiq tel.len.
De zitting irad piaats met gesloten cleurcn ; c1e
overheid achtte het ongewenscht Duitsche soldat€n €n ambtenaren het schour,vsoel te geven van
burgers, clie tegen officieren ficre taêl voenlen;
bovendiEn kreeen clie solrlaten anclere indrrrl<ken
en velen voelden svmnathie rroor de beschuldigden, c1e Belgische vaderlan'lers.

Belsen mcchten natr:urlijk nooit op de zittia"
gen aanweziq zi.jn.

Louis l[evts was in dit

nro,cers

rle hoofc]nel"

was trierrr on rle nost. 36 jaar our! en
1'3'1s1 vsn eer c'ezin. Hii w-ss altii.l een arnl'rtenââf c'eçË€,St. die |et rrolJe vetfrorrvren van ziin
efi. -q1eeLrs ziin njicht .ken'{e.
51;rsteu flezre-r
trrl 11;2s :*,n:t.rÂn fle ùbs.thor]el. rlïe rn'eiEerden
ouâer het Duits,che resiem.te werken.
Dc clienst ha'l voornl tot taak evenals cle vorige, rlerr looo rJer treilen oa te ,qâan.
soon :

hii

De l,esclrul4ig,len hiellen zich waar.lï'q,
fiet verklarend vpot huq Jand 'gehandeltl te

hebben.

Zoo hoorde men F'raucois i[us, Leon Jacquet,
Louis Neyts, Jules Chaway. J. B. Corbisier,

Jacque:s. D'emey, Evariste Boel'ens,

I.eon

D elo

ge,

É.i. Dambrose, Frans.Vergauwen, de priester

Truyens, Amandine Proos,t e-u A':nand Gilles
{statieoverste van Lerrven),
Stpebæ eiscbte tegen neges besehuld.igilæ de

doodstraf. De advokaten Kirschen, Éraffoft cn

Th. Braun, verdeciigden de beklaagden
Lochtelijk.

h4rts-

Neyts sprak een aangrijpend woord : n fk betre'ur niets v, z.ei hij, ( en moest ik het opnieufr
beqinnen, ik zou het cloen. Ik volsde cje onder-

richtingen van mijn minister. IVlijnhecren, ik
vraaq u niets voor mij, rnaar ik vraag vergiffenis
voor aller, die ik meeqesleept heb ; ik ben het
slachtoffer seweest van eefl uit'laerinssac'ent. fk
betr teoen clen oorloq. m'ie dezen ook titlokt: !t is
niet rle haat voor I)rritssl.r1"t.t6, die mii rlee.l han<le'len. Als een land liflt, lijclerr ook al zijn kin.
deren.

Velen der onzen sterven aan het front; ik
waaq slechts ook te moqen sterver, men kan
eveneens achter hc.t front zijn land dienen. Ik
vrâaq geen gcrade, maar smeek mijn verdcdiger,
zich te be'korr-nererr o,ver mijn vrouw en het onclerrvijs vân mijn ,tochtèr. rr
Uit de c"evansenis van Sint-Gilles schreef hij
nog aan ziin arlvokaat, .Mr.'Kirschen :
uLaat mii toe u te zesc'en, dat mijn Srootste
vertr:et tijrlens mijn bechtenis was, te vernemeî,
clat mijn vroulv en kind oo het punt stonden, uit
hun qtoninq.gczct te s'orrlcn.
fk vrensch, rlat zij niet aan hun lot overgelaten zrl'len ntor.len.
Vertronwerr.l oo uw qtelwillenrllr eirl, gel ukki g
û'rzet rlen volbrachtcn nlicht. val ik met rle voldoenirrq getrouw te zijn oebleven aen miin beginsdlen. Go4, Konine. Wet en Vriihçirl. 11 11;
.
TTct

T{et vonnis vverrl tritsesoroketr.
was har.l.
Men z.aa. âat Âe he-zetter 2q'a21 1yeffçn wilde, hij
wiens reel"thatrL toeh on onrecht sfetrnde.
1. Francois N'Ius, Brussel : Doo,'l.
2. Lêon
Brus3. Louis Neyts,
Jacquet, Brussel : Doo{.
- Vorst: Levenslange
sel: Doo{.-4. Jules Chawav,
dwangarbeid .- 5. I.B. Corbisier, Elsene: I)ood.
* 6. Jacques Demey, Brussel l f.evenslange
t'lwansarbei4.
7. Evarist Boevens, Charlcroi :
L Leon Deloge,
Let'enslanqe tlwalgarbei4.

- Dambroise, OttiL Edm.
Jumet:'15 jaat,
- dwangarbei,l.
gnies: Levens,ianEe
10. Frang
* 11.
Vereauwen, Antweroen : Ruiten zaak.
Priester Euqccn Truvens, Brrr5-esl : VrijspraaË,
* 12. Aman.la Proost.'Brussel : 10 iaar. 18.
Àrm. Gillis. teuven. : Lerrerrsl an ge dn'an earheicl.
Het vonnis van Neyts, Corbisier en ITus werd
oo den flroroen. v-an- 4 Sentetrrher voltrokken.
Jacquet stierf 24 uur later. -Tfij huwde in extremis mejufler Proost.
*'*,.*
De voll.srrertec'en1r,'oot'liger Buyl had ook

eeu

5pinnn xos'1ie11st irt sericht.

I)qartoe be't"oor{e ,ie lreer f enoir, Wiens aan_
lionÂino en rlonrl wii reeds rnel.lÂen.
Arthur Dubois, hoofdtreinwachter, richtte dan
den clienst oonieuw in, tnet de hulo van ûederverkers als Copnejans, te Schaarbe'ek, Blanpain, herbergier op den hoek der Trier- en Mon'
(1) Naar het reeds âargehaald werk van Mr.
Kirsehcra,

-J

.

1. À1exarldrr FrtrncL.
FIe*rdrik--Tozei .l e.Per.
.
i ' Pieter

I
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toyerstrâat, Duquesn€, hoofdtreinwaehter te
ùf once'a u -sur- Sam

bre.

Een der koeriers',vas Dustin, bit'genaamd het
kruitske r ; de op fijn papiçr geschreven rapporten werclen in ôen dubbelen wand van een
koffiebus gesolcleercl door een loodqieter; a1s
werkman verkleed beqaf Dustin zich dan- met
zijn a kruikje ll naar de grens. Dustin wercl aan
.gehouclen, maâr men vonil niets bii hem ; toch
stuur,lb men hem naar Duitschlantl. De heeg
Van Mierlo. hoofrlinsenieur der slaanwagens van
Oostende, liet verslaEen van einrler in een sleutel ovetbrensen.. M. Kusters, dienstcloetcl bur.qerneester van Reckheim (Limhure), wist ook
meîis vetslaq over r1e grens te krijven.
D'e Duitschers rpâren clen diEnst op het spoor
,,

crr hielden Kusters en .hetzelfCe
Dubois aan. Andere mecle'

werkers onderqineen
lot : CooDejans,
Blanoain, Chantraine, stoker in de Zui,lstatie,
eerr zttster van Kusters err haar man, Merekx,
erïr antlere zuster'van Kusters, Philippart, 'Wevekens, en Gooisens.
Teoeliikertii.l ont.lekte men t14tee andere tliensten. die min of meer'sâmen werktcn en in tt geheel hiel,l men 62 Deïsofle1l aan, rlie te Hasselt
oosesloten wErden, waar ook het proces gevoerd
wercl.

fn Sentember' 191 6 rn"erden lf d66.l1zonnissen
uitsesoroÈerr : vier wer.len hekrachtigd : Dubois.
Krsfe,rs. \[/2rrf ers en 1\i[s5ga;1.
De heer Buvl bleef vrii : hii werd

c1e < pa-

troo,n )) gerroemd, En rle I)tritschers wisten er iets

var, want zii bo'ten'Dubois het behouti van ziin
leven aan, zoo hii.den rt patroon rr noemcle. Dutrois weieer.le hartlnel.Êig.

Den avontl voor zit[r terechtstelline, zei Dubois in ziin cel tot ztjn medegevang'ene J.heurellx :
rr A'ls cle,tor'lo,a rrit is en p'ii vrij ztlt ziin. ga
tlsn aan M. Brrvl zeqseî. ,1^1 ilc r'n1i,çioer{ hetr
Tiin n^^m te nôetnefl en ik n1c I'p:lootinq voor
miin stilzruiioetr,lhcirl *1ç"qhfs éÉ'r dirro vraaclt : r{at
fiii rnot rlefoelrotnst rrerr miin rloettterlic- zûroeln
Tirrhnis wer.l den lo l)ecetnher gefilsilleerllKrrsters stier-f ree.ls een maqt'l vroeûef. Metr
h2.{ r1s1 6noelrrkkioe çvp111xrf61d. om hern tot
Sûïe,l.f1l 16' 'lyringen. n^Af te rteroeefs.
tç Â.,nnÂs.te ;rn"; -qôhroàT*îi ann #iq-{ar*i'!ê
pp6 hdaf . warlin fiii çç{llirretis nfl'-'1a "" oiin
Ohr;c+^fiiLe ryevnoilpnq en acla+ertr'p;.1 i' ziin lOt.
Merr leest er onrle,r meer deze zinnen in :
r Ik heb aan God gevraagcl en ben verhoord
geworden : dat Ziin heilige wil steecls geschie"
iie. Steeds was het mijn vudge wenscli mijn bloerl
voor mijn geliefd vadedand te vergieten, a1s
rnâïtelaâr te sterven, teueilrde ook mijn ziel te
redden elf eeuurig van het Hemelsch geluk te
gelieten. f)aarom, u'eelr toch niet, wees getroost,
en fiet over uw zooiil eTr broecler, tlie slechts voor
ùnkele uren me€t tot deze $rerel(l behoort. rl
Verder schrijft hij noe: rrGroot is miin vreuqtle
als :nartelaar te kunnen sten'er. Ik roep u alten
oen laatste vaarwel toe tot in rJe eeuwieheid'
Omhels een laatste maal voor mij de kindcren
Àlbertine, Pieter en Cornelus: dat God he'rr zeggæ!

Vaarwel tot in de eeuwigheid I Hoera, hoera lrr
De oude vâcler vân cletl rreroorcleelcle, waarvan
e€n zoon aan het front,een gevangene in Duitschlancl was en die nog t\Mee dochters tot gevangenisstraf zag veroordeelen, stierf van verclriet.
**l

De bloedige lijst wercl steerls maar langer. Op
12, 13 en 14 Juni 191.7 kwam het proces Kugé
\.'oor.

Kugé rvas ecn horlogemakcr, oorspronkelijk
D,uitscher, maar Belg door optie, die groote
diens,ten bewees aan het vaclerlarrd zijner keuze.
Hij u'as sol<laat bij het 19" linie, cloch bleef hier
achter na Antwerpetrs val. I{a t1e a4nhouding

van Mus bestuurde hij een spionnageclienst.
Hij rvas belast rnet Brussel en Brabant, Genevois
met r1e zone Charle4ôi:TÉuîn, Jules Descamps

met clie van Philipoeville-Chimay-Givet, Boiteux
met I,euven-Aarschot-XIechelen.
I(uqé verzamelde c1e raDporten in het huis van

Lucien D'escamps,, Leuvensche steenu'eg, 44,

Brussel, en verzond ze naat Holland.
A.lbert Deblois,-beclienrle aan het station rran
Schaarbeek, had, dit station voor ziin rekening.
Et waren no,E anclere beschtrlcligrlen, onder

meer Frans Verqauwen, schrijnwerlrer te Antwerpen en Chatles Leon Dehaut, r'eldwaehter te

Reroer, rlie heiclet reeds in 't proces l,fus gewikl<el,l waretl geweest, vErder J. B. Corbeel,
lerrrret te Antwetnen
Tegen VergauwEn hat{ de aucliteur'een haat.
De Antwerpenaar verklaar,:le :

,r Ik ben smol<kelaar en heb een menigte merr'
schen over r1e g'rens geholpen, en brieven overgebracht en gelcl, gaar ik ben geen spiol. 't Katr

zijn, dat er onrler miin brieven waren, die nret

spionnaee te doen hadrlen, dat weet ik niet. rr
n Corbeel rr, vervo gde hii ou een vraag, rr cleed
ook niet aàn spionna5le, maar ntas rnijn verken-

neÎ.

))

Ër was e€n vrouw, clie Corbeel beschul,liqde

;

rle arr,liteur harl haar als zoogenaamd tt schaap r'
gebmikt, rloor haar in de gevanqeris bii andere
aanqehoutlener te ze'tten om rle'ze tr-it te hooren.
Te vernchtelijl<er was haar ro1, daar haar eigen

mân sefils,illeetd'w'as.
fre àir;fîiEtir tzofl 1fu-u1sa1!+rtiqheirl van Vergalrwen niet rrerrlrascrt efl zei hoonen,l-l
r, Thv borriline is niet r.'roer1ig. Zo,udt ge dan
rtn lafaard ziin? u
\/eroattrven soronq ôf).

n Ëen lafaardt,. zei hij. tt Iernand, <1ie als ili
twintiq maal cle grens oversclireCen heeft is van

niets banq, zelfs triet van den .]c,od.

Ik

heb

clen

doo{ dikwijls netrij trij gevndld' lneer c1ân een
van u rrrisschien. Maar tlie rtrourl,' liest ! Ik hel)
uw so;lrlatet"t ô{llsd!<oc'ht, hortder'l frank rtoot eett
en vijftig voo,r eefl kincl. rr
Toen cle atl.liter-1r to.:h volh'ielrl, dat Ver-saurven snio'nnase deed, ging cleze zitten en haalde
y6lrrrxs,sene

<1e

selrourlers ofr.

I{et nroces rluurrie tot 14 Jrrni 191?.
D,e uitsnraken waren weel stTetg. Teefilover
ele hardneklcigheid der diensten, wildo cle bc'

*s*$*
zetter blijkbaar die van het gerecht plaateen..,
het gerecht van Duitsche officieren, wier aairwezigheicl hier alleen reeds een onrecht was.
Ziehier de voornaamste vonnissetr :
1. Georges Kugé, Brussel : Dood.
2. Jules

Descamps, Brussel : .Dood. * 3. I,ucien
Descamos, Sint-Joost-ten-Noode: Dood.
4. Mme
Lucien Descamps, Sint-Joost-ten-Noode
: 15
iaar. -_ 5. Patrice Grarqmet, l{olenbeek: 1b jaar.
.* 6. Albert Deblo,is, l\[o]enbeek : Doocl. ?.

- I,
Frans Vergatlv,/en, Antwerpen : Doo<l. _Georges Genarcl, Bouge bij Namen: Levenslange
dr,rtanqartrèid.

L

Mme Georges Genard, Bouge

- jaar. * 10. J. B. Corbeel, Ant: 10
rvemeî : 1û jaar.
11. I.eon
Boussu
- * 12. \VweBoiteux,
bii Waleourt : Dood.
Emile Nlasson,
Sint-Gilles : 10 jaar.
13. Emile Denris, Frussel : l0 jaar. * 14. Fer<l.
Dunont, Sint-Gilles
bij

l.{amen

:

10 iaar.

15. Ch. Leo,n l)ehaut, Bersen : I)oocl.
votrnis
u'ercl vo,ltro.kken rçor Kuqé, Jules

Ifet

Deseamps, I,ucien Descamps, Vergauwen en
Boiteux.
Toen Mr Kirschen Stoeber in een partikulier
gesprek nog het lot van Vergauwen aanbevool,
rieo de auCiteur brutaal rr Neen I n Hii voegcle
er bij, dat Vergauwen gefusilleerd zou worden.
I}e martelaars vielen in <le Nationale Schiethaan den 24" Juni 1917,

t**

April

mqr in de Àrtans,traat
te Schaarbeek het lijk van eell man, die door
revo'ivers,choten gedood sras. Het was het lichaam vân zekeren l{eels.
Ziehier, hee het tlrama outstn,nd.
I)en

7o

1916 votrrl

majoor, ook wel Neels de Rode ger.roemd, naar
tlen naâni zijner vrorirv Oonenheimer Rocle,
1ïas een slecht befaamde jongeling.
I-Iij trad in dienst tier DuitscLrers" ffi; kwan in
betrekking met zeketen l,ouis l3ril, 22 jaar oud,
een verstânrlig, flink nntwikkeld man, die zijn
vaderland u,'ilcle dienen. Voor den oorlog was
hij hotelmeester te Parijs en ûu woonde hij bij
zijn schoonbroecler, die een hotel hail in de liooiruarktstraat te Bruss,el.

Ze smeeddea hei plan hcm offichadelljk te msken. IntusschEn vernamen ze hoe Neels clen zoot
van den poiitie-inspekteur,Gas,ton Guillaume aan
cle Duitschets ovErleverrle, onder t'oorwendsel
hem naar de grens te geleiclet,

En toen Bril vernam, clat Neels hem nu bebij Beleen zelf in clienst der Duitsch€ts te staan, rvas cle maat t'ol.
Bril g'in.q nu l[eels na en volgcle hem een
sclrrricligcle

bij de Drritsche politie
de Berlaimo,ntstraat binnen treclen, clan met
een jonge vrorlrÀ," wan.lelen. 's Avoncls bezocht
hii rnet, deze c1e koffiehuizen.
gansch'en daq, zaq hem

in

bij llril. SaDit nam
de laats,te tram naar Schaartreek. Bril en Le"
cler-cq clede:r hetzelfde en stapten op dezelfde
plaats af. Neels bracht cle vroulv naar haar woEen vliend, Leclercq, voegcie zich

rnen bespieclclen ze clien avoncl het paar.

nin.q en ging cian naar huis. fn de Artanstraat
stotd Btil voo,r Neels. Een ko,rte woorclenr,visselinq cn Neels clreigde met een revolver, tnaar
Rril was hem voor.
Twec revo,lverschoten en \Teels sto,rtte neer.
Ëen ber,r,'oner onencle zijn venster en zag twee
llcrs.rrlcn Vlrrchten.
Hct lijk hleef rlaar iigren. \I,:at later struikelrle een voorbijsanger er orer en grns de politie
u'aarschuwen. Men bracht clen rloocle naar het
bureei van cle Radiumstraat.

's iVorsens krvam Rril bij ziin vdenclin en
vertelde haar alles. \:u krvam r'le reaktie na al
r1e onrrindins eî vier dagen en nachten bleef hij
konrtsiq geiaaed.
Dan beS,loot hij de grens over te trekken, maar
cerst zou hij alles aan ko onel Betranco,urt gaan
vcrtcllen.
D'e Duitsche politie narn het ourlerzoek van de
Beleische over etr was woederrd, omtlat cleze
cloor cle oo het lijk revonclen papieren n'ist, rryel-

ke tol \reels vervulcl hacl.
De Duitsehers krvamen te lveten, dat kolonel

zeggend, dat ze hem rrooclig had

Bettancourt e'elr vijand van l(eels was en zij
hieiden hem en zijn vrouw aan en lieten zijrr
s'oning bewakcn.
Ën daar krvam rin Bril en viel in den strik.
ïJril ll'nc als verstonrcl. l[fen voetrie hæm naar
Sint-Gi11e"q. Dp.ar zette meri een sehaatr bij hem,
na he'n eerst on.'lerr,:raasd e11 r'laatbij mishan'-lelrl
te hebïre"n; zelfs met vuistslneen in het gelaat.

legerclienst opg€loepen wâs.

ovcr het seherrr.le. Ziin verraderlijke metlegr.

Hij

ool<

rville rraar Jrct front, waar hij tr.l,ee
zijn zuster weerhielC hem,

bro,eclers irad, rnaar

in het hotel,
rlaar haâr voo.rnaamste beclicntle ook voor c'len
f'och n'if ie hii latcr vcrtrckl;cn, cll mfil \\'ecs

hem Neels als ect goeden gicls aan, om over de
grens tc vluchten.
IIij lrezocht Neels op de ClaesJaan, niaar kreeg
cladelijk achterilocht.
IIij zou trriJer o,nrierzoekcr: mei l,at voor een

rnan--hij te cloen hacl en ','roeg daaror,cr inlichtingen safi h'ec1s gebuur, cien gcpensioncer-den koJonel j\l[re:l Betrancourl. I)eze verteli,'le hem,
dat de zoo;genââmde gicls I'oortdurencl bezoek

van Duitschers kreeg en uit een raam van cle
woning kon Iii1 zich claarvan zelf overtuigcn.
Bril huivercle bij de gedachte, wat al otgelukken de verrarler.kon bewerken en si:rak hierover
rnet hveç l'rienden.

IJ,c onqelrrkkige was ziek, kreeg l<oorts en iitrcle

ranqenc r.ertetr'le alles over.

Tegelijk nret Bril
zijn vriencl Leclercq,

zouclen vervolgd v,'orden
clie iret rlrama bijwooncle
en clie'i:e vacler, vercler kolonel Betrancourt en

zijn vrô'uw,

ze,kere Portmans,

ook een kame-

raacl en rle politieofficièr ïexters, rlie het lijk
onrierzocht had.
De zaak krvarn clen 8o Febmari 191ô voor.
l{r Kirschen harl gevraagcl I3ril te mogen vel!

de.ligen. FIet rverd hem gerveiger<l.
De aucliteur zei hem, dat dit het gevolg rvas
van een artikel uit cle rr Echo Belge rr, in Hollanrl verschijnencl, u'aarin men schreef clat zich

in Eelgië een zn'arte benrle gevormd hacl om alle
verfaelers te clooclen, en het parket alle stukk&

*s4{-

(

rr

,'irrr.l.rtirre lrrrr

,.1c

I.uil<sclrc gciirsiilcerr.ictr vall.r'lc, Cllrartrcrrsr nirar rlt. lrr,(t.ir:tilrlarts

vâJr \ t,.ls ge.Iotugra{rtlci el dir [r..rto's ttaat
tÏollancl ges'uurd had. Verder s,tontl er sc'himp
in tegen cle Duitsche trarlraren.
Ën trrr Ira<i r.lc: gotl\:('rltcltr \'(1r :;lttl)( r'z\\ r'i.l
iczegd :
,r IÀIt [rrù, als lve toch bartrareu ziju, zullqr rre
zoncler Belgar ,iie zaak afhande'len. rr
tr{r li.irschen betoogcle aan <leu âuditcllr St{rr
-ber, drt de hctrcling vall iournalisten in't hui
tenlan,l toch geen rc-<lcl rvas onr iernarr,l vor;r
't getr:cltt va.r zijn v'erclediger tc l;erooven, ttrarrr
rriets hiclp eu geen Belgisch arlr,okaat m,rclrt irr
tre sk rtarrLzaal verschijnen.
Zerr bezwarencl voor Bril rvas tle uitroep varr
z.ijn vriencl Leclercq, hoe oprecht ook :
r, \ltat q'e gedaan hebberr is zcer E.]e(l c1r \\,i

lretr':uren het niet.
,

ûat was de be,l<eltenis r,âu irr:t vt.r;rrri hcriirrrçri
!t.r daa<l.

lt

'

+

llerr 9" l;eraatislaagtlc ilc reclrtlrrrrtk cn ricu lti"
lde zc het vonnis :
Brjl : ter dood i

Leclercq z"(xrll, tierr

.itiar

t.l',r'angarbeid; I.eclercq \rarler, i'ijf jaar rluang
arbeicl our niet genoeg op zijn zotln gelet te heb
I err : Portmarlls, zes rnaanden gevaugeuis, erlr

rlitt

iaar

rrirar' het rnelclarnbt te

;

kontru ; I)exters, eerr
ur zijrr vrotlrt

ilc, koionel trr:ee maarrtl.-n

t'crr ruaauel.

Rcecls voor tic: uitspraak f itjc$(ic Kirpelien hlt
erg$te voor Bril err zette ele fzunilie aan vû{)r
irw'1oetl te zûrgert, om derr jougen mârr te re<iden.

De pauselijke nuncius belcofale naar generâai
von Bissing een nota te zenden, eri vroeg dat
nreu haastig een genatleverzûek zrru upstellen.
l{r: Kirschen deecl clit en liet het door llril-"
zuster naar: qlen ttuncius brertgetr, rlcze liet arrt
rrûorden, dat zij Ïrei zell: âlin generâai von Bisring nroenf ilrÊl:Ees'Fli err .hii e' zieh nie,i ruer,

kol

beiastrr

,lringencl

)'

; irii

schrel:i

',r1,,

r.lerr

omslag

,, 2çç1

nlÈritr zorrder hanclteekening.]):rt rvas derr l{}". l{er,rorrlç clel Bono, <le zus
l(:r t:ail clcri-r'eroorcleelde, ki|arrr rnct ,lit rrieun-s

lrij

llr

Kirschen terug.
ltlar naar rlcr rrutrcius uecr, haar.
;raura<lend nict hee.l te gaân, zonr1er r1e belofte,
,lat hij iets !'uor haar broerlcr zott doen.
Uu lluncius las het genatleverzoek en scirreei
er bij dat clc Tamilie Bril belangstetling vetdien
cle, daar ze reccls ee11 zoon irr clen oorlog had r.er
iorel. llij zc'i , rriets verder te kunneli tloc-rr err
,{rf .hct stirk rral rle anne vrouw tenrg.
ûcr.c lieii ltLl nââr marhiersl r'1r \rillalr.r,llar. tierr
De'ze zond

:liaanscherr gezant.

De Villalo;bar verklâardc, tlat de inrtioed tarr
tlen nuncius veel gtooter qus clan de zijne err
zijri bctniclleliug nooit clc n'aardc hebben k*n
r-an he'tgeen r'lr-' eerste rcecl:: lratl gcdaan.
'J'crug lraar J{r Kirschel. I)eze riep uu ,.1r
irulp iri r,arr ilc,1r Ler:r Errera, hoogieeraar varr
r.*rht irrrr c1c iJnisselsclre hcxrgeschool .
't Vr'as ltr rl ticl ullr. En rueu iratl geiioorrl,
,i:it rlc aahu,r.:zcllicf re6:i1s nirar tlc ccl v:rn Bril
!r.qâ{r'r} \v,r:i r.n ïrecsile- ilris rlat rle oilgcitrkl(igc
,li*ri trriclit iurtcl!Lgestel.l zrru tvorclen.
l),J hecr Ër'rct.'.r 1ii1r laar cleu Anrtrikaartseirtrr
sezaut llrarr,l \l hirlocl ; rlr=e gaf liem eerr woorrl
loot bat,Lrr. r''rrr r'lt'r i"tr.ticket ; rlic telefo reerclt:
raar cien j{cruvùrlreur-geuerael, welke antwoord
,lc- clat cle militaifr gotlvernellr von Sauberzç'eig
ueestcr lvas van lret gctal. IJen oncler-officier
vergezelde Erera naaÏ ilt i\rcnillg r.*u rrrlfl -Qau
irerzt'eig. Dc ltu;glcerarar lirt hu't r erzoek onr
.genade, dat du,r ,1.'n rrrtr:cirrs gesteund was aalr
clen .generaaT i.rr'*rrr'ikcrr etr ,lczt r,rtttt'ing tletr
b*zoeker in eijti sB.L,rr.
DarlelijE çchter ûntlrsrll r1+: gtruvÈrneur cierr
.

.9âs

(iulretrial .iirccil-ti's

1er's1

rit
ir

l,rurirldelaar.
:tet\reI].

elir

lrrx.,ir.

ltalttr|il

itr'

erclenl<i

rr g

Hril nltiest tjicn

rir:f g-c{r,isiilccrrlt,rr r,iltr
spl edr tiR hei d

rracht

Vr'rtx' rn,xir<1 ruet tle

..(,.r{(.{(1.

J{nar ltr:t n'as ecll \'âdeïlal1dsicllt rlaa<i etr
Re\l'ûû€ :11()0fd. ;r

I.)c' qoitverqellr Èlot:.g riarr

. tt{: {Juclalttr;
dai risrt rlog \\-â

,-o\-et ..

l,:rat-ltcicl rler Tlelgcn, rrlr zcr,'
l.('l)s \:crlrf)lJ{(:l'r, ('ltz.

:\{aar liet s;ûi 1'n.n illit$. x,as : ,, Rril \.irordt tc
irtlttxtsteiri.
lJr, h,:t,r. iirrera ging rlicir tuleur.gestr:ld lrere::.
\'iir rlirfi crlien lliû1i lriilg ltrils ler:en af, n-raar
(li(r irliln \1ra: tet] heilteloo'ze' iluits,che' rnilitair
' Iirr iial ltzochtr:rr'di, vert'itntelr (1e!1 vefo<lr
,lceldr. Zijrr x-cbrokliige'lioerler licrr rriet kr:men
ïrr.,cselijli trx.irrrt.l dairt itr clt" hatelijke. !{elrail
lenir
Bril n'as z.r.-cr kalr:r en rlrordig.
Ûrrr qirie uut- rer-ds stoucfeit zijrr r,ai.lur t;o 1r.r'ec

I

I

tionalû Schietbaar:
Om ees uur kwâlrr{:rl t\\-eÉ autôs çrt riâar ac}t'
r( r €çlt rijtrrig.
C)m zeien uur lrrlr-,rden ;,r rt-.rr sâlr',r.
Stierf toen Lorris Bril ?

s.rhocrnhrriled erË i1a1)' le. il*n

-r*orrit hi.hhen ?.e oveî riat

i

"

lrutt

z.eker]r*id gr

rad
,

\laar ,1t,1 I l'i irirrlr

1,-

llrrrssel

r.t

rr lrlakkaat

r

Berie ht

vau.s-ii F"ebrtrari l9lti, hee{t het
re.iclgerccht, i:rdten dr: r'eroor:cleeiiug van anderij
lrersoileit tct verscliillende- -sti affen, veroardeeid
Louis Bril, koffiehuisbediencle te Brussei
Tot rie ,ioodstraf
,, l:li.i vr"rrrris

.

clc

r"arr ûr,1r viluf \1.ap ti

en i.litpc\urjï(l

l)e gouv€rneur vau lJru*rl

,iiri.tn I l
,,

irulp

Ilet yonnis werd bckrat.htigti
Ilr rrs:ei, i I Februari tgi.ti.

I)t her:r' 1,,]rrcra Itl ritttisrrir- Lf it?r11, Liitt. tk- r'e'r
,lr,1igiltg aatr Bril ciûtltr-rudett u'a-c.
a tr{et \'r)nnis ir{,tft rlaaro,\er uitstrrraâk gc'

lcl.il

l.uili, tij,lt,rrs

.

I)s

.

genreenterr rran Gre.nt-tsrussel liepen br,

lcrrclir:t.i flog €en gezaruer:iijke bûete uuo
SijO.tlt.r
rnark
_op, omdat .llrii een ievoiver ir"à SàiruU r
el Schaarbeek irad c.raarenboven 5ii,UOçÇ;n ,

iretaierr,.daar het gebruik r au hct ,r,ap*" op ,ij
: r orr. tgcbic*1 plaats had.
Clouverneur vou J3issiug schreef later aau he,
.{erirc,enfebestrrLrr van Rrus;e,i, dat hij die boet,-

introk.

. .IJe -roode uiakbrief vau lJrils veroûrdeeling
lring iangen- tijd op cle mtrrerr eu rnenist r,oor.

bijganger ontbloo,tte hcr lrrro,frl uuZ,,

rraarn. (1)

clen

Stoeller liet eens eeu lreschuiriigrJe t<_rt trver
rnaal de doorlstraf veroorileelen : hit i,va_s Fran_
cois Fr-'yens
l)e: geiuvet"neur schonk dezeu tuclr geuack:, r,riscirelon tijclens de zitting Feyens zijn verachtilrg
\:oç,r .1en auditeur

\\;ij

niet irad verborgen.
kunnen niet uitu'eiclen over alle proces,

senr nlaaÏ {noeJelt ons

paler.

tot rle

vçoruaamste

he_

Uit L.lekloa wercien tle gebroederd Vau de
\Voestijne te Gent gefusilleerd, uit Tielt de brjefrlrager \rermeersch, de schoenmaker lfathys, en
de tramheciiencle Keirsbilck. Ij,eze laatsté drie
rr

n g(\'angcn genoinen op ;i Januari jgi6.
H€'t proccs rverrl te Gent ger.,*rd lle kinclererr

t rrl(

itj \trre ï:c*chrijven ,.1it naar het ree<is aange
liaakle werk varr Mr Sarii Kirsch€'n

,

.r fli
vân Èen rier velctordeelden werden vror den hettog van Wurtemberg geleirloom geuadb tcvragen,
ntaar liet mocht cian toch niet bater.r. De fan:iiie-

ktlen

's a',ott,-ls
in den kerker.

bezo,chtert

rielelclen

Tar

vore11

de vgroor-

**rt
'TVcndeu

we thans cven cleu i:lik naat cle Âr'
rlertnen ; ook dâar wâreû nlannen, rlie ailes veil
lrad lerl vot'r hulr lantl.

Te

Sta-,'c'lot 'woon.le Constant

ûrandprez,

eeu

verstandig en aktief nijveraer. I{et zijn broer
Iirançois, zijn zustcr Fllise ct den briefclrager
,,\nclré ûregoirc rvas hij cle zicl \ian e€fl organiwrtie, wrer inlichtirrgen vooral van belarrg waren
r,oot tie kfij gsverriclrtin gcn bij \rer,,1ur .
ï{ij irad zicir ilaertoe vcriicutlen luct ecr1 man,
ciie zich noeûltle

:

rrD'ieurlonué La.mbrec:irt rr vau

i,r:rik. Oee"n trcirr rrit Duilsclilancl over Vervicls
rn Spa of or.cr lia.inréci1', <iie i.riil"resiiieti voorl.ij
rsL.tl.

Corrstarrt (.lrandprez bcvorderde ook
ualr vecl jorrgelingen.

c1s

vlueht

Aan deu spoorrvêg van Vieilsalnr werkteu
Russische gevangcnen. Dc pastoor lan Rogcry
boocl een schuilplaats aan gevluchte Russen en
hielp ze over de grens. Ook in de bosschEu wareû
Russen, die daar verborgen waren, rnaar van e1lencie gestorven zouden zijn zondcr hulp.
X{ej. Simo'n, de zuster van den pastoor vaû
Rogcrry bracht hun voedsel en kleederen. Vooral

in den Winter met de sneeu\rystonuerr was clat
eeir werk vol opoffering.

Ook François Grandprez zocht

dergelijke

zwervers op, en dompelde daarvoor door bosschen en moerassen langs onbegaanbare wegeil,
l{aar het trelangrijkst van al1es was de in-

iichtingdienst ten behoeve van den strijd bij
Verdun.
In Januari 1917 werri de strik gespannen.
Constant Grandprez kreeg het bezoek van ze'
kereu Emile Delacourt, van Rijsel, ciie naar België
om inlichtingen te verzanreleu.
- gekornen was
Grandprez tooncle zich eerst achterdocntlg.
Hij beweerde, dat hij geen inlichtingen geven
kon en zich slechts met zijn leerlooierij bezig
trield.
Delacourt tooude ailerlei bewijsstukken

bevelingea. Nog gaf Gianciprez
weemdeling verdween dan"

Ë1r

âân'
De

niet toe'

Vier dagen later keerde hij terttg'

e'n \Mâs riu

iu bezit van zulke inlichtingen en gegevens'

dat Grandpree eindelijk hern zijn volle vertrou"
wen schonk.
Oen volgenden dag hadden ze ecll nieuw onderhoud waarbij Constants zuster Eliæ tegen'
woofdig was.
Zij ontwierpen een nieuw plan tot ofgaflisâtie
var, à* inlichtingsdienst en de meeste hartelijk'
heid beheerschte hun gesPrek.
Dieudonné Lambrecht, hun eerste medewer'
ker. was te Luik aangehoude[ en gefusill€erd
geworden. Sedert dien tijd had de briefdragcr
Àndté Gregoire zieh wat rustig gehouden, maar

ru stemde hij toc meer ijverig mee te werk€û'
J,fl 'Æ' J*nua{i kwaà Delacourt wÊcr ûaiu

",-"

S\avelot en zei, clat ele geaiiieerden etrringenci om
inlichtingen vfoegen, daâr zij èen grôot 'offen'
*ici çourbereidden,
ir i\Iorget krijg ik een verslag van elen briefrir:ager Gregc,ire x, antvroordde Grandprez. rt Ik
z-al het u te I,uik zelf komen brengen. u
En den volgeîden dag iregaf Constant Grandprei zich naar Lu.ik. Hij moest daar in de rue
,lt. t'ctinne, I60, zijn.
tf,rn half tlrie treide hij aat. Delaco,urt ontr,ing
ei heru. In de liarner waren rrog tu'ee darrrcs.
i-)e'lacourt stelclc ze voo.r a1s zijn vrouw err
s'rhoonzuster,

tlee

ingervijden .en

hij

prees tlen

ijver en nauwgezetheid.
I)an vroeg hij, ot cle bezoeker net versrag Lirc
goire rnee geLrracnt had. Coustant reikte het
ov€r, en ging zieir wat aan cren haarcl warmen,
rvant het \l'as eell bitter kouce ciag.
I)ciacourt bood hem een stoel aan en sprak
l*venilig over ]rei werk. Zoo l-erd het clrie uur.
{ir:uruprez zei toen, dat hij moest heengaan,
<.Iaar zrjn broer hem wachtte in cte Contrnental.
I)elacourt antlvoordde, dat hij ook in 't cen'
trum der stad moest zijn en een rijtuig zou laten
lrezoelier am zijn

haicn.

Hij ging uit cle kamer en kr,vam wcldra terug,
zeggeûriÊ, clat z.e zoo dadelijk zoudeu vertrek^
kcn.
Even later was het voertuig daar, Grandprerz
nanr aischeid van de dames en vergezelde zrjn
gi.istiiccr"

Voor de deur stond geeu rijtuig, maar een
auto. Twee mannen noociigden den nijveraar
van Stavelot uit in te stappeu.
Granuprez begreep pl<.rrs arles. Verraacl ! l{aar
hij was als versro!1q ovcr zooveel laaguerd.
Ùau vroeg llrJ wat cllt alles beteeKculre. Een
cler lranuel toouue zi1u kaa.rt van tr)olrtrcageut,

eû zer oat zuu gevallger.re uleer -ultieg zorl lirlJgcû

op net gerccrrtsûoi.
Ltclacourt reecl rneen onbeschaaurd, cynisch,
Ziln sraclrotter sprali geeu woord tot, lreu.
beu nalT uur later was de ougcluxkrge vaderlaudcr ru de g,evaugeuis van SurL-l.er.luard ru cei

['zr opgcslotcn.
Zi;u Lrroer }lrançois was intusschen iu het
hotet Coutrnental, ruaar zag na.tuurlljk Connlatrt
nlet vefscrulllen. ]rlJ uraaiite zlcll hl€rover uret
ongerust, maar meeude, elat cle eeu oi aûLiere
omstanr.ugherci de reis beiet had. .Llrj aeed eeur'
ge boouscrrappen en wrlue 's avouds aan het
stâtiou Gurilerrtins vertrekliert, tiocb werJ ciaar
aangeirouden, Seherp ondervroeg nlen i:ent, maar
I,rauçors bekende ruets.

brg

let

vertloor was Defacourt aanwezig. Dc

gefireeoe verraûer, de trelt, too[de ruet de uuustÊ
scilaaûrte,
lrauçois ç"erd ook aaar d.e gevangenis gevoe.rd,

'tr'e Staveiot hielci men Elise en Marie Grandprez aafl, de zusters der gebroeders" Na een laug'
dUrigc huiszoeking voerdcn soidaten 4* flarrr€*e
naat hct station" Ze moesten den,gauschen nacht

cle onverwarmde waehtkamei blijvcu en er
heersehte eea t€tnperetuur vsn tion graden onder

iu

qlll.

--.
Den volgenclen rnorgen bracht
I,nik.

roe"E

,èIJ7

gang stond een klein altaar. Constant sfrak eerst"
biecht, dan Elise, eindelijk Cregoire.
Dan spraken ze langen tijd met deu priester
en overhandigclen hem de brievæ, welke ze iu
rlen nacht geschreven hebben.

hen naar

_ Dan v-olgcle cle gevangennemiug van rien briefrlrager Grego'ire en zijn vrouv/.
Den 27o l{aart 191T begon het proces. fn een
celrijtuig voerde uren de
gevangeneû naal

Gregoire had zeer met zijn kindereû te doen,
rrraaf tooude zich gelaterr.

"es

de place Saint-Lambert

Allen bleken vol moed. I)rie zonen aân hct
fiont, zijn vrouw was in de gevangenir... hij

- Eerst kwam de zaak Be'aupaiu voor. Vy'illia:n
Beaupain was advokaat te Vieilsalm. Delacourt
hew_eercle,

lverkt had.

dat hij met

9onstant Grantlprez_

<1e

.:af Zijn ler,'en.

Graudprez sâfi€ngel

hield

itij

Om half vier baden ze gezameulijk. Ëlise, bail
voor met vaste steur. De Duitsche aalmoezeaier

hoog err laag

deed dan mis.

vot, dat hij zulks -*.el aan Beaupain gevraagdl

maar clêze hardnekkig gerveigerd haci.*
D_e beschuldigcle wertt rian ook vrrjgesprokeu.
Na twee uur wachterr verscrreuen' nu- cie zes
irescttulctigden, Vijî o,fficie,ren zateu achter een
tarel. Een tolk hielp bij cle ondervragiug.
Constant bekencle, rlat hij reeds mrnstèns twee
jaar inlichtingen aan de geallieercle.n verschaft
had en zulks deed uit plicirtsgevocl als Belg.
Itij weigertle cle nâmeo Iilner medewËrkers

Zebaden vervolgens, tot ruen hen hsleu kwam.
Elise verklaarde rlat ze al haar r,ijandeu vel
,i,â1.

lIerr hoorile de zware $tappeû der solclaten....
Het exekutie-peloton.
. rr lfoed ! Voo'ruit ! l riep Eiise.
I{et lintjes hail ze in de gevangenis drie vlag-

getjes gemaakt. Ze gaf er een aan haar broer eo
eerr aan den derden lotgenoot.
Zij knielde neer su bad nog even, Dau staptc
ze de eerste heen. Constant volgde, dan Gregorre.

te noemen.
Gccu Belgisch aclvokaat mocht hen verdedige:r, wel een Drlitsch, clie echter zeer kort moest

Aileu baden.
Voor de palen stoncleu dertig soldaten. Priçster l3repoels mocht niet tot daar nreegaan.

?.utt,

De auditeur eischte de doodstraf tegar cie drie
rnannelt en voor elk der vrouwen tien jaar

\Ieu

voor lraar wezen.
Op }Laandag ?

llei

om

vijf uur 's avonds

werl

den Elise, Constant en Gregoire uit de gevangenis gehaakl. Een celrijtuig voerde hen naaJ

cle Chartreuse.

hun, dat ze den volgendEn morgen oru vijf uur terechtgesteltl zouden wordel.
De mannen zeiden geeî lvoofd.
Elise hief de hand op en riep :
D'aar zei men

bond de drie veroordeelden eeu blinddoek

voor.

rlwangarbeid.

De rechtbank deed clien dag geen uitspraak.
Deze volgde twee clagen later. Ze was vèrbluf.
fend : Constant Grandprez, de briefdragcr Gregoire en Elise Graldprez kregen de cloodstraf,
en_de drie overigen eik 15 jaar dwangarbeid.
Voor ieder werd het vonnis afzondeiiijk voorgelezeu en pas twee dagen later toen de famrlie
Grandprez samelt moctt komen, deekien ze elkaar irun vonnisscn mee.
Ze spraken ot'cr bet proces, hun zaken, rnaakten huu testament! en dan was het alscneid aangrijpend.
Constant mocht in de gevangenis zijn maaitijden van buiten laten komen en aldus verzon
hij nog een micidel om brieijes te verzenden,
IJ.ij waarschuwcle c1e zuster van tlen pastoor vao
Rogery op haar hoede te zijn. f ijdens het proces had hij uitlatingeu gehoord, clie op ger,aal

-*

< Leve België I l riep Elise, eu ze wui,fde aet
haar vlaggetje.
De ancteren volgderr het voorbeeld.
De Duitsche aalmoezeoier toondç zijn oprechte
bewondering.

.

a Vuur !ll
Het salvo klonk.
Zoo stierven Constant eu Elise Grandprez er
<1e briefdrager Gregoire,
Drie armzaiige ctoodkisteu stonden,klaar,
t\{eu groef drie graven. Geen familielid, geen
vriend woonde de teraardebestelling bij.
De dochter van eetr volksvertegeawoordiger
van Luik hoorde dien dag in de tram Duitschs
soldaten, die van het exekutie-peloton dcrel gemaakt hadden, over de terechtstelliug spreken.
Een van de militairen verklaalde, dat hij ruet
begrijpen kon, hoe men zulke edele uenschq, ter
clooJ bracht. (1)
Zidaar een beeld uit de verre Ardeauen. Nog
anderen zijn in de Chartreuse ouder het moor'
denrl lood gevallen, maar wij kozen hier een dgr

aangrijpendste leiten.

Later zulleu we dit droevig boofdstuk

ia

verband met den tijd
nog moeten voortzetten.
We zouclen onvolledig- zijn, moesten we ook niet
<le strijders ver achter 't front doen kenneB.

a Mo'ed ! Leve België ! l
Een Duitsch aalrnoezenier verscheen. De ver-

oordeelden vroegen om een Belgisch priestet.
Constant en Elise werden samcn iu eeu cel eu
Gregoire in een andere opgesloteu.
Orn clrie uur verscheen priester Brepoels vau
l^et Beiersch hospitaal. De Duitscbe aalmoeze.
nier had hem gehaald
I)e deur der bEide cellen werd geopsnd, il de

(1) Bewerkt saer;
Alb. Itrædy.

ru

L'Ardsru{Ê Ilrtcdquc

l

tt*$;

i'i+iv*i.È: z',11 ii" ir{:]. l-,(i\rr'ijaen
-ûaer rt.tl*rr r1s nutrx* aan. Ze liaclclen

d*t ,, heirveg ,, ge lr;i{d,.tlir: i1 clt: bang* dagerr r.+n
IJr I'r tlari ç,t tr.rigr \,\'it: \'iril :rll.: krccbtsitispanrriug,
li;"5

,jir, l.'rankliik riritn'ilikelerr kort, orndat er toctl
,,rl.r onc"iirclig, r'rrel o1, 't si:ei stond.
i)*ar .qtaptrrrr i\iarigin, ),ivelle,

. ila:r

riil

i)étain, Jo'Ifrc
vrt:enrrle triilitaire attachés. Venolgen:

,lt'minir+tcr la.n {)t}1 lr}l{ cit,le vnrrzitter der r,:
i'rrlrllçç
i.)c' aci jcint \ (.rljtlrl ,ittt zit'krtt tttairt t art \-tt', :tli

Ilaâr w:-rr*n
rir-rn

)rtrlcr-prefclil

,

\r"eior
r;

rrok.

rlç >r-'rtatrlre$ trn gfgçva31qij.*

Iau lrel 1l;l;rr'rltpilrtetnerit, de prefekt, ilt
.

ritrr voiltz-illt,r'\f iis rf1.i t,r:rhor"tg opgctillr-

it,rd.
.f

offre, l)itniti, 'iret,tr,liibbbcr rle,r l*'.g,;rs t,itrt

itct.

'i centrllln, ge ueraal 5ir:eller bevehrebi:er varr
iret Iln iegcr, geucraal ..1issgjn, kçramantlant varr
rlen sekterl lal \:creiuri, gencraai Duliois, cle rrri
riister vau "llinnenlarr<ischLr zalien *n clie val

i{}rlog, oniringcier clcn hçer Fr:incaré.
Aan een zijcie vai: het ge',velf str:ndeu gelrc1'aiii
tlilinsky, r'oo,r Ruslancl, Sir A. Paget, \-oor

(

()root-I3rc{agrie} genetaal di J}regar:ze lr:rir lta'
majex.rr .\:[onschaert, r,oor ]lelgië, generaal
Stefanovitcir, !:oor Ser\-ië cn gerreraal Çr'osvitcir,

iië,

!'o,0r ilIorrtexegrr.

,!

Verdun

ligt ver...

-De acljo,int van derr rnair* hieid zich als vertegenn'corrliger vau \Ierlun tegenover rlerr voor'-

,,

tter.
Dèze laatste nani het .,ï{xird- Hij }rerinnerdr:
aan de heerschzuchtige planneu vân Duitsch

(Àbel Fajvle in ,, i'Ëcho de l?a:i-s :,i

zi

iand,, die afstuitten elp ele muren clezer stecle.

I,II.

r<

D,e herist$eve,chten bij
Wror nan 't' irtnt
Verdun in 1916,-' Het offensief aan de $ontme,

ge rnaanclen elen

u,

ald*r

gewe,1<1igÉu

't

Duit-

schok varl

heicl en ,{e$!t van opnffering rle plannerr rtan cler:
vijand il c1e war gestuurd"
Eere aan cle so'lcLaten vau-\ierduû, Zij hebbeu

rnaandèn hacicleu ,.ic l)uitschcrs bij Verclun
,g-cwor*teld, er een iralf millioçn man opgeo'fferd
cn er feitelijk een zrvare nederlaag geleden.

eTen oogst,'i.lie nu oprijst, geeaaid en met hun
bloed bespreeid.
IJnor hen hehl:en dt' ln'ee iettergrepen Verduu
een gansch ândere L:eteel:enis gekregen dan clie
rvelke l-initsehland meenele er aân te hechteu.
Die naarn vâÉ Verdun riaaraan D'uitschla:rd,

Zrwmin als bij Nieuwpoort, lelreren, Arras r:i
lioismns werd hier de rveg naar Farijs gebaancl
Een det merkwaardigste plaatsen van Verdutr
\ïarsr, ile kazematten onder <le citadel, daar u'arren allerlei cliensten onclergebracht ; tnen baktt:

.

c1e verrvezenlijking van zijn droom eeu symbolischc beteekenis geg'er,€Il hacl gn ciie weldra,
.meettde het, voor de vertreeldiilg der'mensaher

in

er brood, stapElde er ler,ensmid<lelert o1r, verzolg
r'le er gewonden, deed er operaties, daar was eett
etektrische eentrale, een kantine. Het refektoire

inuren asg mÊn de vlaggen van Fra:rkrijk en ziju
geallieer<iel. Ëen koarpagnie van 't 49u brtaliorr

bewonderenswaartlige troepen

sche lege.r llreerst{lnc1en, hebbeu door htln <lapper-

Ztt

\\,?s cle ontvangstzaal, waar geirerael Dutro,is
rloorluchtige gasten verwelkomde.
Den 8Ê'september kwam daar Ï"loyd ()eorge,
toen Britsch minister van oorlog, en drukte er
Eugelands bewonclering uit rroor de verderligets
r.an Verdun.
I)en 13u Septenrbe'rvas het 't bszoek van delt
i:reer.Poincaré, voorzitter der Fransehe republiek.
De citadel was voor rlie gelegenheid kunstig
\itr$ierd. Vlaggen tooiden de grauwe tnuren e$
snmbere gewelveu. Klimop hing in cle ontvangst'
zaal, vn omwond de elektrische lampjes" Aan de

De

vervolgde irij, rr die *ncler ircvel van generaal
Pétain ep generaal )iivelie grjdurende auikç lên

een geweldige nederlaag vân ons leger, de o,nherstelbare ontmoeâiging van o'ns land en de lijd.etrijke aanvaarding van den DuitscirEn vrede moest
oproepen, clie naam vertreeldt voortaan bij de on

zijcligen evenâls bij onze geallieerden, wat er het
schoonst, het zuiverst en het beste is in de Fransche ziel. Het is als een svnthetisch synoniem

,

gewoldeil van vaderlarrds.L.iefrle, dapper"heid ur
,rrielmoidieheid.

Verrlun zal uit zijn assctre ,rprijzetr : tle t'etlr,o€ste Ên verlaten clorpen zullen zich uit hur

tuïnen verheffen ; de inu'oner;i, te lang verban'
terug
rieil, 'dullen naâr hun herstelde haarden
-be*chutkeercn, ciit vernield lend zei oncier de

