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Belgische vrouwen, Gabrielle 
Petit is uwe nationale heldin 

(Uittreksel nit Minister Dela-
croix's rede, 29 Mei 1919.) 

Opvoeders,schrijft die 
naam in uwe boeke 
en op de gevels uwe: 
scholen. -:- -:-
En gij, mijne broeders, 
schrijft dien naam in 
uwe harten. Zulk leven 
leert ons goed te ster-
ven en.zulke dood leert 
ons goed te leven. 

(Uittreksel uit de lijkrede 
voor Gabrielle Pet i t 
doorKardin. Mercier, 
den 29 Mei 19i9.) 

Frankrijk heeft Jeanne d'Arc. 
België heeft Gabrielle Petit. 
De beteekenis is dezelfde, we-

zen wij op onze buren niet 
jaloersch. 

(Uittreksel nit de rede van Mgr Keesen 
in dn Senaat, ten erevoige eener in-
terpellatie over «Gabrielle Petit, de 
nationale heldin», den 2 Jul i 1919.) 

J l F 
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De Nationale Heldin 

G A B R I E L L E P E T I T 

Ons grootste Slachtoffer 

Onder de Duitsche bezetting werden meer dan 

zeven duizend Belgische burgers vermoord of 

terechtgesteld : Mannen , vrouwen en kinderen 

dooreen. 

Onder de vrouwen die ten onzent voor de zaak 

van het recht geleden hebben, is er geen die in 

kloekmoedigheid en sterkte Gabrielïe Petit over-

trof. Dit meisje werd voor het vaderland gefusil-

leerd den 1 Apr i l 1916. 23 jaar oud stierf zij, met 

den glimlach om de l ippen, en met den kreet in 

den mond : leve België, leve de Kon ing ! 

Zi j was het jongste van de 41 slachtoffers die 

doodgeschoten werden en begraven op de Natio-

nale Schietbaan te Brussel. 

Naar het getuigenis der Duitschers.was zij van 

alle terechtgestelden de grootste. 

De Belgen zijn het allen eens om haar te aan-

schouwden als eene nationale heldin. 

Hoed-af voor Qabrielle Petit 

In de donkerste dagen van de vi jandeli jke 

bezetting ontving ik van Juf. Helene Petit een 

portret van haar zuster, datgene juist dat op den 

omslag van dit boekje pri jkt ; een vriend van mi j 

maakte het in 't groot, en deze prachtige photo, 

met de nationale kleuren versierd, werd opge-

hangen op de eereplaats van mi jn salon. 

Ti jdens eene huiszoeking te mi jnent vroeg 

me een Duitsche polizei : « wie is die fiere jonge 
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vrouw ?» Ik antwoordde hem : het is eene van 

onze Jeanne D Arc's », en wij l hi j aandrong gaf 

ik hem in een trek haar dienststaat : € Z iedaar 

Mejuffrouw Gabrie' le Petit, 23 jaar oud, door den 

vi jand doodgeschoten, tengevolge eener veroor-

deeling van het Duitsche tribunaal op grond van 

spionage dienst. » 

"Vo l gens de beschuldiging is zij oorzaak ge-

weest van de vernietiging van verscheidene 

Duitsche regimenten en heeft zij vele jonge 

Belgen over de grens geholpen ; zij legde eene 

bu i te igewone kranigheid aan den dag tijdens 

haar verhoor, zij doorstond de wreedste behan-

delingen met de grootste krachtdadigheid : zij 

st erf rechtstaande en zonder bl inddoek, het 

gezicht naar den soldaat gekeerd, die haar zou 

verinoorden, met den gl imlach om de l ippen, en 

met den kreet : « Leve Belgie, Leve de Koni-gT » 

Tot mi jne groote verwondering ^lichtte deze 

Duitscher de pet, boog diep voor het portret en 

zeide me in goed Fransch : « Meneer, ik ben een 

Lorrein en Jeanne D 'Arc was een der onzen. Ik 

begrijp u. Maar ik raad u aan deze woorden niet 

te herhalen aan mi jne medesoldaten die hier-

boven zoeken. » ^ 

Bi] het begin van den oorlog 

Gabriel le Petit was een eenvoudige handels-

bediende zonder ander inkomen dan haar loon. 

Tijdens hare jonge meisjesjaren had ze zware 

beproevingen doorgemaakt, doch zij had immer 

den bli jden glimlach, het opgewekt gemoed, de 

guitige bekoorl i jkheid behou Jen ,d ie de kinderen 

van Doornik kenmerkt 

In Juli 1914 werd ze verloofd met een Belgisch 

soldaat. Dan b i ak de oorlog uit. Z i j zei tot haar 



verloofde : « Onze taak is aangewezen. Het 

vaderland roept ons. Wij zullenhei allebei 

als soldaat dienen : gij zult er voorrechten, 

ik ga naar de ambulantie. » De dappere werd 

reeds gekwetst in Lu ik , in die heldendagen toen 

generaal Leman aan de wereld toonde hoe men 

een onoverwinnel i jk leger kan tegenhouden. 

Z i j verzorgde haar verloofde, genas hem, deed 

hem het lazaret ontvluchten en zei hem : € Uw 

plicht is opnieuw bij het leger te gaan. Ik zal 

u vergezellen en de grens overbrengen. Daar-

na kom ik terug om mijn werk hier voort te 

zetten. » 

Zi j geraakten zonder letsel de grens over, die 

bezet was met Duitsche bajonnetten, kwamen 

door Ho l land dat krioelde van spionnen, en 

vaarden de met mi jnen doorzaaide zee over. 

Haar volle toewijding aan het 

Vaderland 

Wanneer ze aldus haar verloofde aan het Bel-

gisch leger had teruggeschonken,verbond ze zich, 

buiten ieders medeweten, aan den inlichtings-

dienst. 

De aanwervingsagent stelt haar het vreeselijke 

leven voor dat haar te wachten staat : het opzoe-

ken en aanbrengen van inlichtingen door alle 

gevaren heen, die de vi jand door zi jne spitsvon-

dige behendigheid immer wist hacheli jker te 

maken ; het aan- en overbrengen van verslagen, 

met de ontelbare en alti jd n ieuwe kansen op ver-

raad er aan verbonden; het blootstaan aan altijd 

mogel i jke onbescheidenheid in de best overlegde 

inrichtingen ; de voortdurende angs t .de onafge-

brokene achtervolging, met in het vooruitzicht, 

de dood en mischien de oneer. 



« Ik weet het, antwoordde ze zonder dralen, 

ik heb er over nagedacht, ik blijf er bij ; want 

deze loopbaan vraagt algeheele toewijding 

aan het Vaderland, het is de schoonste helden-

daad die eene vrouw, een verloofde van een 

soldaat, aan haar overweldigd Vaderland bren-

gen kan. » 

Denkt even na, waarde lezer, dat het eene 

vrouw is, een eenvoudig meisje, een kleine be-

diende van 22 jaar, die zoo spreekt. Ti jdens het 

verloop van haar proces en van hare marteling, 

heeft zij een heerli jke ziel getoond, getooid met 

de grootste deugden, dermate dat zij in de eerste 

rij komt te staan in de keurbende heldinnen, 

niet alleen van ons land, maar ook van de andere 

landen. 

De geestestoestand der Belgen 

in het bezette gebied 

O m den geestestoestand van Gabriel le Petit te 

begrijpen, moet men zich den dubbelen gedach-

tengang herinneren,die onze in dwanggehoudene 

maar ononderworpene bevolking beheerschte. 

A a n den eenen kant lag versch in ieders geheu-

gen, de ruwe schending van onze onzi jdigheid, 

de trouweloosheid van Duitschland, de brand 

van Leuven, Dendermonde en zoo menig andere 

plaats, de diefstallen en beslagleggingen, de boe-

ten en p lunder ingen, de opsluitingen en vooral 

de moorden van Dinant , Tamines, Aerschot en 

anderen. Met een woord de in het oog loopende 

verbreking en ontheil iging van al onze mensche-

li jke en goddeli jke wetten-

Aan den anderen kant waren de gemoederen 

geprikkeld door den he ldenmoed onzer dappere 

soldaten die gestreden hadden te Luik. teHaelen, 

Om Antwerpen en vooral aan den Yzer, waar ze 
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gesteund door het voorbeeld van een dapperen 

koning, de ontzaggelijke Duitsche legers tegen-

hielden en waar we de schoonste bladzijden in 

onze vaderlandsche geschiedenis aan 't schrijven 

waren. 

Even als zeer vele Belgen uit het bezette gebied 

vroeg Gabrielle Petit zich eiken morgen af : 

« Wat kan ik doeyi tegen onzen vijand, tegen 

hem die de oorzaak is van cd dat kwaad, 

om . onze jongens van den Yzer waardig te 

zijn. » 

Met het vurige temperament dat ze bezat ging 

ze steeds tot het uiterste, tot de hoogste en doel-

matigste daad, wat het haar ook kosten en hoe 

gevaarlijk het ook Wezen moge. Daardoor voelde 

ze zich getrokken tot den inlichtingsdienst, en 

wi jdde ze zich er geheel aan toe. 

Het grondbeginsel van haar roeping 

Iemand wie ze haar innigste gevoelens toever-

trouwde heeft me het princiep harer daden ver-

teld. Luister : 

« Mijn christen-plicht, zeide ze, bestaat 

hierin, mijn tijd en mijn krachten te beste-

den aan de hoogste en de heilzaamste taakin 

den dienst van het Vaderland. Er is immers 

geen werkzoo nuttig als de inlichtingsdienst; 

zoo kan ik toch het meeste kwaad doen aan 

den vijand, het grooste getal soldaten red-

den en misschien bijdragen tot de eindzege-

praal. Moet ik er het leven bij inschieten, 

dan is het omdat de Voorzienigheid me zal 

waardig oordeelen tot den schoonsten dood, 

den dood voor het Vaderland en het recht.Ik 

kan voorzeker mijn leven niet heerlijker be-



steden en geen schooner reis doen naar de 

eeuwigheid. » 

Haar militaire leven 

Hier begint haar « militaire » leven. 

-Z i j hielp de jongelingen de grens over naar 

Hol land , en bezorgde aan ons leger, gedui ig aan 

de kostbaarste inl ichtingen. Z i j werkte op het 

front Yperen-Maubeuge. Z i j kende alle sluwe 

streken en maakte er gebruik van. Ze verkleedde 

zich als k indermeid, dan weer als om met de l i jn 

te vis8chen, was handelsreizigster, dagbladvent" 

ster, dan weer vluchtelinge of arme moeder, 

veranderde van houding, kleeding en voorkomen 

volgens omstandigheden en gevaren. 

Hare verslagen aan onze legers werden met 

den dag menigvuldiger en klaarder. Z i j hield 

zich bezig met den algemeenen inlichtings-

dienst en niet met den dienst der gpoorwegén die 

niet zoo ingewikkeld was. 

Z i j wierd aangemoedigd en deed meer dan ze 

kon : * Nooit, zeide ze, was ik gelukkiger, het 

stoute en bewogen avonturiersleven, de voldoe-

ning van den blij volbrachten plicht maakten me 

spitsvondig boven verwachting en hielpen me 

door hacheli jke kansen heen.® 

Zekeren dag verneemt ze de aanhouding van 

Baekelmans en zijn groep, een der grootste spio-

nageinrichtingen die de verbondene legers in 

Belgie bezaten. Toen dit n ieuws haar door een 

vriendin toekwam, l iep een huivering haar door 

het lijf, doch onmiddel l i jk beheerschte zij zich 

zelf en was alle aandoening voorbij . 

We in ige weken later vernam zij dat hare me-

dewerkers werden terechtgesteld. Verre van 

hierdoor afgeschrikt te worden, ging ze maar 
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immer door. Z i j richtte eerst toen maar een zeer 

gedachten dienst in. * U w organisatie, zeide later 

de Duitsche beschuldiging, bestaat uit verschil-

lende honderde mannen en door uwe schuld heb-

ben wij duizende Duitsche soldaten verloren. » 

Baekelmans 'aanhouding in stee van haar ijver te 

verzwakken vuurde haar nog meer aan. 

* Als de soldaten in eenen stormaanval sneu-

velen, zegde zij, is het dan niet de plicht der an-

deren de rangen te sluiten en dubbel te strijden ? » 

Nieuwe Zwarigheden 

Tot iemand aan wien ze een deel van haar ge-

heim toevertrouwde, zegde "ze eens : * Gevaren 

vrees ik niet. Waartoe zou het dienen ? Ik 

vervul de edelste taak die men voor *œeen 

vrouw droomen kan in oorlogstijd. Ik doe 

mijn plicht eyi verder mag er van komen wat 

wil. Ik weet maar al te goed als men mij 

aanhoudt dat ik tegen den muur ga. En 

dan ? Wel dan ben ik in den hemel. Be. 

kreunt u niet om mijn houding tegenover de 

moffen ; ik zal niemand verklikken, zelfs 

niet zoo men mij de wreedste martelingen 

zou opleggen. Zoo ik kom te sterven in mijn 

dienst, zal het z i j n als een soldaat met de 

gedachte aan het vaandel. » 

Als afleiding draagt zij zelf « La Libre Bel-

gique » naar het bureel van gouverneur von 

Bissing. 

« Men moet zijne Excellentie immers een 

beetje ontspanning verschaffen. » zeide ze 

leuk weg. 

Toen ze op zekeren avond naar de Annees-

sensplaats ging, waar « een nummer » haar ont-

boden had, bemerkte zij dat ze door twee vrou-



welijke politieagenten werd gevolgd. Z i j leidde 

ze kalm weg door de straten van Oud-Brussel en 

de steegjes van Molenbeek, tot ze eensklaps ver-

dween. 

Doch dit spel was daarmee niet uit en begon 

op n ieuw ; het werd haar hoe langer hoe meer 

onveilig. Hare ergste vi janden waren nu de vrou-

weli jke detectieven, door de Duitschers te Berlijn 

ontboden, om haar op te sporen. D ie tweestrijd 

duurde lang. 

O p zekeren morgen kwam een Duitsche poli-

tieagent in het huis waar ze woonde. Hi j ziet er 

een jong meisje : * Zi j t u Juffrouw Legrand ? 

vraagt hij . » — Neen, antwoordde het arm schaap 

sidderend. — Woon t Juffrouw Legrand'hier ? — 

Neen. '— Indien u blijft loochenen, houd ik u 

aan. — Er is hier geen Juffrouw Legrand in huis^ 

ging ze voort ; hier woont n iemand als Juffrouw 

Petit. — Waar is zij ? — Ik weet het niet, ze is 

uitgegaan, daar is haar kamer. 

De oorlogsnaam van Gabriel le Petit was ]uf-~ 

frouw Legrand. 

De Verrader 

De koerier die hare rapporten naar Hol land 

overbracht, was gevangen genomen, doch zij 

wist het niet. Door de Duitschers werd dan een 

Hol lander, een verrader in zi jn plaats gesteld. 

Deze kwam bij Gabriel le rrtet het paswoord. 

Later vertelde ze dat hij haar geen vertrouwen 

inboezemde. Ietwat achterdochtig zei ze. - W a t 

hebt gij een Duitschen tongval ! » ja, dat is uit 

te leggen, antwoordt hij , ik ben uit L imburg — 

« Ge zijt zoo lang uitgebleven, waarom zijt ge 

dezen nacht niet gekomen? » — Ik ben me wat 

gaan verzetten, ik heb den avond doorgebracht 



in de « Folies Bergères ». Da l staat me hoege-

naamd niet aan, het volk dat ik gebruik is ernstig 

en waardig. 

Hoeveel vraagt ge ? Niets, ik word betaald door 

onze aanvoerders. 

Later vertelde Gabrielle ons de verslagenheid 

van dit ooger.blik, Het werk was dringend, de 

koerier had vertraging, het belang der geallieerde 

troepen vergde een onmiddel l i jke overdracht der 

rapporten. Deze onbekende had het paswoord. 

Hi j bevestigde dat de groote aanvoerders hem 

betaald hadden, ja, maar hij 'had zoo'n ono^ge-

lijk gezicht, een schuwen blik, zoo'n zonderl ing 

uiterlijk dat u den indruk gaf : mistrouwt dien 

kerel I 

Bah ! zegt ze met haar gewone beslistheid, dat 

mi jn verstand mi jn onwil lekeurige vrees onder-

drukke 1 

En ze vertrouwde hare geheimen den verrader 

toe, die er recht mee naar de Kommandan tu r 

ging-

Voor het tr ibunaal zeide ze het volgende, dat 

heel haar manier van doen kenschetst : " Ja, er 

heeft me niets ontbroken. Ik heb ook mi jn Judas 

gehad ; maar ik geloof dat hij u meer gekost 

heeft dan dertig zilverlingen ». ^ 

De aanhouding 

Het was den 20 Januari 1916. Na haar sober 

middagmaal , was zij juiat nog een tas torréaline 

a&n t drinken, toen met groot kabaal drie man-

nen haar kamertje b innendrongen, twee Duit-

schers en een Be'g. Na dat ze gehoord had wie 

zij waren, zei ze hun : « U, Moffen, heb ik niets 

te zeggen, doet uwe zaken. En gij die Belg zijt, 

ge doet me ijzen, hoe zijt ge niet beschaamd? » 

Al les wordt doorzocht. A l haar kleine sieraden 
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worden verbrijzeld, arme gedachtenissen aan 

hare familie en haar verloofde. 

Na eene huiszoeking van een paar uren, ver-

klaren zij : « G i j zijt onze gevangene, vooruit 

naar de Kommaf f i an tu r 1 * 

Z i j wordt geplaatst op den grijzen auto, naast 

den chauffeur, goed in hel gezicht van iedereen, 

om haar aldus te compromitteeren. D j c h zij laat 

zich niet beïnvloeden. Onderwege roept ze tot de 

voorbijgangers : « Ik ben geen mof, hoor, ik 

heb er hoegenaamd geen uitstaans mee, ih 

ben pen Belgische gevangene. » 

— Zwi igt , snauwt de begeleider. 

Neen ik heb het recht mijne eer te verde-

digen,, ik wil mijne medeburgers geen erger-

nis geven. 

— Zwi jgt , of ik geef u een klap. 

Beproeft het maar eens-, en ik drijf mijn 

hoedspeld door uwe hand, en uw auto slipt. 

Mare houding tegenover den vijand 

Lijk zij haar tooffde bij hare aanhouding, zoo 

ook is zij in de gevangenis, bij het verhoor, op 

het tribunaal, ja, tot op het verheven oogenblik 

der doodstraf. 

Waazl i jk , men weet niet wat in haar meest te 

bewonderen : haar levendige geest, hare moed, 

hare dapperheid, haar fier voorkomen, hare min-

achting voor alle vrees, hare kranigheid of de 

verhevenheid harer gedachten en boven alles die 

zegepralende vrool i jkheid. 

Nooit was er onder ons iemand die zoo onver-

saagd, zoo koen stond tegenover de Duitsche 

militaire a lmacht . 

Soms is het, of de nationale ziel in haar ver-

persoonlijkt ware. 



In de gevangenis 

A l wat een gevangene van een zoogezegden 

Duitschen krijgsraad kan te verduren hebben 

heeft Gabrielle Petit geleden met een onuitputte-

li jken moed, die zelfs van hare beulen eerbied 

afdwong. 

De ondervragers gebruikten beurtelings alle 

middelen om de listigste en moeili jkate vragen te 

kunnen stellen, ten einde haar de namen af te 

dwingen van hare zoogezegde medeschuldigen, 

en hare inrichting te verklappen, die men bestem-

pelde als hare * bende ». 

Al les te vergeefs! 

Wanneer men haar eindeli jk wi lde brengen 

voor iets wat die lui noemen * Gerechtshof » 

wordt haar een Duitache verdediger voorgesteld. 

Z i j weigert. 

« Als ge mij geen Belgisch advocaat kunt 

geven, zei ze, weiger ik verdedigd te worden. 

Ten andere, waarom een verdediger ? Mijn 

veroordeeling is immers van te voren al ge-

schreven. Staakt die bespotting van het recht.» 

Stellen wij ons even den toestand voor. W e k e n • 

achtereen werd ze gemarteld onder allerlei vor-

men : door de eenzaamheid, de hatelijke bespie-

ding in de cel, het verhoor, het toezicht van het 

Duitsche gevangeniswezen. En zij stond alleen, 

gansch alleen tusschen die menigte van onver-

biddel i jke v i janden. O m ze te doen spreken heb-

ben ze de heele reeks van h u n martelingen uitge-

haald. Doch zij blijft in hare zwakheid zegevieren 

over hare beulen die hierdoor nog meer worden 

aangehitst. O p het oogenblik dat ze voor de rech-

ters moest verschijnen wordt haar een Belgisch 

verdediger geweigerd, wat nochtans aan andere 

beschuldigden werd toegestaan. Voor den krijgs-

raad staat ze aldus alleen-tegen allen. 
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Het Verhoor 

Nochtans haar verhoor was een echte zege. 

— Waarom , vraagt men haar, hebt gij u bezig 

gehouden met den inlichtingsdienst ? 

— Uit haat tegen uw verfoeilijk regiem, en 

vooral uit liefde tot mijn land en mijn koning. 

— U w koning, antwoordde de rechter spotla-

chend, is een houten koning, een pop . 

— Mijn koning, laat zij er onmiddel l i jk op 

volgen, is in de loopgrachten met zijn soldaten, 

uw keizer is met zijn hovelingen achteraan. 

— W a a r o m hebt gij ons kwaad gedaan, wij 

hadden u toch niets misdaan ? 

— Weihoe ! gij zoudt ons niets misdaan heb. 

ben ? Dat doet de deur dicht! Gij komt mij voor 

als een ingeworteld kwaad, gij hebt ons land 

verwoest, vernield, geplunderd en plat ge-

brand. Gij hebt niet alleen onze soldaten, maar 

onze burgers, onschuldige vrouwen en zelfs 

kleine kinderen gemarteld en vermoord. 

— Dit alles is niet waar en heeft men u wijsge-

maakt, wedervoer de krijgsauditor. 

— Ik heb het gezien, met mijne eigen oogen, 

heb ik den brand gezien. Ik heb handen van 

kinderen gezien in de zakken uwer soldaten. Ik 

zie nog tegen Charleroi vrouwen wreedelijk 

saamgebonden onder woeste kreten in de Sam-

ber geworpen. Ik heb den onschuldigen echtge-

noot zien vermoorden eener arme vrouw die 

hem met haar kleed trachtte te beschutten tegen 

uwe kogels, ik heb zelf dit lijk helpen begra-

ven... Ik zag... 

— Zwi jg , roept de voorzitter... Weet u dat de 

bespieding met de dood gestraft wordt ! 

— Ik ben geen bespiedster lijk uwe bespie-

ders. Ik heb u in mijn eigen land gadegesla-

i 
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gen, voor mijn landsbestuur, voor mijn vader-

land, terwijl g'j in ons land zijt tegen alle 

wetten in,na uw eed verbroken te hebben. Het 

recht verbiedt u zelfs mij te veroordeelen. Doch 

gij zijt de macht, gij zult mij dooden, doet het 

gauw. 

— Indien u begenadigd werd, wat zoudt u 

doen ? 

— Ik zou herbeginnen. 

— Gi j hebt aan zekere mannen bevelen gege-

ven, welk zijn uw agenten ? 

— Bah ! beleedigt mij niet. Gij weet dat ik 

geene snoodheid zal begaan, ge zult toch niets 

te weten komen. 

— Uwe misdaad is vreeseli jk.Gij zijt de schuld 

dat duizende Duitsche soldaten vielen. 

— Ge maakt mij wel zeer gelukkig ! Mijne 

pogingen waren dus niet vruchteloos, Ik heb 

overigens al mijne schikkingen genomen en 

m'jn werk zal voortgaan even goed als ik er 

bij ware. 

— Als u toestemt om ons eenige inl ichtingen 

nopens uwe organisatie te geven, zal uw leven 

gered worden. 

— Neen, neen, driemaal neen. 

De Wreedste der Martelingen. 

Gabriel le Petit werd den 3n Maart 1916 ter 

dood veroordeeld. Dit vonnis werd echter den 

l n Apr i l maar uitgevoerd. Gedurende dezeeinde-

looze maand bereikte de vervolging harer beulen 

haar hoogtepunt. Men speelt met leven en dood, 

met verschrikkingen en beloften om toch maar 

eenige inl ichtingen los te, kri jgen over hare 

medewerkers. Zou er wel een afgrijselijker mar-

teling bestaan ? 
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Al les bleef echter vruchteloos. Z i j zegepraalt 

over alles, zoowel over hare eigene stonden van 

zwakheid als over alle mogeli jke hinderpalen. 

O p den rnuur van haar gevang schreef ze met 

een haarspeld deze gedachte neer, die een 

kenspreuk werd :' 

* Met nederigen maakt men ongekende 

helden. » 

O m zich wat op te monteren in de donkere 

uren, wanneer de l ichameli jke en zedelijke pijni-

gingen haar wil en haar opgeru imdheid dreig-

den te overweldigen, schreef ze de volgende 

stri jdwoorden op den muur : 

« Hier ben ik tegenover den vijand en het is 

met dien vijand dat ik handelen moet. Mijn 

plicht en mijn recht is hem werk en last te 

geven. » 

Geene genadevraag. 

Men wi! haar eene genadevraag doen onder-

teeken. Zi j weigert al lachende. De Duitsche aal-

moezenier komt om nog aan te dringen en zij wil 

hem niet ontvangen. Doch op aandringen harer 

meter die de kiesche gedachte heeft gehad door 

bemiddel ing van den aalmoezenier een beeldje 

van den H . Joseph, dien ze zoo zeer bemint , aan 

Gabriel le te doen overhandigen, laat ze den 

Duitschen priester tot haar komen. Deze wi l haar 

met zijne Duitsche manieren overtuigen van de 

noodzakel i jkheid eene genadvraag te richten tot 

den Duitschen Keizer. 

Ze springt op met vuur tegen Keizer en aal-

moezen er, doch onmiddel l i jk herneemt ze hare 

ondeugende kranigheid en spot met het machtige 

Duitsche riik dat niets vermag tegen een zwak 

Belgisch meisje. Z i j gebruikt bi jtende woorden 

tegen de Duitsche kuituur die de lijst harer mis-

ï 
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drijven nog zal zien vergrooten door den gerech-

telijken moord op eenmeis jevan 22 jaar. We ihoe , 

zij, genade vragen aan den Duitschen keizer, een 

eedbreker, een moordenaar, een plunderaar .... 

Nooit of nooit ! Hare Belgische eer verzet zich 

daartegen, 's Anderdaags zeide de aalmoezenier 

aan de meter : « lk heb uwe nicht gezien en wi j 

hebben elkaar gesproken, doch niettegenstaande 

mi jn aandringen wi l ze van geen genade weten-

Zi j houdt vast aan hare vaderlandsche gevoelens. 

Z i j bemint te zeer haar vaderland. » 

Wanneer enkele dagen later het lasterlijk 

gerucht, van een zoogezegde zwakheid , dat onddr 

het publ iek verspeid werd, tot haar kwam, maakt 

ze van hare eenzaamheid gebruik om op den 

achterkant van haar kruisbeeld, de innige en 

eenige vertrouweling harer gedachten, den scher-

pen zin neer te pennen die toch eemaal de waar-

heid zal verkond igen . 

« lk weiger een genadevraag te teekenen om 

den vijand te toonen dat ik spot met hem. » 

Het laatste bezoek harer zuster 

De uitvoering van haar doodvonnis werd haar 

op 31 Maart door hare zuster aangekondigd. 

Na herhaalde pogingen is Juf f rouwHelene Petit 

er eindeli jk in geslaagd een laatste onderhoud 

met hare zuster te bekomen n. 1. tusschen 3 en 

4 uur in den namiddag . Z i j had juist vernomen 

dat de doodstraf zou uitgevoerd worden 's ande'" 

rendaags "smorgens, Zi j ziet haar zuster moedig 

en opgewekt op haar afkomen. «• En ik kon mi jn 

droefheid niet bedwingen , zeide ze, Gaby vroeg 

me naar de oorzaak van mi jn neerslachtigheid. 

Toen viel me ineens de gedachte te b innen aan 

den soldaat te vragen het rolgordijn neer te laten 
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en op dien stond van afleiding fluisterde ik in het 

oor van Gabriel le het vreeselijk nieuws : « Het 

zal voor morgen vroeg zijn ». Z i j begreep me en 

kleurde eenigszins; doch onmiddel l i jk hernam ze 

hare gewone gelaatsuitdrukking en zei me 

zachtjes : « Ik verwachtte het\ sinds enkele 

dagen zijn mijne medegevangenen reeds weg 

en ben ik alleen nog hier ». Ik was uitgeput van 

krachten en viel aan 't snikken. Zi j hield niet op 

mij te troosten en moed in te spreken als een 

moeder hel zou gedaan hebben. Meermaals 

trachtte ik te vertrekken, doch 't was onmogeli jk, 

ik kon er niet toe besluiten haar te verlaten Toen 

zei ze schertsend tot den Duitscher : « Indien 

Eelena zoo blijft weenen, zult ge best doen 

mijn beddelaken voor haar te halen !» 

Nu nog, na verscheidene jaren bekent Juffrouw 

Helene Petit : * Mèn zou waarl i jk gezegd hebben 

dat ik de ter dood" veroordeelde was, zij immers 

bleef kalm, zacht, troostend. » 

Wanneer om 4 ure de Duitsche overheid, die 

er mede belast was haar de doodstraf aan te kon-

digen, haar dit nieuws mededeelde antwoordde 

ze:*Heel wel; ik heb dus nog tijd mijn laatste 

schikkingen te nemen. » 

Het laatste bezoek harer meter 

Den 31 Maart om 11 ure ontving de meter van 

Gabriel le Pet i t het bezoek van een Duitschen sol-

daat. H i j grijnslachte terwijl hij haar een omslag 

aanbood met de verworpene genadevraag erin, 

die Mevr. Ségard zelve onderteekend had omdat 

haar doopk ind zulks -weigerde. 

Dit document was in het Duitsch gesteld : « Ik 

versta het niet, zegt ze tot den soldaat. » 

De wreedaard maakte een gebaar alsof hi j 

m ik te met het geweer, zeggende : 

« Kabiel le Bedit, morgen zeven uur, pang F... » 
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Na eene reeks onmogel i jke pogingen geraakt 

de arme vrouw eindeli jk tot in de gevangenis. 

Z i j v indt Kaar nicht alti jd even opgewekt, doch 

gevoeliger,- denkend aan alles en aan allen, zich 

zelf heelemaal vergetend, juist alsof ze reeds 

verdwenen was. Ze kreeg medel i jden met de 

tranen harer meter en zocht naar een midde l tot 

afleiding : zij vroeg om nog eens eene poging te 

doen om een Belgisch priester te hebben in haar 

laatste levensuur. 

Z i j informeerde bij den gevangbewaker die 

bij hun onderhoud aanwezig was, of ze geen 

oogenblik Goldsmi th , haar grootsten pi jniger 

zou kunnen zien : « Ik zou hem willen zeggen, 

dat ik het hem vergeef » zei ze. Hare laatste 

woorden zijn als een testament : 

« Ik heb getracht zoo goed ik kon de schoon-

ste zending mogelijk te vervullen. Ik heb mijn 

plicht gedaan, indien ik morgen sterven moet, 

zoo zal het zijn met tevredenheid en kloek-

moedigheid. Wanneer het mocht gebeuren dat 

mijn vijanden mij beschuldigen van zwakheid, 

logenstraf dit, mijn beste meter, want dit zou 

een leugen zijn. Indien ik mijne medehelpers 

wou verraden, zou ik mijn leven redden, doch 

dat is een lafheid. Goeden moed, mijn lieve 

meter, tracht mij een Belgisch priester te bezor-

gen, doet hiervoor al wat mogelijk is. Laat 

vijf missen lezen tot lafenis mijner ziel. Mijn 

beste gevoelens aan mijn goeden verloofde. Ik 

heb hem verboden mij te schrijven, om in geval 

zijn brieven onderschept werden, zijn familie 

er niet zou bij betrokken worden. Wees heele-

maal gerust nopens mijne houding in mijn 

laatste verhevene stonden : ik zal weten te 

sterven zooals het een christen Belgische vrouw 

past ». 
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Na met diepe godsvrucht een laatsten zegen 

te hebben ontvangen van haar die hier de plaats 

inneemt harer afgestorvene moeder, nemen zij 

afscheid van elkaar. Met vasten en kloeken Ired 

volgt ze den bewaker ; alvorens in de diepte van 

den iangen gang te verdwijnen, keert ze zich 

nog even om, maakt nog een gebaar met de hand 

en roept met klare stem : « U weet, niet Waar, 

ç^een blinddoek. Vaarwel! ». 

De nachtwake voor de dood. 

Wi j weten hoe de sombere nachtwake voorbij-

ging. Het is iets grootsch. Een Duitsche soldaat 

heeft post gevat in haar cel. Het is iemand die 

Fransch kent en ongeloovig is. Met een kiesch-

heid die alleen het Duitsche ras eigen is, loochent 

hij , ten overstaan van deze jonge heldin die ster-

ven moet, het bestaan van God en van het eeu-

wig leven. 

Gabriel le borduurt met veel kalmte een laatste 

klein geschenk voor haar meter. Van tijd tot tijd 

antwoordt zij al g l imlachend. 

Soms -wordt zij wat levendiger en spreekt 

over de onsterfelijkheid der ziel, het bestaan van 

God , haar Vader , die ze van aanschijn tot aan-

schijn zal mogen aanschouwen, straks als de 

kogels haar zullen treffen en haar ziel uit haar 

l ichaam zal vliegen. Z i j spreekt over het para-

dijs, den hemel, de gelukkige eeuwigheid. 

Z i j voegt er nog bij dat ze den Heer zal b idden 

voor haren gevangbewaker en ze hem daarboven 

zal gedenken. 

's Nachts, om 1 uur, zet ze zich aan 't schrijven, 

met een even vaste hand als ooit te voren, tot 

2 1/2 uur. Z i j verdeelt haar kleederen en haar 

klein bezit van 581 frank waarvan men hare kleine 

schulden zal betalen evenals 5 missen te lezen tot 

/ 
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lafenis harer ziel. En zie dat is nu iemand van 

wie de Duitsche procureur durfde verklaren dat 

ze door de bespiedingsdienst een fortuin bad ver-

gaard. Z i j stierf arm, lijk zij geleefd had . 

« Om straks goed gesteld te zijn, zeide ze, ga 

ik een beetje slapen wil me om 4 1 1/2 uur wek-

ken » 

Vijf minuten later sliep ze in. O m kwart voor 

5 uur sliep ze zoo rustig dat de soldaat haar niet 

durfde wekken . 

De laatste schikkingen 

O m 5 uur wordt ze wakker en gl imlacht. Ze 

staat dadel i jk op en vraagt den soldaat haar een 

k l imopb lad je te halen. 

Ze maakt voor de laaste maal haar toilet. Vol-

gens het getuigenis van den soldaat, toont zij 

zich bui tenmate heldhaft ig en moedig en werkt 

aan haar opschik als aan haar lijktooi. Bij gebrek 

aan een schaar vraagt zij den soldaat of hi j met 

zijn militair mes, haar een haarlok zou willen 

afsnijden dien hij wel zal wil len bestellen aan 

haar zuster als een laatste gedachtenis, te zamen 

met een borstspeld, haar brieven en het klimop-

blad. D e soldaat heelemaal overwonnen belooft 

dit alles te doen niettegenstaande het verbod en 

het wachtwoord. 

Z i j eindigt hare laaste brieven. A a n een nârer 

bloedverwanten die haar veel goed gedaan heeft 

schrijft ze in « vollen haast » l i jk haar brief het 

vermeldt : 

Beste Neef, 

Met zeer korte woorden wil ik u mijn laatste 

vaarwel toesturen. Het is nu vijf uur in den 

morgen (Belgische tijd). Ik heb nog enkele 

kwartieren tijds te leven. Ik ben u zeer dank-

baar voor al het goede dat ge te mijnen 
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opzichte gedaan hebt en zal het blijven tot 

op thijn laatste stonden. 

Ik vrees niets, ben uiterst kalm en zal stand-

vastig blijven tot het einde. 

Mochtet gij immer gelukkig zijn, mijn goedf 

weldoener, en mochten wij elkaareemaalterug, 

vinden in den hemel. Vaarwel. 

Uw kleine beschermelinge 

Gab rie lie PETIT, 

Haar geschrift getuigt van een vaste hand. 

Een laatste hinderlaag vreezend weigert zij te 

biechten aan den man die zooeven is b innen 

getreden en die zich de biechtvader der ter dood-

veroordeelden noemt. Het is nu 5 1/2 uur. Z i j 

schrijft haar biecht op een papier en overhandigt 

dezen omslag aan den aalmoezenier, met deze 

woorden : 

« Mijnheer, indien U eerlijk zijt zult U wel 

willen dezen brief bestellen aan een Belgisch 

priester opdat hij mij ontslage. In afwachting 

zal ik aan O.LH biechten; ik meen wel een vol-

maakt berouw, te hebben want ik bemin God uit 

geheel mijn ziel om Hem zelven.Kunt gij mij in 

deze omstandigheden de h. communie geven ? 

Zi j communiceert op stichtende en roeren de 

wijze. 

De laatste stonden * 

O m 5 3/4 laat men zeggen dat het rijtuig 

wag^t. Z i j kleedt zich in een grooten blauwen 

mantel . 

Na nog een laatsten blik op haar kruisbeeld 

vertrekt zij zonder de minste aandoening. 

Van aan de gevangenis van Sint-Gillis tot aan 

de Nationale Schietbaan b i^ t ze met gedempte 

stem haar rozenhoedje en d e aalmoezenier ge-

tuigt dat zij telkens drukte op de woorden nu en 

in het uur onzer dood. 

Vreezende dat ze zou kunnen in bezwi jming 

vallen bij het uitstappen uit het rijtuig, biedt zich 
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een Duitscher ^aan om haar te ondersteunen. Zi j 

dankt hem minzaam, zeggend : « Dank U, Me-

neer, ik heb uw hulp niet noodig : u zult zien 

hoe een Belgisch meisje sterven kan. » 

Zi j stapt volgens gewoonte met vasten tred 

vooruit. 

A l s zij op de plaata der terechtstelling geko-

men is, groet ze den aalmoezenier, den officier en 

de soldaten en in een wip staat ze tegenover het 

peloton. 

Een soldaat nadert met een band dien men 

voor de oogen b indt der veroordeelden. Z i j ver-

werpt hem met krachtdadigheid en roept uit : 

« Eerbiedigt ten minste den laasten wil van 

een vrouw die sterven gàat. » 

Terwij l de officier de bevelen verhaast, roept 

zij : 

« Leve België, leve de.. . 

De geweerknal snijdt de woorden af. Z i j zinkt 

langzaam neer en valt tegenover den vi jand. 

Zoo eindigt haar l i jdensweg. 

En hare ziel vloog op tçn hemel . 

Hulde aan de Martelares 

Zoodra België vrij was en de vi jand overwon-

nen, heeft het Ifind aan zijne gefusilleerde helden 

een plechtige hulde gebracht van openbare be-

wondering en dankbaarheid . 

O p 22 December 1918 richtte het Nationaal 

Syndikaat der Bedienden van Belgie eene 

vaderlandsche betooging in, Gabriel le Petit ter 

eere, de roem der vakvereeniging. W i j geven 

hier de laatste woorden der l i jkrede die uitge-

sproken werd op de Nationale Schietbaan voor 

den kleinen grafheuvel die de laatste overblijfsels 

der jonge martelares bewaart : 

* is het niet waar, Dames en Heeren, dat het 
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reine en vlekkelooze wezen dezer maagd om-

gloord met zooveel dapperheid, zegepralend over 

dood en marteling, glansrijk en schitterend van 

tusschen de feiten, die ik zooeven schetste, 

uitstraalt ? 

» Het is bi jna als bij mirakel dat wij de bij zon-

derheden vaar haar l a ng i u i i g martelaarschap zijn 

te weten gekomen. 

» Als zij leed en stierf — vergeet het niet — was 

zij all *en, alleen te midden der hardvoch igste 

vi janden, aangehitst door hare zedeli jke over 

w inn ing en hunne vernederende nederlaag. Geen 

enkel steun, geen enkel Belgisch getuige, geen 

enkel Be'gisch verdediger, zelfs geen Belgisch 

oog noch oor. Z i j moest er van overtuig ! z jn 

dat hare woorden nooit zouden gekend zijn d >:>r 

hare medeburger» dan verdraaid en veranderd 

door afgunst en haat. 

» Daardoor dwingen hare daden onze bewon-

dering des te meer af en wij begroeten nu hare 

verhevene zuiverheid en hare opperste schoon-

heid. 

» God heeft niet toegelaten dat zooveel moed 

in stille vergetelheid zou begraven worden- De 

muren harer cel hebben gesproken, haar kruis-

beeld heeft zijn geheim veropenbaard, eenige 

harer briefjes zijn ons toegekomen; wij kennen 

de vertrouwelijke mededeelingen aan hare zuster 

en meter gedaan, en ten slotte heeft hare bekoor-

l i jkheid en de waarheid, aan den aalmoezenier, 

aan een der rechters en aan haren bewaker de 

doorslaande bewijzen geleverd. 

» België zal Gabriel le Petit in het guldenboek 

zijner helden opteekenen en de Volkerenbond 

zal ze vereeren als een martelares van het 

Recht. » 
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Mevrouwen, Mi jnheeren, 

Het is een onvergeli jkeli jke eer voor u dat dit 

jonge meisje uit uwe rangen is gegroeid. De 

grootste betooging die ge heden brengt aan dit 

eenvoudig graf getuigt van het vaste ve-trouwen 

dat gij stelt in den onschatbaren r i jkdom van 

zulk een zedelijk erfgoed voor uwe vakveree-

niging, 

Gabriel le Petit zal in het vervolg de trots z i jn 

van het Syndicaat der bedienden niet alleen van 

de Brusselsche omgeving, doch van heel het 

land. Z i j zal de volksheldin wezen, die geen 

verre legenden noodig heeft om de geestdriftige 

vereering uit te lokken der menigte. Z i j zal in de 

geschiedenis onzer natie gelden als een verheven 

vaderlandsch genie, dat de wilskracht der vrouw, 

de weerstand der verdrukking, de triomf van den 

geest op de macht, de onoverwinnel i jkheid der 

Belgische ziel zal verpersoonli jken. 

Verheerlijking 

Den 29 Mei bezorgde België aan Gabriel le 

Petit eene nationale begrafenis. 

Zelden zag men meer volk, zelden zag men 

meer ingetogenheid, meer ontroering. 

Al le overheden volgden den langen stoet, aan 

welks uiteinde de lijkkist volgde, gewikkeld in 

de nationale driek'eur en geplaatst op een kanon-

affuit, dat mede gesproken had in het laatste 

groote offensief. 

Het grootste onzer regimenten bewees de eer. 

A l de leden van het Roods Kruis van Belgie 

waren aanwezig, zij droegen de 300 kronen uit 

alle hoeken van het land toegezonden. Na de 

familie volgden de vertegenwoordigers van 

Kon ing en Kon ing in , het landsbestuur en geal-
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lieerde Ministers, drie duizend politieke gevan-

genen, de vaderlandsche kringen, de afgevaar-

digden onzer dapperen van Lu ik , Haelen, 

Antwerpen en den Yzer, de inlichtingsdienst, de 

generale staf en het leger, de vertegenwoordigers 

der verbondene legers, afgevaardigden der ma-

gistratuur, de politiek, van de provintie- en 

gemeentebesturen, van Wetenschap en Letteren, 

van schoone Kunsten, syndicaten, enz. 

O p den doortocht door de met rouw omhan-

gen straten voor een ontelbaar en sti lzwijgend 

publ iek, stonden de schoolkinderen, de maat-

schappi jen en gilden in rij geschaard, terwijl 

hunne vaandels uit eerbied neerbogen. 

In de prachtige met bloemen en licht versierde 

rouwkapel van het gemeentehuis van Schaer-

beek ging men het lijk halen. De heer Delacroix, 

onze eerste minister, sprak de bizonderste rede-

voering uit : « Belgische vrouwen, besloot hij, 

ziedaar uwe nationale heldin. » O p dit oogenblik 

had er een nooit te voren gezien schouwspel 

plaats : Hare Majesteit de koningin komt zelve 

het kruis van Ridder in de Leopoldsorde op de 

li jkkist vaststspelden. 

In de St-Mariakerk zingt kardinaal Mercier,bij-

gestaan door een schitterende schaar van geeste-

lijken, de plechtige laaste gebeden der overlede-

nen en spreekt de lijkrede uit : « Opvoeders, 

zegt hij, schrijft dien naam in uwe boeken en op 

de gevels uwer scholen. » 

Zoo bracht het Vader land , den dag van O . H. 

Hemelvaart , bij een heerlijk feestweder, een 

dankbare en schitterende hulde aan zijne natio-

nale heldin.  

PRIJS : 

Fr. 0-20 het ex.; fr.2.00 hetdoz. ; fr. 15.00 de hond. 



B O E K H A N D E L D E R K A T H O L I E K E W E R K I N G 

25 , Parochianensfraaf , Brussel 

Een Apostel der Armen 
Pater Etienne PERNET 

van de Orde der Augustijnen van Maria-Hemelvaart 

Stichter der Zusterkens van Maria-Hemelvaart 
Ziekenverp le fgs ters der Armen aan huis 

In 't Nederlandsch bewerkt door 

PR. TUYAERTS 

Leeraar aan 't Sint-Bonifaciusgesticht, Flsene-Brussel 

Tweede, herziene uitgave, fr. 2.50 

D e waarde van dit werk zal genoegzaam bewezen 

zijn door de volgende getuigschriften : 

E igenhand ig schr i jven van Z . Hei l igheid PIUS X 

Vertal ing. 

Het leven en de daden van den zeer verdienstelijken 

Pater Etienne Pernet indachtig, loven W i j hem vol-

gaarne voor alles wat hij (of G o d s eer en het heil der 

zielen heeft verricht en schenken van ganscher harte 

aan zijne dochters, de O n s zoo dierbare Zusterkens 

van Maria-Hemelvaart , Onzen apostolischen zegen. 

Rome, 6 Augustus 1906. 

P I U S P . P . X . 

* * * 
B R I E F 

van zijne Eminentie Kardinaal Mercier 

Aartsbisschop van Mechelen 

Aartsbisdom van Mechelen, den 10 November 1911. 

W a a r d e Leeraar, 

Het was eene goede gedachte van u het leven van 

den Eerw. Pater Etienne Pernet in hef Nederlandsch 

over te brengen. 

Ik wensch er u oprecht geluk over. 

Doo r het verspreiden der levensbeschrijving van 

dien heiligen orderstichfer zult gij merkelijk bi jdragen, 

om de zoo verdienstelijke Congregrat ie der Zusterkens 

van Maria-Hemelvaart beter te doen kennen en waar-

deeren. 

M o g e G o d uwen arbeid zegenen en moge uw werk 

in ruime kringen, en inzonderheid in de inrichtingen 

voor onderwijs en de Pensionaten voor Juffvrouwen, 

den meesten bijval genieten. 

Aanvaard , W a a r d e Leeraar, de uiting mijner ge-

voelens van oprechte toegenegenheid. 

D . J . Kard . Mercier, 

Aartsbisschop van Mechelen. 
-




