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E E N W O O R D V O O R A F . 

noemen dit d rama een geschiedkundig d rama omda t meest 
p e r sonnages en aangehaa lde feiten wezenl i jk zoo waren als ze 

worden voorgeste ld . 
5

 et historisch d rama bes tond ten allen tijde. De geleerde 
*°ni zegt in zijn « Lettres sur l'unité dramatique » de Grieken 

, ln hunne onderwerpen met al de belangri jks te omstandigheden 
1

ü t l "e Nat ionale Overleveringen, zij vonden geene gebeurtenis-
."'t en eerbiedigden de geschiedenis . 

de modernen , wijzen we op Racine die in de voorrede 
/ t r eu r spe l en telken keere er op steunt d a t hij de geschiedenis 

blijft, en indien hij s o m s er een incident tusschenschui f t , 
"ooit verdraai t of vervalscht hij de voo rnaams te feiten, 

^ a a r schijn -gemis aan intrige. Ik zeg gemis in schijn want 
in de ontwikkel ing der g roo te daden van de helden die 

v°orstelt, en die wel op geen l iefdeverwikkeling uit loopen, 
luist daa rom zich leenen tot grooter , verhevener en meer na-

JSswaardig effect . 

'1 de ouden, die s teeds onze groote mees te rs blijven was de 
' de l ing nooit ingewikkeld voor het vers tand, m a a r wel voor 

^ H o e d . Het begrip van den knoop en de on tknoop ing is immer 
^ n v o u d i g . 't Is als 'n tafereel van Raphaël die maar twee per-

a8es voors te l t : Een engel die zonde r g r amschap of aandoen ing 
, draak neerplof t . Verhevene eenvoudigheid ! Hedendaags 

toen het Theater-effect te vermenigvuldigen en in te wikkelen; 
gemakkel i jker . 

'i ook hebben hier onze Nat ionale Heldin maar voor te stel-
I °als ze was , zij hoeft in geene legenden of verzinsels of 
¡,es gewikkeld te worden , om ideaal en heldhaf t ig groot toe te 
V 

bloote waarheid is voldoende en treft des te meer den toe-
t e r daar hij weet dat 't voorges te lde in werkel i jkheid bes tond. 



PROLOOG. 

GABRIELLE P E T 1 T , onze nat ionale heldin, w*5 , 
't losbreken van den oor log, eenvoudige winkeldoc 
te Brussel . T i jdens hare kinder- en meis jes jaren 00^ 
stond ze smarte l i jke beproev ingen . (1) — Maar $ 
verloor ze den gl imlach, dc opgeru imdheid , de bek ^ 
lijke bevall igheid v a n e e n Doorniksch meisje. Deoo ' 
werd verk laard . Van af het eerste oogenbl ik s d ^ 
ze aan haren verlooide : « Onze plicht is aangeW«* 
Het Vaderland roept ons . W i j zullen allebei als sol i 
dienen ; gij met te s t r i jden, en ik met de gekwetste 
verzorgen. » De dappere jongel ing werd gekwet*, 
Luik. Gabriël le ging hem verzorgen . Hij genas-^ 
leidde hem over de Hol landsche grens tot het Belg'5 

leger en keert dan naar de hoofds tad terug, waar 
g r o o t m o e d e r e n zuster angs tva l l ig op haar wach^11 

— . d 
(1) Ze verloor vroegtijdig hare moeder , en werd met hare 

zuster Helena in een weezen-gest icht opgevoed . 

NIHIL O B S T A T : 
Ganda; , die 11 Januari i 1820. ,, 

Fr . Hieronymus a Matre Dec. O. C. D. Lib. Ce 

I M P R I M A T U R 
Oandae, die 13 Januari i 1920. 

A. D E BOCK, vic. t 

<t 



PERSONEN s 
Qabrië l le p e t i t . 
Meter (hare Grootmoeder) 
Helena, (hare zuster) 
ALMA ) 

iOSÉ ) v r i e n d i n n e n -

Vluchtelinge 
^ n e Belgische Spioenster 
^ n e Duitsche Spioenster . 
^ene Verklikster (mouton) 
ÖAEKELMANS , ('Belgisch spioen.) 

Verklikker, 
^uitsche Almoezenier. 
^rie Rechters, Procureur , Greffier, 3 soldaten en een 

Feldwebel. 



ie B E D R I J F . 
Gabrië l l e t r e e d t in den I n l i c h t i n g s d i e n s t . 

Het tooneel verbeeldt eene gewone huiskamer met tafel 
stoelen, kas, enz. 

E E R S T E T O O N E E L . 

(Meter zit te naaien. — Helena neemt het stof af.) 

Meter. 
Lena, wat ben ik ongerust over het lang wegblijven 

van Gaby. Het is nu reeds drie, vier maanden dat ze 

weg is, en met zulke troebele t i jden. . . . Wat mocht ef 
toch van haar geworden ? 

Helena. 
Stel u gerust , meter. Wij weten dat Gaby behendig 

en krachtdadig is, en zich wel zal weten uit den slag te 

trekken. 
Meter . 

Ja, maar ik vrees dat ze maar al te veel durf zal aa" 
den dag leggen ; want ze was van af de oorlogsver' 
klaring zoo verbitterd en opgewonden tegenover d* 
Duitschers, die ze lafaards en barbaren noemde. 

Helena. 
Dit lang wegbli jven moet ons nochtans niet al te zeef 

verwonderen . God weet wat al omreizen zij heeft moe ' 
ten doen, vooraleer Jean terug te vinden en nu dat aHe 

verkeersmiddelen onderbroken zi jn . . . 
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T W E E D E T O O N E E L . 

{Er wordt geklapt, eene juffer komt binnen.) 

De Juffer. 
p Heb ik de eer aan de moeder van Juffrouw Gabriëlle 

e*it te spreken ? 
Meter . 

'k ben de grootmoeder . Hare moeder is sinds jaren 
Verleden. 

Juffer. 
Juffrouw is waarschijnl i jk hare zuster . 

Helena. 
J a , Ju f f rouw. 

Juffer. 
'k heb een brief van Gabriëlle. 

Meter . 
O ! wat zijn we gelukkig ! 

juffer . 
^emt haren hoed af en haalt een briefje van tusschen 

de strikken.) 
Ziehier, Mevrouw. 

Meter . 
Z e t u, Juf f rouw, gij hebt waarschijnli jk eene lange 

gedaan. 
Juffer. 

, 'k kom van Engeland, waar ik met mijne ouders bij 
begin van den oorlog henenvluchtte. Ik heb Gabriëlle 

aar ontmoet ; zij stelt het heel goed , en is geschikt 
°°dra mogelijk ook naar België terug te keeren. 

Helena. 
O ! wat zullen we tevreden zijn haar te zien ! 
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Meter . 
Belieft U iets te nemen, Ju f f rouw ? 

Juffer . 
Dank u, M e v r o u w , want ik moet 6poedig heen. M'J' 

ne ouders wachten mij om verder af te reizen. D oc" 
vooraleer heen te gaan , moet ik u in mijnen naam e|1  

dezen mijner familie, harteli jk dank zeggen voor ^ 
u i ts tekende diensten welke Gabriël le ons op reis n ^ ' 
Engeland en te Londen bewees . Zij is toch zoo bev^ 
lig en of fervaardig , en stelt zich daar gansch ten die'1 

ste der vluchtel ingen. 
Meter . 

Zou ze nog lang wegbl i jven ? 
Juffer . 

Ik denk het niet, want WIJ hebben vele hindernisse" 
ontmoet op onze te rugre is , maar ZIJ is gansch allee11, 

vlug en schrander , en ik moet me haasten of ze |5 

wellicht nog eerder te huis dan ik. 

Meter . 
M a g ik u vragen van wie ik de eer heb dit verhe11 

gend n ieuws te vernemen ? 
Juffer . 

Met uwe toelat ing, Mevrouw, dit ware voor 't oog?11' 
blik ont i jdig en nut teloos ; maar papa en mama zeggel1 ' 
dat we na den oorlog Gabriël le zullen komen groetd1 ' 
en haar op tas tbare wijze bedanken voor al de dienste" 
die ze ons bewees . 

Meter . 
Dank u hartel i jk, Ju f f rouw ; goede reis. 

4 
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Helena. 

Dank u. 
Juffer . 

Dag Mevrouw, — dag , Ju f f rouw. 
Meter . 

Helena, wat schri j f t Gaby . 
Helena. 

Lieve Meter en Helena. 
Ik neem de eerste gelegenheid te baat om U te schrij-

ven, dat ik Jean , na lang opzoeken, gevonden heb in 
een hospi taal te Antwerpen , gansch ui tgeput van 
krachten. Hij had eene diepe wonde aan het schouder-
blad; Ik heb hem met de l iefderi jkste zorgen verpleegd 
en z ichtbaar schonk God hem niet alleen n ieuwe krach-
ten maar ook moed, ja , he ldenmoed. Toen hij nauwe-
lijks hersteld was , a anzag hij als een duu rba ren plicht 
wederom dienst te nemen in het leger. Voor de inne-
ming van Antwerpen heb ik hem vergezeld door Hol-
land naar Engeland . Vandaar is hij 't Belgisch leger 
gaan vervoegen. M a a r vooraleer afscheid te nemen, 
heb ik hem beloofd ook mijn vader landschen plicht te 
kwij ten. Ik was immers ooggetu ige van zooveel gru-
weldaden te Aarschot , te Leuven en te Dende rmonde . 
Doch, te Tamines en vooral te Dinant gebeurden er 
a fschuwel i jke dingen. Na dit alles, is men wel gewet -
tigd zich af te vragen wat men 't meest doel t reffend 
doen kan , ten bate van zijn volk en land. 

M e t e r e n Helena, ik verhoop U in 't kort t e rug te 
zien en U het overige monde l ings meê te deelen. 

Beste groeten van 
uw gansch toegenegene G a b y . 
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Meter . 
Wel , Helena, ze schri jf t bi jna niets van haar eigen 

toestand en schijnt alleen bekommerd met het lot harer 
l andgenooten . 

Helena. 
Ja, Meter , maar als men ooggetu ige gewees t is van 

zoovele g ruwe ldaden , dan valt het n i e t t e verwonderen 
dat men een diep medeli jden voor de s lachtoffers voelt 
en tevens een hevigen haat t egenover hunne beulen. 

Meter . 
Ja, maar , ik vrees dat ze een al te ove rmoed ig be-

sluit zal nemen. Ik ken Gaby , en 't geen ze eens opge-
vat heeft , dr i j f t ze ten koste van alles tot het ui terste 
door . 

Helena. 
Meter , laat ons nu weeral niet beginnen te veronder-

stellen om dan te besluiten dat het zoo is. Weldra zul-
len we van G a b y zelf vernemen wat ze in den kop 
draagt , want n a a r ' t zeggen van die ju f f rouw gaat ze 
spoedig hier zi jn. 

Meter 
Ik wei ' schte d a t ' t waarheid zij, mijn kind, want ik 

heb als 'n voorgevoel dat er donkere onweerswolken 
over ons hoofd hangen . Sinds den inval der Dui tschers 
leden we vee.1 angs t en schr ik , maar niets schokte zoo 
diep mijn gemoed als dit schr i jven van G a b y , dat 
alles laat veronderstel len. 
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D E R D E T O O N E E L 

Gabriëlle. (komt binnen) 
Dag Meter , dag Helena. 

Meter en Helena 
O, Gaby . 

Meter 
Wat zijn we blij u te zien. 

Helena 
We hebben daar juist uwen brief ontvangen. 

Gabriëlle 
Gedagteekend van wanneer ? 

Helena 
(Ze houdt hem nog in de hand en kijkt). 

Sinds den 20" November 1914, Gaby. 
Gabriëlle 

Wel, sinds dien schreef ik nog twee, driemaal ; on-
der meer dat ik in Engeland dienst genomen had in de 
Ambulance. Doch, dat Belgische overheden mij wezen 
op een nuttiger en verdienstelijker taak voor mijn eigen 
'and en mij gegevens verschaften over 't verspreiden 
van geheime bladen, over het woord van soldaat en 
over de noodzakeli jkheid, inlichtingen te bezorgen aan 
onze legers. 

Meter 
Maar Gaby, gij zijt toch zeker in geen spioendienst 

getreden ? Weet kind, dat gi j daardoor uw leven bloot-
stelt. 

Gabriëlle 
Na al hetgeen ik gezien heb op mijne omreis om 

Jean op te zoeken is mijne taak afgeteekend. Te Dinant 
Onder meer hebben de Duitschers om de 700 burgers 
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als honden doodgeschoten . Meer dan 100 vrouwen heb-
ben ze daar in eene schuur opges lo ten , om ze dan in 
brand te steken ; ik zelf heb de asch dier mar te lares 
sen ter aarde helpen bestel len. Mijn haat is dus gewet 
tigd en geheiligd en ik bezit de zedel i jke vrijheid niet 
meer dit gevoel niet in daden om te zetten. Ík aarzel 
niet mij de groots te opoffer ingen te getroosten om den 
vi jand te vernederen en het geschonden recht te doen 
zegevieren ; en, wees niet bang , Meter, wij zullen wel 
onze voorzorgen nemen oin die lompe vlegels te ver-
schalken . 

Meter 
j a maar , kind, ge moogt u en ook ons aan zulke ge-

varen niet blootstellen ; ik zal geen oogenbük rust meer 
hebben . 

Gabriël le 
Meter , zooals ik u beloofde, zal ik t rachten immer 

voorzichtig te zijn, en daarenboven komen alle gevol-
gen op mij persoonli jk te rug . 

Meter 
Gaby , uwe moeder bevool u beiden op haar sterfbed 

aan mijne zorgen en is uw plicht afgeteekend voor het 
Vaderland te werken, mijn plicht is nog veel duidelij-
ker over u te waken , 

Gabriël le 
Meter , de be langen van een enkele moeten wijken 

voor het heil van velen. 
Meter 

Dat is jong en roekeloos zi jn. 
Gabr ië l le 

Meter , dat is j o n g e n pl ichtbeseffend zi jn. 
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Meter . 
bulken plicht besef t gij al leen, G a b y . 

Gabr ie l l e 
. bulken Vade r l andschen plicht beseffen er velen 
Meter. 

Meter 
En wie dan ? 

Gabr ie l l e 
Vooreerst al onze so lda ten . 

Meter 
J a , omda t ze er t o e g e d w o n g e n zijri, 

Gabr ie l le 
Neen, wan t velen d ienen als vr i jwi l l iger , en allen 

°en het met ze l fopof fe r ing . 
I Meter 

Toch 'v ind t men dit niet onder v r o u w s p e r s o n e n , s. 
Gabr ie l le 

J a wel , en ik ken er persoonl i jk ve r sche idene , Meter . 
Helena 

Ja, Mete r , hier in Brussel zijn er onde r alle s t anden ; 
Jen zegt , ook ta l r i jke pr ies te rs en zelfs k loos te rzus te r s 
'e zich met het woord van den so ldaa t en 't versprei -
etl van gehe ime bladen o p h o u d e n . 

Meter 
'k zou mij t egenove r die we rk ing niet s tel len, maa r 

* Vrees alt i jd da t G a b y te verre zal gaan en zich te ver-
s t e l zal bloots te l len 

Gabr ie l le 
Neen, Mete r , ge bedr ieg t u, ik beloof u n o g m a a l s al 

( ' jne voorzo rgen te nemen , en ons niet roeke loos bloot 
stellen. 
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Meter 
Ach kind, wees dan toch altijd uiterst voorzichtig e" 

beveel u dageli jks aan den H. Jozef, patroon va" 
België. 

VIERDE T O O N E E L 

(Een deftig gekleed heer klopt aan en komt binnen) 

Heer 
Is Mejuffer Gabrielle Petit te spreken. 

Helena 
Kom binnen Mijnheer (stil aan Gaby -.hier is iemafl» 

om u te spreken). 
Heer \ 1 1 

Mejuffer , kunnen we hier vertrouwelijk spreken • 
(Hij staart rond zich). 

Gabriëlle 
Ja, Menheer , ik sta borg voor de bescheidenhe'0 

mijner huisgenooten. 
Fleer 

Mejuffer , ik heb u een hoogst gewichtige zaak meê& 
deelen. Ik ben de Heer Baekelmans, waarvan $ 
wellicht reeds hoorde. (Gabriëlle doet teeken van & 
stemming). Ik ben, van wegens Belgische overhed^ 
die te Londen verbli jven, met eene zending te uw^" 
opzichte belast. 

Ziehier het schriftelijk bewijs . (Gaby leest). Zo 
het uit deze mededeeling blijkt, beweest gij reeds W' 
langri jkediensten aan uwe landgenooten en gaaf t bewiJ 
zen dat gij eene vernuft ige en tevens kranige dochtef 

zijt, die voor niets zoudt achterui twijken om uw vade f ' 
landschen plicht te kwij ten. 

\ 
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Gabriel le . 

En dien plicht aanzie ik als een ges t renge , ja, als een 
e>ligen plicht ; voor mij luidt dit als een gebod. To t 
•-LES ben ik bereid voor mijn land en koning. 

Heer . 
Mejuffer , dit zijn edele woorden . Maar , hoe vastbe-

t e n men ook weze, toch komen er besluitelooze 
Ogenblikken en w a n h o p i g e toes tanden die de meest 
p l |chtbeseffend en doen achterui t deinzen, vooral indien 

en zich wil toewijden aan den inl icht ingsdienst voor 
^ leger. 

Gabrielle. 
Die edele zending l i g t g a n s c h in mijn betracht ing. 

Heer. 
Ja, maar hebt gi j reeds rijpelijk overdacht , Mejuffer , 

afschrikkeli jk leven U in den spioendienst te 
échten s taat ? — De-jacht op inlichtingen door alle 

^ v aren heen. — Een vast ineengevlochten net van 
'Senspioeneering door eenen vi jand, die als bi jzonder-

karakter t rek draagt , de verf i jns te s luwheid en 
a ,schheid. Daarenboven de overdracht der rappor ten , 
I Paard met gevaren zonder tal en naam. De onbe-
^ e i d e n h e d e n in den best georganiseerden dienst ; en, 
, 't verschiet het ve r raad , de mogel i jke aanhoud ing , 
^ g e v a n g , de fol ter ingen, misschien den dood, en ten 
'Jze daa rvan , geen de minste geldel i jke vergoed ing , 
'Hcht vergetelheid, ondankbaa rhe id , ja oneer . 

Gabrie l le . 
dit alle« heb ik reeds g e d a c h t ; maar hoe meer 

er aan denk, hoe rotsvaster mijn besluit s taa t . Het 
*reel, dat gij zoo zwar tk leur ig afschi lder t , heeft als 

i 
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ondergrond , de totale toewi jd ing aan het vaderland, e < l 

voor de oogen eener pl ichtbeseffende v rouw en vef' 
loofde van soldaat , kan men in oorlogst i jd geen heerlU' 
ker tafereel ontrollen. Zulke roeping alleen is waardif* 
van onze soldaten aan den Yzer ! 

Heer. 
Mijne dochter , uw heldhaf t ige woorden en uw vast' 

beraden toon treffen mij . Noch tans heb ik medel i jd^ 
met uw jeugdige jaren . Ik zelf vrees voor mijn e i g ^ 
menschel i jke zwakheid , voor oogenbl ikken van moedc ' 
loosheid om zulke bovenmenschel i jke taak op mijn<? 

schouders te torsen. W a a r mannen voor achteruitdei11 

zen, hoe zouden vrouwen het aandurven ? 
Gabriel le. 

Omda t de v rouw kraniger , ik zou zeggen koppiger 
dan de man tot 't bereiken van haar doel. En 't g^f 
hier de v rouw wil, God zelf wil het ; want met het V*' 
derland te dienen, dient men God, en daa rom aanzie i* 
het als mijn plicht, niet alleen van Belg, maar ook v^ 
Chr is tene , gansch mijn persoon toe te wi jden aan ^ 
nut t igste taak voor mijn land. En, niets is nuttiger ^ 
den bespiedingsdiens t ; zoo kan ik meest kwaad ber*^ 
kenen aan den vi jand, het meest levens redden onZef 

verbonden soldaten, het meest b i jdragen tot den zege
( 

Moest ik daarom mijn leven s lachtofferen, dit bewij-
dood eenvoudig dat de Voorzienigheid mij waard'? 
oordeelt van den schoonsten dood tfie 's menschen 
kan bekronen . 

Heer . 
Bewonderenswaard ige dochter , uwe verhevene £e 

dachten en edele gevoelens overrompelen al mijne oP 
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j^rpingen en aarzelingen. En, in naam van onzen ridder-
d e n koning Albert, in naam onzer moedige soldaten, 
'"naam der verbondene mogendheden, in naam van 

Belgischen bespiedingsdienst vraag ik U, Gabrielle 
etit, zweert ge voor den Almachtige, al de geheimen te 
e ^aren betrekkelijk den inlichtingsdienst van het 

leger. 
Gabrielle (de hand omhoog) 

Ik zweer h e t ! 
Heer. 

, Zweert ge, zelfs ten pande van uw leven, nooit 
' ^ a n d uwer medehelpers te verklikken of te verraden. 

Gabrielle. 
Ik zweer het ! 

Heer. 
Va i af morgen zullen u alle inlichtingsstukken be-

lekkelijk uwen dienst geworden. Gelief ze aandacht ig 
,e'ezert en ze diep in uw geheugen en in uw hart te 
'e^aren en die schriften dan te vernietigen tegen alle 
^po r ing . . . Ik heb de eer en het genoegen u ook 

mandement te overhandigen van onzen grooten 
|a rdinaal Mercier ,da t handel tover "Vader landsl iefde , , 
^°est de moed u soms ontzinken, moesten min verhe-

inzichten soms toonaangevend worden, lees die 
«au z j d e n , die U zullen herstellen in de heldhaftige 
doelens welke ge nu bézit en die wonderwel overeen-
komen met deze uitgedrukt en ui tgewerkt door het 
'^stelijk opperhoofd van België. 

Gabr ie l le . ' 
bank u hartelijk, Mijnheer , ik zal er mij van door-

r'ngen en dit s teeds op mij bewaren. 
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Heer. 
Edele Mejuffer , men heeft mij de opdracht gegeven, ^ 

de eedaflegging u met eenen nieuwen naam te beti tel^ ' 
enkel aan de ingewijden van den spioendienst bekend» 
't is deze van juffer " Legrand ,, omdat ge in de to* 
komst niet meer klein zijt, maar groot . Groot door u* 
uw ideaal, groot door uwe werking, groot voor ^ 
geslacht en voor uw volk, groot voor uwen God e" 
uwen koning. Uw nummer is : nummer 12.. Ons pas' 
woord, 't is te zeggen van U en van al dezen die met u 
in betrekking zullen of mogen komen v o o r d e n inliet1' 
t ingsdienst , is : « Leve Arbeid » 't was de spreuk va11 

Jeanne d 'Arc ; 't is de uwe. 
Gabriel le. 

Leve Arbeid ! Welk schoone leuze ! Ik ben geel1 

heilige, o neen ! Maar ik ben toch gelukkig de sprei1" 
dier heilige heldin tot paswoord, tot levensmotto te 

hebben, opdat IK ook zooals ZIJ, iets moge b i j b r eng" 
om onzen koning op zijnen troon te herstellen, de" 
barbaarschen vijand uit ons geliefd vaderland te verj3 ' 
gen en het geschonden recht te doen zegevieren ! 

Heer. 
•Mejuffer Legrand, moge dit weldra geschieden, da'1 ' 

aan uwen arbeid ! Mejuffer , (hijziet naar zijn uurwerk 
het uur is reeds gevorderd, ik moet spoedig heen. ^ 
heb de eer u te groeten, en u de volharding en 
besten uitslag te wenschen. 

Gabrielle. 
Dit is mijn wensch voor ons beiden, Mijnheer . 

Heer. 
Dag, Mejuffer . (Gabriellegroet stil) 
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VIJFDE T O O N E E L . 

(Meter en Helena komen terug) 

Helena. 
Gaby, die heer zag er zoo ernstig uit. 

Gabrielle. 
Ja, lieve Lena, en ik vraag aan U, alsook aan meter, 

"ooit of nooit aan iemand te zeggen of te laten ver-
deden wie hier komt, waar ik ben, welke schriften of 
"ïeven hier in- of ui tgaan. Ik ben zooals de soldaat 

3atl den dienst van het vaderland gewijd en dit vergt 
|°°niet uwe medewerking, dan toch uwe bescheiden-

Dat is gansch in mijn en ook in uw belang. 
Meter . 

Gaby, eenieder moet in den oorlog het zijne bijbren-
en zijne vader landsche plichten kwij ten. Doch ik 
u. G e z i j t s o m s overhaast ig en al te ver t rouwend. 

'er nochtans moet ge u mistrouwen en niet alleen van 
^ e r e n maar u ook van u zeiven om nooit te onbe-
0tlnen of al te s toutmoedig te werk te gaan . 

Gabrielle. 
, Meter, sedert het afsterven van onze aanbedene moe-
,r» waart GIJ alleen, ALLES voor ons. Hoe zou ik 
ati U of MIJNE EENIGE Z U S T E R wetens of willens 
3tl 't minste gevaar durven blootstellen ? Alle gevol-

zullen op mij persoonli jk wegen. En IK beloof u, 
1 ̂ e mate van het mogelijke steeds kalm, beraden en 
J i c h t i g te handelen. Belooft GIJ mij ook de totale 
j '^wijgendheid over alles wat in betrekking staat met 
Vader landsche zending die ik op mij nam. 
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Beiden. 
Gaby, wij beloven het U. 

2e B E D R I J F 
Haar s p i o e n d i e n s t en a a n h o u d i n g . 

E E R S T E T O O N E E L 

Vorige Huiskamer. 
Meter, Helena en eene Mevrouw, in den spioendiefls 

1 van Gabriëlle zijn in de kamer. 
{Meier houdt een dagblad, Helena een leesboek in " 

hand. 
Mevrouw 

Mevrouw, Gabriëlle heeft me verzocht u mondeli11^ 
eenig nieuws over te brengen. Ik sta in nauwe bet r^ 
king met haar en bezit gansch haar ver t rouwen. 

Meter (ter zijde) 
Dit schenkt ze soms goedkoop. 

Helena . 
Wat zijn we nieuwsgierig te vernemen hoe Gaby " 

stelt en waar ze verbli jf t . 
Mevrouw 

Ze was overlaatst kindermeid op eene villa langshe 

het front , bij genatural iseerde Duitschers, waar offic 'e 

ren en opperofficieren ten huize waren . Een D u i t s ^ 
spioendienst was er zelfs ingericht. Zij ík zich vrij 

« 
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Duitsche nest gaan nestelen en heeft daar menig 
P'uimken uitgetrokken dat wat verder gevlogen is over 
^ t front . De gevederde reisduiven hebben ze opge-

maar Gabrielle kunnen ze niet vangen. 
Meter 

Mag ik vragen of Mevronw deel ui tmaakt van den 
'"•ichtingsdienst. 

Mevrouw 
Gabrielle heeft een volledige bespiedingsdienst inge-

die van Brussel uit, werkt tot Maubeuge , Rijssel 
en Antwerpen. Zij werkt vooral op den sektor Yperen-
'"aubeuge. Zij telt in haren dienst verscheidene mede-
^Ipers tot dewelke ik de eer heb toe te behooren. 

Meter 
Maar, Mevrouw, dit moet hoogst gevaarlijk zijn 

^Oor Gaby en ook voor u. 
Mevrouw 

Wij nemen goed onze voorzorgen. Elkeen van ons 
e&t het paswoord en draagt zijn nummer. Wij doen 
^es zooveel mogelijk mondelings De oningewijden 
<llnnen dit radderwerk niet ontdekken, tenzij berichten 
Rapporten door den vijand onderschept werden. 

Meter (Ter zijde). 
öaarin juist schuilt het gevaar . 

Helena 
Mevrouw, hoe stelt Gaby het nu ? 

Mevrouw . 
Heel goed, Mejuf f rouw, ze is waarlijk in haar element 
's als een generaal , als een andere Jeanne d 'Arc aan 

hoofd eener legerbende welke ze gansch bezielt 
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met haren g e e s t e n he ldenmoed . Wi j allen b e w o n d e r ^ 
Gabriël le om hare bovenmensche l i jke wi lskracht ^ 
dapperhe id . Ze strekt ons tot voorbeeld en U ter eefe 

M e v r o u w . 
Meter 

Ja , maar ik ken Gaby , haar moed keert soms t° 
overmoed en gaat gepaa rd met ver t rouwen in andere" 
die ze beoordeelt naar eigen maat . 

M e v r o u w 
Toch niet, Mevrouw, want wees er van ove r tu ig 

dat men enkel aan 't hoofd komt van een inl icht ing ' 
dienst voor 't leger na veelvoudige bewijzen, nietallee l1 

van doordr i jvendheid in durf maar ook van omzichtig 
heid, schranderheid en diepe menschenkennis . Zulk5 

bui tengewoon werk vergt bu i tengewone geeste5 ' 
gaven, welke Gabriël le in hoogste niate bezit. 

Meter 
Het verheugt mij waarl i jk dit te hooren, ik dank 

M e v r o u w . 
Helena 

Verblijft Gaby nog op dat Villa, Mevrouw. 
M e v r o u w 

Na eenigen tijd heeft ze aan haar Dui tsche M a d a i ^ ' 
gezegd , voor drie, vier weken naar huis te gaan eil 

bekwam daar toe geredeli jk een paspoor t , middelerWÜ 
is ze langsheen wate rkan ten gaan vissohen 0,3 

plaatsen waar ze tezelfdertijd k r i jgskundige inlichting^11 

kon opvisschen, als er niets meer te vangen w a s is l t 

als armfe vluchtel inge gaan aankloppen bij een vriefld' 
maar vooral bij den vi jand om zijne tong te pellen efl 
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geheimen te onderscheppen. Zij verander t van zending 
f eed ing en voorkomen naarmate de omstandigheden. 
Want daarna heeft ze een pak van rondventster aange-
tpokken en met wat prullen op den rug gansch de 
frontlijn van Yperen tot Maubeuge afgeleurd. Intus-
s e n heeft ze vele jonge rekruten over het front ge-
dacht , soldatenbrieven binnengesmokkeld en besteld, 
v°oral hoogst belangri jke inlichtingen verschaft aan 

leger en zich in betrekking gesteld met hare mede-
helpers. (ze staat op) 

Helena 
Zou Gaby nog lang wegbli jven, Mevrouw ? 

Mevrouw 
Ik denk het niet, want ik ben reeds 14 dagen op reis 

en ze zegde zoodra mogelijk naar Sint-Jans-Molenbeek 
komen. 

Meter 
Wij danken u voor uwe inlichtingen, Mevrouw, 

^oes t gij intusschen Gabrielle wederzien, zeg dat wij 
°P haar wachten en dat ze wel moet u i t d e o o g e n zien. 

Mevrouw 
Zoo zal het geschieden. - Dag Mevrouw, dag Juffer. 

Beiden 
Goede reis, Mevrouw. 

T W E E D E T O O N E E L 

Helena 
Ziet ge wel, Meter, dat ge immer ' t gevaar overdri jf t . 

Meter 
Overdri jven, kind. Ik wenschte wel dat het zoo ware, 

"laar de uitslag zal 't aanwijzen, want de Mevrouw, 
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die wellicht 't vertrouwen van Gaby verdient, liet haaf 

eenwoordontva l len , da t ' tgevaark laa rb l i jkend aantoont, 
het onderscheppen der berichten door de Duitschers-

D E R D E T O O N E E L 

Alma 
Is Gabriëlle hier nog niet ? 

Meter 
Neen, kind. 

Alma 
Sedert eenigen tijd is Gabrielle hier bijna nooit meer 

te zien. Vroeger was ze als een gezwinde hinde die over 
en weer vloog, nu blijft ze op haar nest. Men zou gaan 
denken dat haar muizennesten in den kop steken. 

(.Helena intusschen a f ) . 
Meter 

Wat wilt ge daar m«ê zeggen, Alma ? 
Alma 

Wel ik, niemendal, Mevrouw. Maar anderen zeggen 
dat zij zich bemoeid met zaken die eene jonge dochter 
niet aanbelangen, en dat zij een gevaarlijk spel speelt ' 

Meter 
Welk spel ? 

Alma 
Van zdo maar gedur ig van huisvest ing en kleeder-

dracht te veranderen. Dit wekt vermoedens. 
Meter 

Welke vermoedens ? 
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VIERDE T O O N E E L 

(Er wordt geklopt. Alma gaat voor. Een Duitsche 
Gadame). 

Madame 
Biss du Mamezel Legrand ? 

Alma 
Neen, Madame. 

Madame 
Is Mamezel Legrand hier nicht ? 

Alma 
Neen, Madame. 

Madame. 
Wohnt mamezel Legrand hier nicht ? 

Alma. 
Neen, Madame. 

Madame. 
Kommt mamezel Legrand hier nicht ? 

Alma. 
Wel, neen, Madame . 

Madame. 
Wenn sie lügenen bleibst, soll ich du, als mamezel 

Legrand, anzeichenen ! 
Alma. 

Maar er is hier geen Mademoiselle Legrand, hier 
Woont niemand anders dan Juf f rouw Peti t . 

Madame. 
W o ist sie ? 

Alma. 
Ik weet het niet. Zij is daar zoo even buiten gegaan. 
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Madame. 
Welche ist dein name ? 

Alma. 
Alma. 

Madame. 
Ah ! mamezel Al- Alma (ze teekent aan) Gut so —' 

Danke schön. ( t raagzaam af.) 
Alma., 

Dit is eene Duitsche. — Ziet ge wel ! 
Meter. 

Wat ziet ge, Alma ? Volstrekt niets. Gij hebt alleen-
lijk gehoord dat ze naar Mademoiselle Legrand vroeg, 
en ze was glad mis. Dit betreft dus Gabriëlle niet en 
wij moeten er ons niet over bekommeren. 

Alma. 
Ik ben niet bang voor mij, maar wel voor Gabriëlle, 

want men zegt dat ze ook van naam zoowel als van 
kleeding verwisselt . Straks nog, vertelde me iemand 
dat ze gezien was als kindermeid gekleed. 

Meter . 
Wel , men moet toch iets doen om zijn brood te ver-

dienen, want 't is oorlog en duur leven. En me dunkt, 
't is beter zich bezig te houden met de opvoeding der 
kinderen, dan met vragen en staarten. 

Alma. 
Mevrouw, dit is nu toch geen reden om u kwaad te 

maken. Ik zegde dit enkel voor uw welzijn ; ik had 
immer de grootste genegenheid voor Gabriëlle om haaf 
goed en opgeruimd karakter en mama ook, die mij naar 
hier zond. (geheimzinnig). 
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Meter. 
En waarom, kind ? 

Alma. 
Om u te waarschuwen , dat Gabriëlle moet voorzich-

tig 

zijn, want dat ze bewaakt wordt . 
Meter (verontrust ) 

Wel, zeg aan uwe mama, dat ik dezen avond haar 
6en bezoek zal brengen. ( A l m a a f ) Ik ben gansch ver-
°ntrust, ik heb als een somber voorgevoel van 't geen 

me te zeggen heeft. 
Immer zwartere wolken dreigen boven ons hoofd 

^et bezoek van die Duitsche, de klap van de licht-
zinnige Alma, de waa-rschuwing harer moeder en de 
S t e l s e l s die wij reeds hoorden, verontrusten mij 
^eer om meer. Wat zal er van dit arm kind geworden . 

VIJFDE T O O N E E L . 

Gabriëlle komt binnen met een pakje in de hand, als 
kindermeid gekleed.) 

Meter. 
Ach, kind, wat ben ik blij u te zien. Ik was zoo be-

ariRstigd. Er gaat daar zoo even eene Duitsche Mada-
me heen, die vroeg naar mamezel Legrand.* 

Gabriëlle. 
En wat hebt ge geantwoord . 

Meter . 
Uwe vriendin, Alma, die hier juist aanwezig was , 

^ef t gean twoord , dathier geenmamezel Legrand woon-
maar een mademoisell Alma, en ze heeft gezegd : 

4 Gut so, Danke schön. » 
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Gabrielle. 

Wees niet onge rus t ; ik heb andere waters doorzwom-
men. En wat God bewaart , is wel bewaard . Meter, gij 
zegdet mij meermaals dat ik 'n slangevel was ; welnu» 
dit glibbert gemakkel i jk door de vingers der «bochen»-
Om Gaby te vangen, als ze niet verklikt wordt , zijn ze 

al te lomp en te grof. 
Meter. 

Pas maar op, kind ; 't zijn sluwe valschaards, en 
er loopen ook Judassen onder eigen v o l k ; want nie* 
alle Belgen zijn Belg ; dit zien we genoeg, en 't spreek-
woord z e g t : men wordt maar verraden door eigen volk-

ZESDE T O O N E E L . 
(,Helena komt binnen) 

Helena. 
Oh ! Gaby ! wat ben ik verheugd u terug te zien ! 

Gabrielle. 
Ik ook, Lieve Lena, 

Gabrielle. 
Meter, nooit ben ik gelukkiger geweest dan nu. DH 

geweldig leven van avonturen en de overtuiging van 
gekweten plicht, schenken me kracht tot verkenningen 
en ontdekkingen, die me als mirakuleus toeschijnen-
Nooit had ik durven denken dat een leven ten dienste 
eener goede zaak gansch uitgeleefd, zooveel initiatief 
en kracht en ook vrede en vreugde en voldoening ¡n 

zich draagt . 
Meter. 

Denkt ge niet, lief kind, dat gij dien moed en mira* 
kuleuzen uitslag ook eenigzins aan ONZE gebeden t e 
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( ^nken hebt ? — Dagel i jks bidden we samen een g a n -
g e n rozenkrans voor u en gaan ook alle dagen naar 
de kerk van O. L. Vr. ten Zavel . 

Gabriel le . 
ik ook bid nu veel meer en vuriger dan vroeger , 

^eter , wan t nu ondervind ik hoe men Godes licht en 
kerkte noodig heeft om 's menschen zwakheid te steu-
n en in zulk apos te lwerk . Ik ondervind hoe Hij grat ie 
schenkt naar s taat . Wan t mijn moed klimt en zwelt 
S a r m a t e de moei l i jkheden, 't Is als eene zee die aan-
r u k t tegen hare h inderpalen . Ik weet niet vanwaa r me 
al die gedachten en gevoelens bes to rmen , maar eene 
^ a k weet ik, meter , dat zij mij nade rb rengen tot God, 
en mij onbeschroomd eene taal doen spreken die ik mij 
*elve niet toekende . 

Meter . 
2ulke gevoelens s t rekken u tot eer, mijn kind, en 

boeten u gansch uw leven tot r ichtsnoer d ienen, alsook 
aan u, Lena. . . 

Helena. 
Gaby , vertel ons wat van uwe moeil i jkheden en lot-

gevallen. 

Gabrie l le . 
Eens leurde ik met een heel pak verbodene bladen 

en schr i f ten, vooral : « Libre Belgique » en brieven 
van den Kardinaal . Bij 't ops tappen op den tram van 
^e rv ick naar Rijssel, overviel ons eensk laps een Duit-
^he fe ldwebel . Ik vroeg hem mij mee te helpen dit op 
^ n trein te plaatsen 't geen hij gewil l ig deed . Daa rna 
Ofiderzocht hij alle pakken en zakken . «Was ist das ?» 
Vroeg hij mij. Niets, niets. Ik kom van de markt van 
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Rijssel met wat neusdoeken . — « Wollen sie mir das 
schenken , gute fräulein. » « Nein, nein, kaufen für ^ 
mark s tück. » « Gut so, geben sie mihr drei . » Ik had 
er juist maar 4 bovenop ge legd. Neem nu, z e g d e ik, da' s 

goed om uwen sno tneus af te vagen . Al de medereiz1 ' 
gers schoten in 'nen lach. Hij s tapte af en ik g ing r o n d . 

en verkocht gansch mijn pak dagbladen en vastenbullefl ' 
A p ropos van « Libre Belgique »heb ik nog 'n historieken-
Ik heb vroeger eens aan zijn Excellentie , de gouverneur 
von Bissing, een s tondeken vers t rooing willen verschaf 
fen, met hem in persoon een extra nummer te b e z o r g e n 

met zijn portret . Juist had ik hem dien spotspiegel vooi 
de oogen ge tooverd , toen ik op de plaats Anneessen5  

twee Dui tsche pol i t ievrouwen on twaa rde , die mij op 
speurden . Ik wande lde stat ig door de s traten van Oud^ 
Brussel en de s teeg jes van Molenbeek . Eindel i jk, om m'J 
aan de a rgusbl ikken dier s p e u r h o n d j e s te ont t rekken, 
s tapte ik een winkel t je binnen en volgde ze dan zelf op 
de hielen tot aan de Kommandan tu r . 

Helena. 
Gaby , komt ge nu ook van rondleuren ? 

Gabriël le . 
Neen, ge ziet, ik ben in kostuum van kindermeid efl 

heb, na 4 weken op verkenning gewees t te zijn, wee'' 
dienst genomen bij mijne M a d a m e . Men had me gege* 
vens gevraagd over de Dui tsche muni t iedepots lang5 

het f ront . Een dikbuikige officier die daar huisde, wa5 

toezichter vanzulk dépot . Hij was i m m e r vriendelijk 
voor mij. O p eens vroeg hij : « Fräule in , willen wif 

spazieren gehen. » « W a a r h e e n vroeg ik. » « Naar mij11 

munitiën dépot . — O ja, om u plezier te doen. Onde f 

t 
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^eg kreeg ik hem aan 't praten. Hij vertelde van een 
Gansch nieuw aanvallingsiniddel met verst ikkende gas-
sen. Hij wilde aan geleerdheid doen en somde niij de 
chemische samenstell ing op, die ik zoo goed mogelijk 
' éch t t e te onthouden. Dan toonde hij mij gansch de 
s tapelpla,ats. Onmiddeli jk werd dit alles bericht aan het 
'eger met een schets der juiste ligging er bij, en drie 
^ g e n nadien,vloog gansch dien Duitschen boel de lucht 
,ri. met mi jn dikbuikigen ofticier en vele anderen erbij , 
^et dépot was op anderhalf uur van onze villa gelegen, 
^i jn Madame sprong in de lucht van schrik, maar ik 
van bl i jdschap Doch, ik maakte haar wijs daar niet 
' a iger te durven vertoeven en vertrok, na heimelijk 
^°stbare papieren en oorlogsplannen ontfutseld te heb-

Hier zitten ze verborgen, (ze toont naar den bin-
nenboord van haar bovenkleed) 

Meter. 
Pas toch op, kind, dit niet lang hier in huis te hou" 

«Jen ; moesten de Duitschers dit ontdekken ! (Helena 
balt brieven, bladen) . . 

Gabrielle. 
Neen, nieter, ik heb spoedig een koerier naar Holland 

^zonden , en dezen namiddag nog komt een mijner 
Medehelpers deze rapporten afhalen. 

Meter . 
Laat u toch niet beetnemen, Gaby !... Drink intus-

$chen een glasje melk om u wat te versterken. 
Helena. 

Gaby, ziehier bladen en brieven voor u. (Helena 
balt een glas melk ; Gabrielle leest den derden brief 
"te/ belangstelling, zij verbleekt en zegt :) « Ach God ! 
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Jean weeral gewond , misschien dood . 
Meter . 

W a t is er , Gaby ? 
Gabriël le . 

Een brief van Jean . 
Meter 

W a t schri jf t hij ? 
Gabrielle. • 

Dat hij gewond is en in 't hospi taal ligt. 
Meter 

Lena, lees eens. 

Helena 

Lieve Gabriël le , 
Ik laat u weten dat ik, bij eenen aanval aan den Yzer< 

door een schrapnell gewond werd , eerst dacht ik, da* 
het doodeli jk was , doch de heelmeester heeft me goed 
verzorgd ; ik heb zulke hevige pijn niet meer, en hoop 
op genezing. Gabriël le , mijn hart blijft s t eeds aan u. 
Denk en bid gij ook veel voor. 

Uw gansch toegenegen Jean. 

Gabriel le . 
Ach ! a rme jongen , reeds de tweede maal , en ik weet 

hoe hij ui tgeput was bij de eerste ve rwonding . W a t za' 
er van hem geworden , en wie zal hem nu verzorgen ? 

Meter 
Wel , Gaby , daar zijn toch verp leegs te rs , die hunne 

zieken ook met de meeste zorg omringen ; het schijnt 
zelfs, dat onze koningin El isabeth, dit persoonl i jk doet. 
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Gabriëlle. 
k maar niemand kan hem de liefderijke zorgen 

^ n k e n , die hem als vroeger, lichamelijk en zedelijk 
)ll(len herstellen. Kon ik maar spoedig over het f r o n t ! 
^ neen, mijn plicht gebiedt me hier te blijven om 

zending van algemeen belang te vervullen. De 
tot mijn vaderland moet de stem der bijzondere 

^ tot zwijgen brengen. 

7 T * ' 

Z E V E N D E T O O N E E L . 

wordt geklopt. - Een Hollander komi binnen). 

Heer. 
^ verlang jonkvrouw Legrand te spreken. 

Helena. 
°ni binnen, mijnheer. 
^iè'lle doet teeken aan Meter en Helena heen te gaan. 

Heer. 
e ve arbeid ! goede jonkvrouw. 

Gabrielle. 
u, mijnheer. 

,Heer. 
eet't u mij geene renseignementen te bestellen. 

Gabriëlle 
at hebt ge een Duitschen tongval . 

Heer. 
^ dat verstaat u jonkvrouw, ik ben immers uit 
W g . 
e Heer kijkt haar vleiend in de oogen, Gabriëlle 
^ zich kalm en onverschillig. 
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Gabriëlle. 
Welk is uw nummer . • 

Heer. 
Nummer 21, jonkvrouw, om u plezier te doen. 

Gabrielle. (Ter zijde.) 
Hij heeft zoo'n zonderl ing uiterlijk, zulken schu^Ê 

blik. — Wanneer heeft de koerier u dit bericht ove 

handigd. 
i Heer. 

Gisteren namiddag om 3 uur. {Hij toont het bericM 
Gabrielle. 

Waarom hebt ge dan zoolang vertoefd ? 
Heer. 

Ut 
Ik ben me wat gaan amuseeren, jonkvrouw, en 1 

den avond gezellig doorgebracht in de « F o l i e s - B ^ 
res. » 

Gabrielle. . 
Dat staat me hoegenaamd niet aan, het volk da' 

gebruik is ernstig en waardig. 
Heer. 

Maar goede jonkvrouw, wat kwaad kan er besta
( 

in zulk onschuldige distractie ? Dit verhinderd 
zins onze inschikkelijkheid aan uwe bevelen. 

Gabriëlle 
Hoeveel vraagt gij voor reiskosten. 

Heer. 
ffl 

Niets, jonkvrouw, niets. De groote chefs hebbel1 

daarvoor gerenumereerd . — Jonkvrouw, G a b f ' ^ 
heeft u mij het dossier mee te geven want , ik moet , 
bespoedigen om den koerier te vervoegen aan de gfÊlt 

A 
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Gabrielle. (Ter zijde). 
Bah! welke reden blijft er om hem te mistrouwen.(¿7/ 

hare papieren uit en zegt) — Ja, en een heel- kos-
'ik, waarvoor ge veel zorg moet dragen. 'Het kan 

j^ers veel kwaad berokkenen aan den vijand, en veel 
etlsten bewijzen aan het leger. 

Heer. 
'k dank u hartel i jk , Jonkvrouw. 
. Gabrielle. 
heilige reis. 

Heer. 
Dank U. ( a f ) 

Gabrielle 
t ;ch ben ik niet zonder a rgwaan . Er lag iets in 

^e woorden en blikken, dat me on(stemt. Zou het 
eetl verklikker zijn ? neen, hij kent het paswoord , het 
^mer, het uur. En dat mijn gezond verstand mijne 

^ d e vermoedens onderdrukke. In alles heb ik tot 
'ertoe edel ijk en gewetensvol trachten te handelen, 
betreur mijn vroeger stil en ingetogen leven niet 
'nij nochtans langs zonnige wegen leidde, 't Geen 

doe is als 't antwoord op deroeping van hierboven 
5 mij deed haten met al den haat waar toe een vrou-
iflhart bekwaam is, uit liefde, ja onuit tespreken 
^ e voor de zwakken, voor de slachtoffers, voor 
fo volk en zijn recht. En il mochten de gevaren mij 
F'ngen, toch zal ik met Godes gratie tot het einde 

liefderijke zending trachten tevervullen die ik 
''mij nam. 
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A C H T S T E T O O N E E L . 

'{José, vriendin van Gabrielle komt binnen.) 

José . 
O ! lieve Gabrielle, wat ben ik blij u te zien ! 

ernstige dingen heb ik u toe te ver t rouwen. 
Gabrielle 

Ja , ik weet, dat gij als medebediende in ons rnaga2' 
s teeds ernstig zijt, en een edel en toegenegen hart ^ 
zit. Daarom luister ik vol gaarne. 

José 
Ontrus tende geruchten loopen in de s tad, Gabrië"1 

Men zegt dat er verscheidene geheime Duitsche pol'" 
agenten alhier gevestigd zijn, waaronder er heel vl0L' 
end Nederlandsch spreken. Wees niet verschik 
vriendin, maar . . . men beweert dat UW huis voOf< 

bespied wordt , omdat men vermoedt dat gij deel 
maakt , ja zelfs aan het hoofd staat van een Belgisch 
bespiedingsdienst . 

Gabrielle 
Hecht gij daar geloof aan, José ? 

j 0 S é ' .it 
Ja , en neen. Ik weet dat gij altijd moed igen in $ 

vastberaden waart , dat ge van af 't begin van tifl 

oorlog een hevigen haat opvatten tegenover de D1'1 

schen, en integendeel een warme genegenheid ^ 
Land en Koning. — Dit stoot tot daden, die soms 1(1 

de beste, maar ook tot de noodlott igste gevolgen ^ 
nen leiden. 

4 
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Gabriel le . 
Inderdaad, José , ik d raag in mijn binnenste de beide 

Gevoelens die gij mij toekent , want een wett ige haat 
spruit voort uit liefde en ominegekeerd . Zoo stierf 
Christus den liefdedood uit haat der boosheid . W a n t 
8e kunt u niet verbeelden, gij die mij vroeger kendet , 
^Oe in dees laatste t i jden, mijn christenzin geklommen 
's- Hij bezielt al mijne daden en gansch mijn leven, 
*ooals mijn bloed, dat gansch mijn lichaam doorvloeit 
en verlevendigt . Het ecne edele gevoel wekt het andere . 

gezien het Opperwezen de bron is van al wat edel 
en verheven is, klimt het ook tot Hem te rug als een 
^aters t r iem die op bergen ontspr ingt en tot dezelfde 
hoogte weer opspui t . 

José . 
Gabriëlle vroeger ook z o u d e t g i j zulke taal niet ge-

sproken hebben , ofschoon wij s teeds in u bewonderden 
^ t harmonieus samengaan van menschel i jke betrach-
''ngen met diepen godsdienstz in . Mochten heden vele 
N g d i g e dochte rs denken zooals gij , dan zouden we 
Êteen ooggetuigen zijn van zooveel beschamende feiten, 
^ie s t rekken tot oneer van ons geslacht . 

Gabhë l l e 
't Is om dit vuige en vuile uit te wisschen dat er on-

het zwakke geslacht heldinnen en wellicht martela-
r e n moeten gevonden worden. In mijn oogen is de 
^ n s c h e aa rde als een onmeetbaar al taar waar bij 
voortduur moet geslachtofferd worden , tot boet ing 
v3n 't kwaad , tot den dood van den dood. 

't Is omdat er nu zoovelen tot basis nemen van 's 
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menschen leven, dierlijk genot en geldzucht en ziet1 

daa rom tot alles ver lagen, dat er ook moeten zijn, die 
het ware leven vinden in zich op te offeren voor ande-
ren. I n ' t s treven n a a r ' t hoogste goed, ligt ook ons 
meeste mensch-zijn en geluk. 

José. 
Ja, maar menscheli jk gesproken is elkeen toch niet 

geroepen, zelfs in bu i t engewone t i jden, tot buitenge* 
wone daden , bezonder niet een v rouwper soon . 

Gabriël le 
En waa rom niet, José ? Wat doet de soldaat op het 

slagveld ? Elk oogenbl ik stelt hij zich bloot alles te 
verl iezen, ook het leven. En voor wien ? Voor zieti 
zeiven ? O neen, maar voor zi jne ouders , voor zijne 
v rouw en kinderen en klein-kinderen ; voor gansch zijn 

nageslacht . En heeft de v rouw, de verloofde vrouw, 
dezelfde plichten en gevaren niet te deelen ? Mijn beslui' 
is : Elkeen moet nu zooveel mogelijk so ldaat zijn. 
dan zullen alle Belgische vrouwen ook in g e w o n e tijden 
aansp raak mogen maken op hunne rechten, als Belg' 
En dat er van kome wat wil, ik trotseer de gevaren-
Ik weet dat men mij, zooals de s t r i jders op het front 
den kogel door den kop kan jagen, maar dan krijg ik 
de hoogste belooning, want uit zulken dood verri jst het 
leven. Ware het mij maar gegund ten dienste van mijt1 

land te sneuvelen als de soldaat , de lippen op het vaan-
del ged ruk t . 

José. 
Beste vriendin, welke verhevene betracht ingen ' 

Nochtans smeek ik God, ze niet te verhooren, opdat 

j 
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^ J ook het lot van den heer Baekelmans niet onder-
l a t die, naar ik hoorde, eergisteren met gansch zijn 
"ende aangehouden werd. ' 

Gabriel le. ( t reurig) 
Baekelmans, ach God ! De held in wiens handen ik 

^ijn eed aflegde en zwoer altijd mijne geheimen te be-
daren en nooit iemand te verraden. Nu zal ik in zijne 
Maats mijne pogingen moeten verdubbelen. Als de 
a anvalsoldaten worden kri jgsgevangen genomen, dan 
ls het de plicht de rangen nog dichter aaneen te sluiten. 

N E G E N D E T O O N E E L . 

(i)rie Duitschers en een Belg stappen na veel lawijt 
binnen.) 

Duitsche Detectief. 
Gabrielle Petit, wir sind drei deutsche soldaten und 

e'n Belgier, welche für Sendung haben, eueren haus zu 
V e r s u c h e n . 

Die. Belg is de Hollander die haar verraadde. 
{Meter en Helena komen binnen.) 

Meter. 
Wat komt gij hier doen, heeren ? (De Belg duidt 

^Qbriëlle aan.) 
Duitsch. 

Führ diese frau und fraulein dahin. — Diese bleibe 
lier. 
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Gabriëlle. 
U, « moffen » heb ik niets te verwijten, ge doet uwef 

stiel ; maar gij Belg, gij doet mij walgen, gij zijt een 
Judas . 

Gabriëlle blijft kalm en ziet met misprijzen den Beté 
aan, die haar ook in 7 oog houdt. De Duitschers brekefl 
kassen en laden open, smijten stukken op den grond, 
nemen portretten van de kas en eenige schriften. 

Feldwebel , (tot de soldaten.) 
Untersucht genau. 
Du bist unser gefangene. Nach die Kommandantur ' 

Meter . 
Ach, arm kind, ziehier wat slaapgoed en wat eten. 

Duitscher. 
Nein, sie hat nichts nöthig. (Meter, Helena, en Josi 

weenen ) 
Meter. 

Dat God u behoede ! (Duitscher trekt haar los). 
Gabriëlle. 

Eerbiedigt de droefheid mijner familieleden. Meter. 
Helena weent niet. God zal ons helpen. 
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3de B E D R I J F . 

(Eene arme cel, tafel stoel, glas water, stuk brood) 

E E R S T E T O O N E E L 

Gabriëlle. (alleen) 
Ik heb mijn plicht gedaan , daarom ben ik hier in dit 

akelig gevang, zonde? vrienden of kennissen, maar om-
ringd van roofdieren en ti jgers. O welke vuige zielen ! 
Men moet eerst in hunne klauwen zitten, vooraleer er 
den afgrond van te doorpeilen. Ach ! mijne kri jgsgevan-
genen en opgeëischte broeders van België en verbon-
dene landen, wat beklaag ik u ! Hoevelen zullen het 
plekje grond, waar ze geboren werden nog terug zien. 
Om al de folteringen op een twintigjarig meisje uitge-
werkt beklaag ik me niet. Hunne verdrukkingen kunnen 
mijn misprijzen niet evenaren, en al hunne lompe en 
onbeschofte middelen om mijne geheimen te onttrekken, 
zullen schipbreuk lijden ; want deze zullen met mij in 
het graf dalen, en ik bid u, mijn God, dat gij diezelfde 
•zielesterkte schenket aan mijn gevangene medewer-
kers, aan de heeren Baekelmans, Mathieu, Smekens en 
anderen. Het ware eene vlek voor God en voor de 
menschen, moest er onder hen een enkele Judas gevon-
den worden. Doch neen, die vindt men onder die 
keurbende niet ; dit zijn groote zielen die opzwellen, 
a l sde zee onder het orkaan. Het ras van Judassen vindt 
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men enkel onder de laihertigen, die maar held zijn in 
gewone tijden als er geen gevaar bestaat ; onder de 
geldschuimers, onder de landverraders , onder de boe-
leersters met bochen, onder de lazaretratten, onder 

T W E E D E T O O N E E L 

(Men klopt. — Eene vrouw (mouton) treedt binnen. 

Vrouw 
Mejuffer , gij hier alleen ? Ik heb medelijden met uw 

e rba rn l i jk lot. Waarom zijt ge hier opgesloten ? 
Gabrielle. 

Vrouw, welk belang hebt gij dit te weten ? En welk 
belang kan ik hebben u dit mede te deelen ? 

Vrouw 
Omdat ik u zou willen helpen en dienstig zijn ! 

Gabriëlle 
Indien gij verkocht z i j taan de bochen, dan heb ik uwe 

diensten niet noodig ; en indien gij 't niet zijt, dan kunt 
gij mij er ook geene bewijzen, want mijne verdrukkers 
zijn onbekwaam tot eene belanglooze daad. 

Vrouw 
Ge moogt niet overdri jven, Juffer. Ik ken heel goed 

een uwer rechters, die me reeds menige gunst toestond. 
De anderen zijn onhandelbare kerels, doch HIJ is eene 
gevoelige ziel en 't ware voldoende mij uw hart te 
openen, opdat ik zijn medelijden verwekke en u doe 
vri jspreken. 

/ 
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Gabrielle 
Ik kan zijn medelijden best missen, en indien hij er 

zoo in overvloed bezit, dan kan hij dit b?toonen op het 
verhoor. 

Vrouw 
Maar ik moet hem kunnen voorbereiden, voor u en 

uwe medehelpers , daarom moet ik de reden uwer op-
sluiting kennen. 

Gabrielle 
De reden mijner opsluit ing kent hij reeds, en wellicht 

gij ook, Mevrouw, want indien gij in de geheimen der 
Duitsche afgoden niet waart , hoe zoudet gij tot mij mo-
gen naderen. Reeds twee maanden ben ik hier opgeslo-
ten, zonder een vrlendenaangezicht te mogen aanschou 
wen. Mevrouw, ik heb uwe voorspraak niet noodlg, 
noch voor mij, noch voor mijne medehelpers. Men 
verklapt zijne geheimen aan geene wolven, al droegen 
ze ook schapenvellen. (De vrouw gaat heen) 

Gabrielle (alleen) 
O mijn God ! in U alleen stel ik al mijn betrouwen. 

Ik heb niets meer te verwachten van den kant der men-
schen. Schenk me toch de gratie voor mijne beulen te 
verschijnen, het hoofd en hart omhoog, om hun de 
bloote waarheid te zeggen, en te toonen, wat een Belg 
en Christen vermag. — Intusschen wil ik me hier niet 
vervelen. — Moeder zaliger zegde soms : Onze lieve 
Heer is meer gediend met een blijden geest, dan met 
een droeven, en liever dan te stenen of te weenen zal 
ik een liedeken zingen : « Het lied der drenkelingen op 
den Titanic, toen ze op punt waren, zooals ik, voor 
God te verschijnen : " Nader bij U, o God ! ,, 
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D E R D E T O O N E E L 

(Duitsche greffier komt binnen met schildwacht) 

Greffier 
Es ist verboten zu zingen in das gefang ; das ist 

rgwünisch für uns. 
Gabrielle 

Wat mag of moet ik dan doen om mijnen tijd te ver-
dorden ? 

Duitscher 
Nicht ! Nichts ! 

Gabrielle 
s Ja... ik mag niet lezen, niet schrijven, met niemand 
Preken en bijna niet eten, dat is reeds nichts. 

Duitscher 
Weisen sie uns euere mit Spionen an, dan mögen sie 

"les. 

Gabrielle 
|.Ja, maar terwijl ik in mijn vast voornemen volhard 
'Jnooit te doen, moet ik toch iets doen om mij wat te 
^strooien. Indien ik niet mag zingen, geef mij dan 
Jch pen en inkt, om een briefje te schrijven aan mijne 
^i l ieen aan mijn verloofde. 

Duitscher 
,^ein, nein, sie haben kein verlobte mehr nöthig ; sie 

lebend tod, durch ihre schuld, denn, sie haben 
kolossaal nachteil getan, Fraulein Legrand. n 

Gabrielle i I i e t 
Maar ik ben geen fraulein Legrand. 
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Duitscher 

Wer bist du dann ? 
Gabriel le 

Gabriel le Peti t . 
Dui tscher 

Das is dasse lbs te . 
Gabriel le 

Neen, dat is niet 't zelfde, wellicht bestaat er mi* 
greep . 

Duitscher 
Nein, nein, du bist Fräulein Peti t Legrand . 

Gabriel le 
Maar ik ben toch van geen Duitschen adel , ik draai 

geen twee famil ienamen 
Duitscher 

Ja , ja , dann du bist zweimal pflichtig und fiir die  

letzte mal f rage ich dir : wollen sie ihre mit-spione" 
bekannt machen, sie haben unmit te lbar die freiheit . 

Gabriel le 
Ik ben geen J u d a s 

Duitscher 
Dann muss ich du für die richter br ingen. 

G. 'brielle 
Heb ik een verdediger ? 

Duitscher 
J a ! 

Gabriel le 
Is het een Belg ? 

Duitscher 
•lein ! 



Gabrielle 
Dan wil ik er geene. En waartoe een verdediger ? Ik 

'3en reeds op voorhand geoordeeld en veroordeeld. Uw 
^Uitsch gerecht is een spotgerecht , een paradespel , en 

ben niet bevreesd er voor te verschijnen. 

(Een soldaat neemt haar bij de hand) 

Gabrielle 
Neen, ik kan uw geleide missen. 

VIERDE T O O N E E L 

(De gordijn wordt opgeheven, waarachter het Duitsch 
'terecht : 3 rechters, een greffier zitten, soldaat staat.) 

Rechter 
Gabrielle Petit , warum haben sie diese spionierdienst 

ingericht ? 
Gabrielle 

Indien ik die ingericht hadde dan ware het uit haat 
v0or uw hatelijk regiem, en vooral uit liefde tot mijn 
'•'nd en koning. 

Rechter 
Euer König ! Es ist ein hölzern König ! 

Gabriëlle 
Mijn koning bevindt zich in de loopgraven met zijn 

^ lda ten . Uw Keiser blijft in Berlijn, of in Spa met 
*'jne hovelingen. 

L 
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Rechter 

W a r u m haben sie uns böse (kwaad) wollen veru f ' 
sachen . Wir haben du doch nichts mistan. 

Gabriël le 

W a t ! O n s niets misdaan ! Maar gi j verpersoonl i jk 
de misdaad . — Gij hebt ons land verwoest , gep lunde^ 
te vuur en te vlam gezet als echte Hunnen 't geen doöf 

alle heschaafde volkeren gespaard bleef, zelfs in 
hevigste oo r logswoede . Gij hebt niet alleen onze sol' 
da ten , k r i jgsgevangenen en opgeëischten g e m a r t e l 
en vermoord , maar ook onte lbare , afgeleefde gr i j saarde 
l iefdadige pr ies ters , on twapende burgers , weerlooze 

vrouwen en kinderen. Gij hebt onze tempels en pracht 
gebouwen doen vernielen, volgens een op voorhand 
wel beraamd plan. 

Rechter 

Man hat dir das we i sgemach t ! Dasz ist Unwahrheit ' 

Gabriël le 
Neen, dat is waarheid ! 'k Heb met eigen oogen g e ' 

zien en ik zal blijven zien tot mijn laatslen s tond, da1 

uwe monsteracht ige t r awanten , te Dinant , eene gafl' 
sehe kudde arme vluchtel ingen als honden afschoten ! 
ik heb op de nog rechtgeblevene muren de bloedvlek' 
ken en de ve rd roogde hersenen zien kleven der 
on twapende burgers , die ge daar hebt vermoord , en & 
verkoolde lijken gezien van 140 vrouwen en kinderen» 
die ge in eene brouwer i j deedt opsluiten om ze dan ÏÏ 
brand te s teken. Ik heb te Charleroi vrouwen b r u t a l 
s amengebonden onder de woes te kreten uwer trawafl ' 
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t en in den Samber zien smij ten. Ik heb ook de marte-
'aarsteden bezocht van Tamines , Andenne, Dender-
e n d e en Leuven, en heb overal kunnen vaststellen 
hoe uwe Duitsche Kuituur, met bloed besprengeld , de 
^a re , de eenige . . . . 

Rechter 
Ich.gebiete euch zu schweigen ; eine frau moge sich 

nicht bekümmern damit ; weiszen sie, tochter , dasz 
euere bed ienung von Spion die todst raffe verdient ? 

Gabrië l le 

Indien ik dit gedaan hadde dan ware het gewees t , 
°P mijn eigen grond, en voor mijne eigene regeer ing, 
terwijl gij , in mijn land, tegen alle rechten en wetten 
'n, b innengeval len zijt , na uw handteeken en kontrak-
'en verbroken te hebben . De rechtvaardigheid verbiedt 
11 mij te öordeelen . M a a r ge s teunt enkel op geweld en 
iit zult ge misbreuken om eene machtelooze vrouw te 
veroordeelen. Doe het dan dadel i jk . 

Rechter 
Wenn man ihnen gnade schenkte , was würden sie 

*un ? 

Gabriel le 
Ik zou uwe genade weigeren, ik eisch enkel gerech-

tigheid. 
Rechter 

Sie befählt an hunder te manschaf ten ; sie s tand an 
den köpf einer ganze bande ; nennt uns euere agenten . 

Gabrielle 
Pouah !.. Beleedig mij niet m e t z u l k e gemeene vra-
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gen. Ik heb mijnen Judas gehad , die u wellicht meei 
dan 30 zilverl ingen kost te , maar ik ben tot zul 
schanddaad o n b e k w a a m . 

Rechter 
Euere mistat ist kolossaal . Es ist deutlich beweseD» 

das ihr die schuld seit, das mehr dann drei thausend 
unsere soldaten verslagen werden. 

Gabriel le 
Ha ! dit maakt mij overge lukkig dat er Belgen te vin' 

den zijn welke ons zulke zegepraal b i jbrachten . 
Met mij te dooden zult ge dus niets winnen, wan* 

het onschuldig bloed dat door ku i tuurba rba ren v e r g o -

ten wordt , zal het zaad zijn van vader landsche helden 
en heldinnen, die België als een ver t rapte diamafl1 

glansr i jk zullen opsieren tot den perel van Europa . 
Onze onbevlek te eer zal ons doen roemen de eeuwen 
door , terwijl uw brutaal geweld u zal doen Zinken 
een poel van schande bij al de beschaafde natiën. On s 

recht is s terker dan uwe macht , en de eindtriomf blij" 
aan het recht, 'k Dank u nogmaals voor uwe beken t^ 
nis. Dit is als een eereteeken op de borst die ge nu met 

kogels moogt doorboren . 
Rechter 

Fraiilein, du bist so jung, so shön, Ich soll ihnen das 

leben lasen, wenn du allein zust immt mich einige 
kundigungen zu geben über euere e inr ichtung. 

Gabriel le 
Neen ! neen ! neen ! 

Rechter 
Herr P rocureu r , haben sie e twas ein zu bringen g e ' 

gen diese Fraiilein ? 



" — 53 — 

Procureur 
Ich fordere ihre todstraffe weil sie, t ibereinstimmund 

artikel dreizehn unserer deutsche kriegs-verordunun-
gen, sich pflichtig gemacht hat an Hochverrat gegen 
tfem deutschen Heer. Sie lauchent nicht gewisz die 
taten warüber man sie beschuldigt . Sie ruft kei-
nen Milderungsgrund (verzachtende omstandigheden) 
e 'n . Es reut ihr nicht über ihre taten ; hat grosze geld-
8ummen gewonnen in ihren Dienst für das belgische 
Heer. 

Gabrielle 
Dat is laster. 

Rechter 
Ich gebiede euch nochmals zu schweigen ! 

Procureur 
Sie weigert halsstarr ig alle erkundigungen zu ver-

schaffen über ihren spionendienst und mitarbeiters. Sie 
Weigert selbst einen deutschen Verteitiger. Darum for-
dere ich, im namen des deutschen Reichs, ihre Tod-
straffe o h r e mehr, die durch den Kugel volzogen wer-
den auf dem schieszplatze zu Brüssel. 

Rechter 
Fräulein, haben sie etwas gegen diese ausspräche ein 
bringen ? 

Gabrielle 
Neen, ik misprijs uw Duitsch gerecht , en uwen Duit-

$chen laster. 
Rechter 

Greffier, lesen sie ihre Verurteilung. 

Greffier 
Gabrielle Petit , geboren in Doornik, zwei und zwan-



zig Jahre alt, ist wegen hochverrat gegen das deutsch 
Heer, durch das deutsche Kaiserliche gericht zum tode 
verurteilt , den dritten März des Jahres Tausend neun 
hundert sechzehn. 

Gabriëlle. 
Schrijf e r b i j : door het Duitsch gerecht , zonder eenige 

verdediging, omdat häar een Belgischen advokaat ge-
weigerd werd. 

Rechter (weggaande) 
Es ist wahrlich ein bewundernswer th ige Fraülein. — 

(Solche kranige ontmüszten wir nimmer.) 
Gabriël {alleen) (in hare cel teruggeleid) 

Mijn God ! Gij zegdet tot uwe martelaren : « Vreest 
niet als men u voor den rechter brengt , dan zal ik u 
ingeven de taal die gij 9preken moet.» Ik dank u voor 
de taal die ik gesproken heb. Nu toch zullen onze 
vijanden moeten bekennen, dat dit misgeprezene kleine 
Belgische volk ook zedelijk groot kan zijn en van het 
Duitsch cngerecht niet afschrikt om de stem van de 
waarheid en 't recht luid te doen weerklinken. Ik heb 
een Duitsche verdediger geweigerd om hun zelfs geen 
schijn van begunst iging te laten, ik heb niets geloo-
chend omdat ik de verantwoordeli jkheid mijner daden 
wil dragen, ik heb geen volledige bekentenissen afge-
legd om hun 't hatelijke mijner veroordeeling en dood-
Btraf over te laten bij God en bij de menschen. 
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VIJFDE T O O N E E L 

(.Duitsche aalmoezenier komt binnen) 

Aalmoezenier 
Fraiilein, ik kom tot u op aanvraag van uwe meter 

6,1 uwe familie om u te troosten en 1 te helpen, en u 
v°or te stellen eene vraag om genade aan onzen keizer 
'n te dienen. Wellicht zal hij U genadig zijn. 

Gabrielle 
W a t ! ik om genade vragen aan uwen keizer, aan 

^¡en eedbreker , aan dien grootheidswaanzinnige, aan 
^'en schijnheilige ! Dat hij zelf om genade smeekt aan 
^ Belgische vrouwen en moeders om al de gruwelen 

hij toebracht aan hun mans en zonen, om al de 
^oedertranen die hij als een oceaan over het aardrijk 
^ e f t d o e n rollen. — Een tijd zal komen, dat hij zal ge-
d o n g e n zijn, vergiffenis af te smeeken aan de recht-
bank van het menschdom, dat hij, misprijzen en ver-
schopt door eigen volk, als een verbannen booswicht 
1,1 vrees en angst zijn vonnis zal moeten afwachten, 
tervvijl de naam van onzen geliefden koning Albert zal 
°prijzen als de rechtschapenste , de ridderlijkste, de 
^ ldhaf t igs te , de roemrijkste en meest gevierde aller 
v0rsten. 

Aalmoezenier 
Ik ben de katholieke aalmoezenier , fraiilein, geko-

men met de rechtzinnige bedoeling U lichamelijk dien-
stig te zijn en ook geestelijk te helpen. 

Gabrielle 
Mijnheer , ik kan die hulp niet aanvaarden , en vraag 

®en Belgischen priester. 
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Aalmoezenier. 
Ik ben nochtans hier, op aandringen uwer geliefde 

meter, en ze heeft me gevraagd u die beeltenis van defl 
H. Jozef te overhandigen, Haren en ook uwen voor-

keurheilige, zooals ze me zegde. 
Gabrielle. 

O ! dit aanvaard ik met liefde, omdat het komt van 
mijne meter en het de beeltenis is van den patroon der 
goede dood. 

Aalmoezenier. 
Gabrielle, gi j weigert dus mijne diensten. 

Gabrielle. 
Ik weiger. (Aalmoezenier a f ) . 

Gabrielle. (Alleen) 
O goede heilige Jozef, ik dank u dat gij ten minste 

mij komt gezelschap houden in mijn s tervensuur , want 
dit uur gaat slaan. Gabrielle Petit g a a t s t e r v e n omdat 
ze koppig alle aanvraag om genade weigert . . . En. . . op-
dat Meter en gansch mijne familie wete, dat ik zonder 
zwakte en zonder toegeving mijn jeugdig leven op het 
altaar van het vaderland slachtoffer, zal ik op den voet 
van dit beeldje griffen (ze schrijft met een haarspeld) 
Ik weiger alle gedadevraag om aari den vijand te too-
nen, dat ik met hem den spot drijf. 
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Z E S D E T O O N E E L . 

(Terwijl zij schrijft, komen Meter en Helena binnen, 
lJ nemen hare hand al snikkende, -drukken die op de 

lPpen.) 

Gabrielle (kalm, glimlacht) 
Wel, wat ben ik tevreden, lieve Meter, u en Lena 

eens terug te zien. Ik had me daaraan niet durven 
^wach ten . (Zij weenen). Troost u, meter. Ge moet 
l£t denken dat het hier zoo droevig is ; 'k ben hier als 

e mijnent ; zelfs zing ik soms een lied om mij te ver-
goo ien . Met alles en met niets vermaak ik mij ; 'k heb 
*e'fs een telefoon om te praten met mijne naburen. 

Meter. 
Ach ! kind, ge moet toch veel geleden hebben ! 

I v Gabrielle. 
^ J a , meter, dit ontken ik niet. 't Is ondenkbaar wat die 

nmenschen een twintigjarig meisje durven aandoen 
H hare geheimen te ont t rekken. Vooraleer mijn levens-
p a d af te snijden, wilden zij me doen verslensen, als 
en onbewuste , die een frissche roos verfrommelt voor-

e e r ze van haar stengel af te knippen. Maar ik trot-
^ r mijne beulen, en was juist bezig met voor u, me-
er, en voor gansch mijne familie op den voet van dit 
e&ldje, dat ge mij met zulk kiesch gevoel deed gewor-

te schrijven : « Ik weiger alle genade, om den 
'land te toonen dat. ik met hem den spot drijf. » 

Meter . 
Maar kind, waarom wilt ge toch geen smeekschrif t 

nderteekenen. 
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Gabrielle. 
Doodeenvoudig, meter, omdat ik bewust ben, enke' 

mijnen plicht te hebben volbracht en dus geene genade 

n o o d i g h e b . (Tot Helena) Maar , Lena, ween toch zo<> 
niet. 

Helena. 
Ach ! Gaby, ik kan mijne tranen niet weerhouden 

als ik denk aan onze dierbare moeder. Ach ! moest ze 

nog in 't leven zijn, ze stierf van droefheid. 
Gabrielle. 

Ik zal weldra met haar leven, en voor altijd ; w a n t ' ' 
geen 's menschen gerechtigheid veroordeelt , zal de God' 
delijke kronen, daar ben ik zeker van. Ik verzucht zelf' 
dat de kogel mijn tenger lichaam dooijbore, opdat mijn6 

onsterfeli jke ziel als een arend opvliege tot de Eerste 
oorzaak van al wat was en is, tot de bron van al'e 

kracht en recht. Dan zal ik 't gezelschap genieten van 
zoovele andere heldinnen, van eene Jeanne d'Arc wie' 
leuze ik droeg en die ook vrij en vroom stierf voor God 
en Land en Koning. 

Meter . 
Ik bewonder u, mijne dochter . 

Gabriel le: 
Gij moet mij niet bewonderen, meter, maar wel deze, 

die mij zulke gevoelens inboezemt, want mijn physisd1 

lijden aanzie ik als geen lijden, omdat mijne wilskracht 
dit overheerscht en onderdrukt . Nu begrijp ik de woof 
den van den grooten Kardinaal : « Er is geen lijdefl 
dan in dingen die den wil wederstaan »: Eene zaak be' 
tracht ik nog, meter, eri misschien kunt-ge mij daarin 
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dienstig zijn : Zoudt ge geene laatste poging kunnen 
inspannen om mij een Belgischen priester te bezorgen . 
Dit ware mij zulk zoeten troost . 

Meter . 
Ik zal alles doen wat mogeli jk is. M a a r met moeite 

zijn we tot u mogen komen, en hebben dit den Aalmoe-
zenier te danken . — José , Alma en uwe kennissen 
hebben ook aangedrongen , doch vruchte loos . 

Gabriel le . 
Meter , hebt ge geen nieuws van Jean ? 

Meter 
Niets, mijn kind, geen gebenedi jd woord . 

Gabriel le . 
Intusschen heb ik ten overvloede gedaan wat hij van 

mij ver langde , want ik heb nu tijd gehad om aan hem te 
denken en veel voor hem te bidden. 

Meter . 
En wij ook, G a b y . 

Soldaat . 
Fraiilein, es ist Zeit. 

Gabriël le. 
Meter en Lena, zegt aan allen dat ik 'de zending die 

niij werd aangewezen tot het ui terste volbracht heb. 
'k zal s terven, doch moedig en gerus t . Ik ga onbe-
vreesd den dood te gemoet en mijn vergoten martelaars-
bloed, offer ik op tot lospri js van onzen vader landschen 
bodem, tot heil en hersteHing van ons geliefde vorsten-
huis. Indien mijne vi janden het gerucht moesten ver-
spreiden dat ik gewanke ld heb, want ze zijn b e k w a a m 
Ook afgeknipte rozen onder hunne voeten te ver t rappen, 
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logenstraft dit stellig, ze liegen. Indien ik mijne mede-
helpers wilde verraden, dan ware ik vrij ; maar liever 
de vrijheid door den dood, dan het leven door verraad. 
— Goede meter en Helena, gelief 5 missen te laten 
opdragen voor mijne zielerust en bidt veel voor mij-
Mij ne beste wedergroeten aan de familie, aan de vrien-
dinnen en aan mijnen verloofde, dien ik get rouw blijf 
tot den dood. Ik zal met Godes gratie weten te sterven 
als Belg en als Christene. — Lieve Meter, goede zus-
ter, vaartwel tot in den hemel {zij zet zich op de knieën) 
Uwen zegen, Meter , in plaats van moeder. 

Meter . 
God zegene en beware U, mijn kind, en redde uwe 

ziel uit de handen uwer vi janden. . . om ze op te nemen 
in de Zijne ( z i j verwijderen zich al snikkende). 

Gabrielle. 
Meter, Lena, vaartwel . 

Gabriel le (alleen.) , 
Ik ben bedroefd. Een vrouwenhar t is toch geen killen 

steen. Ik ben bedroefd omdat ik dezen doe weenen 
wien ik zooveel verschuldigd ben. Doch mijne droef-
heid is geene moedeloosheid, want mijn wil staat bo-
ven mijn gevoel en (zij zet zich op de knieën) ik dank 
U zelfs, o goede God, om den moed, die mij tot zulke 
daden stootte. — Ik dank U om de geloofskracht die 
nu als een waterval in mijn ziel nederstor t . Ik dank U 
voor het leven dat ge mij hebt gegu-nd. Ik dank U voor 
den moederschoot die mij heeft gedragen. Ik dank U, 
voor Meter, die mij moederlijk behandelde. Ik dank U 
voor mijne zuster die mij zoo zusterlijk beminde. Ik 
dank U voor Jean, die mij met zulke reine liefde om-
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r |ngde. Ik dank U voor het huis en de stad en het land 
^aar ik het daglicht zag. — ík dank U voor mijne aan-
houding, voor mijne foltering, voor mijn lijden, om een 
edele zaak. — En ik vereenig het met het uwe, o mijn 
Jezus, die ook verraden, gefolterd en vermoord werd, 

eene goddelijke zaak. 

ZEVENDE T O O N E E L 

(Aalmoezenier komt binnen) 

Almoezenier 
Dochter, ik kom u als priester mijne laatste diensten 

Aanbieden om u met Hem te verzoenen, vooraleer voor 
^em te verschijnen. 

Gabrielle 
Mijnheer, ik ben reeds zooveel bedrogen en teleur-

gesteld geweest, dat ik u mijn vertrouwen niet kan 
^henken. Indien gij eerlijk man zijt, gelief dezen om-
Hag aan een Belgischen priester te bestellen, opdat hij 
m de absolutie geve. In afwachting, belijd ik aan God 
^machtig al mijne zonden, waarover ik een volmaakt 
getouw heb, want ik haat en verzaak ze uit zuivere 
jefde tot Hem, die ik uit al de krachten mijner ziel 
kemin. 

Aalmoezenier 
Zoo zal het geschieden. (Een soldaat) 

Soldaat 
Gabrielle, die Stunde ist geslaan. 
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Gabrielle 

Zeer wel. Ik wil mij op mijn beste tooien, want ik heb 
eeneg roo te reis te doen, en een belangrijk bezoek af te 
leggen. Gelief me dan een bladje klimop te vinden-

d e soldaat gaat weg. Zij schikt haar op, ontrolt hare 
haarlokken en laat ze vlottend hangen.) 

Ik vergeef aan allen die mij iets misdeden, aan 
Goldsmith, aan mijnen verrader , aan mijne beulen-
(De soldaat komt weder) Soldaat mag ik u vragen een 
haarlok af te snijden, ik heb geene schaar . 

Soldaat 
Edele Fraiilein, ich habe ihnen nichts mehr zu wei 

gren. (Hij doet het) 
Gabrielle 

Gelief dit beeldje, die 3 brieven met potlood geschre-
ven, met den brief van den Kardinaal dien ik steeds in 
't geheim op mij bewaarde , en die streng haar , met die 
kleine som geld, 581 fr . , gansch de fortuin van een 
arm weezekind, welke de Duitsche procureur beschul-
digde, belangrijke sommen te hebben gewonnen bij 
haren spioendienst . Gelief dit alles aan mijne zuster 
Helena te overhandigen. Zij kent mijne laatste schik-
kingen. 

Soldaat 
So, wird es geschehen, Fraulein. 

Andere soldaat 
Gabrielle, es ist Zeit. 

(Zij slaat haren blauwen mantel om, vlecht de klimop 
rond het hoofd. — De soldaat wil haar ondersteunen-
Zij dankt hem minzaam, zeggende : 
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Gabrielle 
Dank u, ik heb uwe hulp niet noodig, gij zult gaan 

*len, hoe een Belgische dochter weet te sterven. 

E E R S T E T A F E R E E L 

Op 't s c h i e t p l e i n 

(Bosch met schietplein. Gaby komt al biddende het 
Wees Gegroet „ met klemtoon op :) 

« Bid voor mij, a rme zondares, NU in het uur mijner 
d0od. 

(Zij groet zacht den aalmoezenier, en gaat licht op, 
oruit. — Een soldaat komt met een blinddoek.) 

Gabrielle 
NEEN, dat niet. Ik schrik niet voor den dood : ik 

V|"ees God alleen en heb geen andere vrees. 
Soldaat 

ö u miisst. 
Gabrielle 

Nooit. Eerbiedig ten minste den laatsten wensch 
5?ner vrouw die gaat s terven. 

(De officier doet teeken niet aan te dringen. — Drie 
maken zich gereed om te schieten. 

De Feldwebel 
Gewehren fertig ! 

Gabrielle Feldwebel 
Leve België 1 Leve Feuer ! 

Ze valt traagzaam, het zicht naar den vijand — 
iwitschers komen haar lijk nazien, — De gordijn valt 
\zaam. 
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T W E E D E T A F E R E E L 

V E R H E E R L I J K I N G 

Op he t s c h i e t p l e i n 

Kanonnenaffui t met doodkist bedekt met Belg isch 
en Engelschê kleuren, twee palmtakken en kleine witte 
schild. De kist is geplaatst in amphi theater . Achter de 
kist de banieren der verbondenen ; voor de kist, groote 
kroon met opschrift « Albert-Elisabeth » 

Langs de rechterzijde, de koningin met twee hofda' 
mes, daarna twee leden van 't rood kruis met kroon, 
waarop : (Rood Kruis van Belgie). 

Langs de overzijde, meter en Helena (in rouw); José, 
Alma en dr ie leden van haar syndikaat met kroon, 
waarop (Kristen Syndikaat der bedienden). 

Gordijn wordt opgehaald. Eenige oogenblikken na' 
dien t re td t de koningin vooruit , groet licht, spelt he' 
eerekruis op het witte schild en zegt tot meter : 

Uwe koningin heeft de eer de Grootmoeder en Zustef 

onzer nationale Heldin te begroeten. Zij zal eeuwig 
strekken tot eer en roem van hare familie, van haaf 

geslacht, van het Belgisch volk en van gansch de 
menschheid. 

Een lid van 't syndikaat treedt vooruit en leest. 

G E A C H T E T O E H O O R D E R S , 
't Is met diepe aandoening dat ik in naam van het 

kristen syndikaat der vrouwelijke magazijnbediende!1 

van Brussel het woord neem, in tegenwoordigheid vap 



— 65 — / 

' let vermoorde lichaam van ons jeugdig medelid. Ver-
boord, ja, door de laagsten der menschen om de 
Verhevendste zaak. 

Op den ouderdom van 22 jaar, wanneer het leven 
haar toelachte met al zijne verlokkende bekoorlijkhe-
c'en, offerde zij hare liefdedroomen, hare vrijheid, ja, 
haar jeugdig bloed aan het Vaderland. Christus zegde : 
^e grootste blijk van liefde ligt in zijn eigen bloed te 
Vergieten voor het heil van anderen ; dit is de straal-
^rans geweest van alle groote zielen, van onze rnarte-
'aars, onze missionarissen, onze gesneuvelde soldaten, 

zal den straalkrans zijn van Gabriëlle Petit die 
^aar de eeuwen door zal verheerlijken vooi God en 
v°or de menschen. Op de naakte muren van hare cel 
S'ifte ze de bewonderenswaardige woorden : Het 
's Van de nederigen dat men onbekende helden maakt 
¿ij was nederig, ja, zij was eene heldin, ja, maar on-
bekend, neen, neen, België zal e r o p waken dat haar 
^aam onsterfelijk blijve met naar het voorstel van een 
°nzer Senators, haar standbeeld te doen oprijzen op 
6en der groote publieke plaatsen van onze hoofdstad, 
2°oals dit van Jeanne D'Arc prijkt in de hoofdstad van 
frankrijk, terwijl Doornik hare geboortestad reeds 
haar nederig huisje aankocht en een straat met haren 
na am betitelde. ín den senaat zal nevens den naam van 
•^iss Cavell dezen van Gabriëlle Petit prijken ; 
^aar haren naam zal nog glorierijker prijken in onze 
harten als het toonbeeld van alle Belgische dochters, 
I vant zulk leven leert ons wel sterven en zulke dood 
'eert ons wel leven. Oh ! ja, Gabriëlle, ge hebt ons ge-
werd wel te leven met vooral ons eigen te vergeten, 
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ons voor anderen te offeren, onzen plicht tot 't u i t e r s t 
te vervullen. Ge hebt ons ook geleerd wel te stervet 
met de woorden der engelsche groetenis op de lippen» 
zooals in de eerste tijden der kerk, de maagden efl 

martelaressen naar het Coliseum trokken onder 
woedende blikken van een bloeddorstigen Nero-
Gabrielle, ideaal karakter, kristene ziel, heldhaft ig6 

• •• \ 
dochter, Ge zijt niet dood want ge zijt gansch levert 
de eeuwigheid ingetreden, waar onze v e r b i j s t e r d 

oogen U ontdekken met de driedubbele kroon va11 

armoede, die geen de minste geldelijke vergoeding 
wilde, van reinheid en van marteldom. 

Gij zijt gesproten uit onxe rangen en die grootsche 

betooging rond dit nederig hoopje aarde bewijst d^ 
(jij den onschatbaren schat en het zedelijk erfgoed ge ' 
worden zijt onzer corporatie, Gij die vroeger al5 

schrijfster van ons syndikaat U zoo zeer beijverde ofl1 

het te doen groeien en bloeien, blik nu nog op 
rangen neder en weest er niet alleen de eer en de glo-
rie van, maar ook het ciment en de kracht. 

Om te eindigen roepen we met Senator Keesen uit: 
Groote heldin, heilige ziel, wij bidden niet meer voOf 

U, maar Gij moet voor ons bidden, en waken ovef 

alle Belgische dochters en vrouwen, over het gansch0 

Belgische Volk, om het te bezielen met uwen geest e11 

uwen heldenmoed, Gij immers verpersoonlijkt in onZe 

oogen het Vaderlandsche genie, de wilskracht 
vrouw, de weerstand der verdrukking, de triomf vatf 
den geest op de macht, de onoverwinnelijkheid def 

Belgische ziel. 
Namens het kristen Syndikaat 

der b e d i e n d e n van Brussel . 
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A A N M E R K I N G E N 

1. Sommige mannen-rollen kunnen door vrouwen 
verwisseld en. .— omgekeerd. 

2. De episode van brief van Jean kan weggelaten 
worden. 

3. Het l e tafereel of 4L> bedrijf worde best versmolten 
met het 3e ; mits, zoo mogelijk, na de. wegleiding ui 
het gevang, de gordijn op te halen dat, schietplein 
bosch voorstelt . 

Naar eenige f i jnproevers worde dit tafereel best we£' 
gelaten als te akelig, daar 't gevoel van den toeschoU' 
wer het hoogtepunt bereikt na den derden akt ; docti 
daar dit drama opgesteld weid voor het volk en zooveel 
mogelijk naar de realiteit, handele men naar g o e d d u n * 

ken. 
4. De tooneelschikking der verheerli jking kan ooK 

anders opgevat worden. 
5. Deent r ' ak ten moeten naar 't voorbeeld der ouden 

aangevuld worden met muziek en zang in overeensteu1 ' 
ming met de bedri jven. — Tusschen eerste en tweede 

bedrijf kan men voor de gordijn — met twee persone11 

die Belgischeen Congoleesche banier in de hand hoU' 
den, Wijd en Zijd zingen. Het publiek zinge het refreü1 

meê, dit brengt vaderlandsche s temming. 
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