
Derde Hoofdstuk.

Een brief van Vader.

\/aaer was drie dagen weg.
Y Den vierden morgen stak de postbode 't hoofd om

de deur en zei:
,,Een brief."
Jan sprong er om.
Moeder was boven Marietje aan'l kleeden.
De jongen stormde de trap op en riep:
,,Moeder een brief van vader!"
,,Waarlûk?. . . . O, laat ik hem gauw lezen.. . . of lees

jij hem voor. . . ."
De brief was met potlood geschreven, maar heel duide-

lijk toch en de jongen las:

Beminde vrourv', moeder, Louise en kinderen:

Ik ben niet in den oorlog en zal er in langen tijd
nog niet in moeten. De oudste soldaten liggen bij de

. forten en moeten daar werken. Zoo lig ik op het fort



De postbode stak 't hoofd om de deur, en zei: ,,Een brief."
(Bladz.27.)
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te Cruybeke bij Antweïpen. 'k Moet hier grachten
delven of boomen omver hakken en ben er heel goed.
Zoo, houdt allen goeden moed en hoop.

Donderdag, als ik vertrokken ben, moest ik naar
het Vlaamsch ÏIoofd x) zooals je weet. Om acht uur
kwam ik er aan. Wat dacht ik veel aan de vroegere
jaren, toen ik soldaat was! Maar dan had ik nog geen
vrou\ry en kinderen, dan was ik een jongeling.

Hier zou ik mijn uniform en wapens krijgen. O,
wat waren er veel soldaten! Ik herkende veel oude
kameraden, die ik in jaren niet gezien had. We hadden
elkaar veel te vertellen.

't Duurde lang, eer ik mijn uitrusting ontving. Er
moesten er zooveel geholpen worden. We trokken al-
len de uniform aan en staken de burgerkleeren in een
pak, dat eerstdaags wel thuis zal komen.

lV'e moesten ons weer wat wennen aàn't soldaten-
leven, 't marcheeren, 't vlug gehoorzamerL enz. We zijn
ook al twaalf jaar van 't leger weg. 't W'as diep in den
nacht, toen we naar het fort Cruybeke marcheerden.
\{'e moehten dadelijk rusten. 't Was vreemd weer op
een stroozak te liggen. Ik kon niet gauw inslapen
maar dacht aan huis, aan u allen. 'k Was den volgen-
den morgen ook weer woeg:op. Een raar ontwaken! 'k
Wist eerst niet, waar ik was. Maar 'k begreep 't vlug. '

lV'e moeten dus op 't fort blijven en \re mogen ons
gelukkig achten. We denken aan al die arme jongens,
die ginder bij Luik in 't vuur zijn, aan hen, die reeds
vielen of gewond liggen !

Onze commandant is al oud. H{j heeft ons heden
toegesproken. Hij steunde op een stok. Hij zel tot ons:
,,ïJw Commandant is gelukkig zich heden voor zijn

*) Tegenover Antwerpen, op den linkeroever van de Schelde.
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mannen, - zin kinderen - te bevinden, hier op deze
plaats, die hem toevertrouwd is, om die te zamen met

'u als vaderlanders te verdedigen.
Gedenkt wat uw plichten als Belgische soldaten

op 't oogenblik zijn. Ons vaderland, ons dierbaar
België, is in gevaar. Reeds zijn onze broederen in den
strijd met den vljand en wie weet, hoe gauw onze
hulpe noodig is ! Daarom vrâag ik u op dit oogenblik,
u âan mljn zijde te willen scharen, en, âl zijn mijn'haren 

reeds grijs, mijn leden door de jaren verstramd,
mijn moed is nog even sterk als vroeger.

Ik vertrouw op uw soldatenmoed en vraag u met mij
te roepen: Leve België! Leve de Koning! Leve 't Bel-
gische leger !"

O, wat dreunden die kreten over't fort. ïV'e zongen
ook,,Den Vlaamschen Leeuw."

Lieve vrouw en allen, ons leger houdt zich bii Liiik
goed. Ge moet niet bevreesd zijn voor m{j. Misschien
kom ik nooit in den oorlog. De Duitschers zijn ver
af. lVorden we geroepen, dan zullen \rye onzen plicht
doen.

O, ik wee! hoe ge allen voor mij bidt! Ik bid ook
voor u. God is almachtig. Wij vertrouwen op Hem.

Jan doet zeker g:oed zijn best. En hoe gaat het met
Marie. Spreekt ze veel over vader? Wat zal het een
weugde zijn, als we weer samen komen.

Ik heb hier niets te kort. W'e hebben overvloedig
eten. Ik zal goed slapen op mijn stroozak. Alles is een
gewoonte. En 't werk verzet den tiid. Hoe vlugg:er de
dag:en omgaan, hoe eerder het einde en 't wederzien.
Moeder, kom maar dikwijls bû mûn vrou\ry en kinde-
ren. En tante Louise, kom dan mee. Ge moet veel
salnen zfrn, dat vertroost. En nu geliefden, mijn brief
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is al lang. Ik zal dikwijls schrijven en Jan, vlug ant-
woorden, hoor, en lange brieven! En nogmaals God
beware ons allen!

Uw liefhebbende'
Vader.

Moeder had de tranen in de oogen.
,,Een schoone *) brief ,}réJt" zei Jan.
,,Ja. Ga er maâr eens gauïr mee naar grootmoeder. O,

wat ben ik blij, dat vader niet in den oorlog is. .. ."
,,Jà, hé, moeder . . . . En misschien komt hij'er nooit in!

Als de Engelschen en Franschen helpen, zal de oorlog
wel gauw uit zljn. 'k Ga naar grootmoeder."

,,tra, ze zal ook blij zijn."
Jan liep op een draf. Hij moest 't goede nieuws toeh

spoedig vertellen.
De oude vrouw zat in haar leunstoel. Ze \ry'as pas op.
,,Grootmoeder een brief van vader!" riep Jan, die hij-

gend binnenstorrnde.
,,Van vader! . ... O, lees toch gauw!"
Maar Jan moest eerst wat op adem komen. Dan las hij

den langen brief voor de tweede maal. Grootmoeder veeg-
de ook haar tranen weg.

,,Die goede jongen," zei ze dikwijls, net of Jans vader
nog een kind was.

Maar hij was immers ook haar kind.
,,Nog niet in den oorlog.... wat ben ik blij!.... Hoor

je het, Louise, hij is nog niet in den oorlog. O, God geve
weer spoedig vrede. . . ."

Er werd nog heel wat over den brief gepraat.
,,Jan, vandaag terugschrijven, hoor," zei de oude wouw.
De jongen beloofde het. En hij stuurde dan ook een

langen brief naar Cruybeke.
rr) Mooie.
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O, als de bode door de straat kwam, stonden zooveel
vrou\Men aan de deur te wachten en allen verlangden naar
ocn brief van 't leger.

De meesten waren zeer ongerust. Hun zoon of man \ryas
wel in den oorlog en in't gËoot gevaar.

Wie er viel, men wist 't nog niet . . . . maar, als er brie-
vcn uitbleven, rvas dit een slecht teeken en de oorzaak van
veel angst.

Er rvêrd hevig.gestreden. Dat lazen de menschen in de
krant. Dus moesten er veel soldaten sneuvelen.

Wie?
O, er werd altljd gevraag:d: Waar is mljn zoonl. W'aar

is mijn man?
De vrijwilligers vertrokken ook. Altijd maar meer sol-

daten !

De vrouwen kwamen dikwûls bû elkaar staan praten.

't Was of ze beter gevoelden, dartze éénwaren,da;b ze samen
leden, samen in onrust verkeerden.

In de kerken kwam er veel volk. De menschen baden er
voor hen, die bij 't leger !v'aren, en smeekten om vrede.

In de stad bleef het rustig. De burgerwacht was opgeroe-
pen, bewaakte het station, de spoorlijnen, de wegen, de

openbare gebouwen en lette vooral op vreemde mannen,
die misschipn kwamen bespieden.

Ieder, die reisde, moest een pas hebben met portret en

daardoor kunnen toonen, wie hij 'was en waar hij woonde.
Maar.de oorlog bleef nog heel ver van Rousselare. Men

hoorde hier nooit kanongebulder. Men zag er geen gewon-

den aanbrengen.
De mannen, die niet vertrokken waren, werkten in de

fabriek of op de winkels. Op school was het vacantie. De

kinderen sfeelden wel, maar niet zoo vroolijk als anders.
Jan deed geen reisjes met zijn vriendjes. Hij hielp moe-
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der of bezocht, grootmoeder, voor wie hij ook elken dag de
krant moest voorlezen, tot de oude vrouw zei:

,,Laat het maar, Jan. Ik kan al die wreede dingen niet
meer hooren. 'k Zou er ziek van worden. O, wat is het
toch een vreeselijke tijd! Te denken, dat er altjjd maar
zooveel mannen sterven, Belgen, Duitschers, Franschen en
nog van andere volkeren in die verre landen!"

Ja, al bleef het te Rousselare nog rustig, toch voelden
de menschen het wel, dat het een verschrikkeliike tijd was.



:, ':t-l-',.....'.:

Fa Æ6'6"Yj:;'',.-i

fiffiunNf
I\ETL/-IIiI\I

-=/" I

l ." _

è

[N *"Æ

ffinMDffi

%/ffi
hÆnil

tow

DooR Æ" HÆN$
ALKMRAR" 6ËtsR. KLTJITMAI{

i

I


