
Zesde Hoofdstuk.

De oorlog komt dichter bij.

ct was October geworden.
Vrouw Moerman wâs zeer ongerust. De kranten

rrrr,kklen, dat de Duitschers Antwerpen belegerden.
Vrrder had er nog niets over geschreven. Zeker wilde hlj

zi,irr g'cliefden niet angstig maken.
l)c menschen zeiden, dat men buiten de stad het kanon

liorr hooren.'t Gebulder kwam van Antwerpen.
.lrn Moerrnan en zljn vriendjes, Michiel en Frans, gingen

I r r is l,c ren.
,lrr, 't w'as waar. Boem, boem ! klonk het dof in de verte.
,,l)at moeten wel groote kanonnen zijn,,, zei Michiel.
,lrrn en Frans spraken niet veel. Zij dacl:y'oen aan hun

r';rr Ic t'.

lVli<:lriel was nog bedroefd om z{jn broer. Thuis zag htJ
,,rirr rrrocder dikwijls schreien. Zijnvad,er sprak niet veel.

( ), wat was 't alles anders gegâan, dan ze gedacht had-
4*
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den, toen zij dien Juiiavond plannetjes maakten om Yperen
te bezoeken!

De knapen stonden eenigen tijd naar het geschut te luis-
teren.

Boem. . . . boem. . . . Geregeld klonken de zware slag:en.
Toen Jan thuis kwam, lag er een brief van vader.
Moeder zat met Marietje op haar schoot en schreide.
Jan schrok . , . Zou er slecht nieuws zijn?
,,Je vader is nu in den oorlogr" zei moeder. ,,O, zullen

we hem ooit terug zien?"
D$ongen las vlus den brief.

Lieve Vrouw, Moeder, Louise en

kinderen,

Nu is de oorlog dichter gekomen. De Duitschers
belegeren Antwerpen. Met hun vreeselijke kanonnen
beschieten ze de zuidelijke forten. De grond davert.

Bij ons fort is nog geen g:eyaar. Maar het kan gauw
komen.

Ik ben soldaat en moet en zal mijn plicht doen.
O, ik denk zoo veel aân u allen! Maar 'k mag't niet

verzwijgen, dat ik weldra in den strijd kan zijn.
Ik schrijf je dit niet, om je angstig te maken.

Laten we allen goeden moed houden! We staan onder
Gods bescherming. Wat Hû doet, is welgedaan.

Ik heb veel moed. . . . houdt gij u ook kloek. Moest
ik niet meer terugkomen, dan zullen we elkander in
den Hemel weerzien.

Als ik val, Jan, d,an zal jû voor moeder een goede
zoon blijven, dat weet ik. Dan zal er voor je allen
gezorgd, worden, tot Jan groot is.

Laten we hopen! De meeste soldaten overleven toch
den oorlog.
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O, wat heb ik je allen lief, innig lief !

Dag beste vrouw, dag mijn goede moeder en Louise,
dag Jan, dag Marietje. . . . dag lieve,lieve kinderen...
Moeder geef ze voor mij een kruisje. . . . God beware
jc allen....

Uw liefhebbende

Vader."

.lrur schreide ook.
,\luar dan dacht hij aan wat vader gezegd had bij ,t heen-

tliriln.
,,Moeder," sprak trtJ, ,:t is toch waar wat vader schrijft,

rl:rt. dc meeste soldaten terugkomen.,,
,,O, ik ben zoo ongerust!,'
,,Misschien zullen de Duitschers verjaagd worden. Er

zijrr nu zooveel Engelschen gekomen.,,
.la, de jongen wilde troosten. Maar wat kon hij eigenlijk

z(,t1J{on? De goede vader was in gevààr, hij kon sneuve-
lr,rr zooals August Donkers en anderen uit de stad, van
rvi,' hct doodsbericht was gekomen. Jan moest den brief
lrii grootmoeder gaan voorlezen. W'at was de oude vrou\4/
,,,,|i lrcdroefd!

'1. Waren treurige dagen, die nu volgden.
liocm, boem! klonk maar altijd het kanon.
lrr tle kranten stond er, dat de Duitschers de Antwerp-

:;r'lrr. lorten niet konden nemen. Als ,t maar waar was!
I'lol,s vertelden de menschen, dat er al Duitsche soldaten

irr \Vcst-Vlaanderen gezien wâren. En onverwacht kwarnen
! r' (x)l( te Rousselare. 't Was een patrouille ulanen, lange
rrrilu's op mooie paarden. Ze bleven op de markt staan en
rl,.rlr'n geen kwaad. Veel menschen gingen er naâr kijken.

.l;rrr Moerman mocht niet van moeder, l\{ichiel wilde niet,
rrr;r;rr l,'rans wist er alles van te vertellen.
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De ulanen vertrokken weer gauw.
Vrouw Moerman keek alle dagen naar een brief uit.

'Waarom schreef vader niet? . . . . O, wat werd ze ongerust !

Van alles werd er in de stad verteld; sommigen beweer-
den bij hoog en laag, dat de Duitschers bij Antwerpen ver-
loren, anderen zeiden, dat ze al forten genomen hadden.
Men zou Belgische soldaten te Brugge gezien hebben, de
Engelschen verdedigden Antwerpen. Maar niemand wist er
't rechte van.

Lang bleef die onzekerheid niet duren. Op een morgen
vernam men, dat Antwerpen werkelijk gevallen 'was en
de Belgen naar de kust trokken, achterna gezet, door de
Duitschers.

Vrouw Moerman had rust noch duur. Antwerpen geval-
len. Waar was haar man? Waarom liet hij niets van zich
hooren? Zeker was hij dood. Maar dan kwam weer de
hoop. . . . O, wat een leven! De post ging bijna niet meer.

Nieuws van den oorlog genoeg. De Duitschers te Gent,
te Brugge. . . . En weldra zag men hun troepen ook te
Rousselare.

De stad krioelde van soldaten. Overal moest men er in
huis nemen. Stroo op den vloer, en klaar was 't logement.

De officieren speelden baas. Ze vroegen voedsel voor de

soldaten, hooi en haver voor de paarden. Ze eischten
wagens, paarden, fietsen. l\faar kwaad werd er jegens de
burgers nog niet gedaan.

Weer hoorde men de kanonnen, mâar nu veel duidelijker.
Er werd gevochten bij Dixmuiden en bij Yperen, dus niet
ver weg. . .

Eensklaps moesten bijna alle soldaten vertrekken, hun
makkers bij Dixmuiden gaan helpen. Slechts twee honderd
bleven er te Rousselare.

En luider donderden de kanonnen. De Duitschers wilden
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nir:rt f)uinkerken en Calais. Maar aan de Yzer, een kleine
livicr tusschen Nieuwpoort en Dixmuiden, werden ze
It'gcngehouden.

Iùn door wie? Door de Belgen, die snel van Ant\ry'erpen
rr;rirr daar afgetrokken waren!

Nut:n, 't Belgisch leger was niet vernietigd. 't Streed
rl;rppcr voor een klein hoekje van 't land, waar de Duit-
rrclrct's nog niet meester waren!

Vrouw Moerman had veel hoop, toen ze dit hoorde. Mis-
rr.lricn was haar man er ook wel bij. O, w'anneer zolu ze

'ricu\ry's 
krijgen?

Vtouw Dewale wist al evenmin \ry'âar haar echtg:enoot
zich bevond. En veel vrouwen waren in dat geval.

llopen dus maar !
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