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De Luitenant.

Pol Verhoef was met zijn mannen te Oostende aa"rl-

gekomen. De trein had de vermoeide soldaten her-
waarts gebracht.

Luitenant Verhoef stond met een eenvoudigen mili-
tair op den dijk. Antoon Deraedt was zijn vriend, zijn
broeder gervorden, want hij had zijn overste bij Waal-
hem 't leven gered.

Verhoef, die 't gevaar niet vreesde en zijn soldaten
den weg ten aanval wees, had den dood als over zich
voelen gaan.

Hij stond in een loopgraaf, toen een bom den
aarden dijk trof en de gracht vulde. De luitenant lag
bedolven. . . . en zou versmacht zijn, had Antoon De-
raedt hem niet gered.

De trouwe soldaat, onbevreesd voor obussen en

kogels, schopte gejaagd de aarde weg en bevrijdde
zijn bewusteloozen overste

Op die plaats loerde de dood. Mannen lagen er

reeds kermend te sterven.
Toen nam Deraedt den luitenant op den rug en

kroop met 'dien zwaten last over 't veld, terwijni

kogels boven hem floten. O, zonder dien last had
hij' 

"ich 
vlug kunnen redden ! Maar hij wilde met zijn

goeden overste sterven of leven en zou hem niet aan
zijn lot overlaten.
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Dikwijls bleef hij hijgende liggen .. .. Zljn geweer
droeg hij bij den riem in den mond. Maar dan hoorde
hij weer als een groote bromvlieg de kogels langs
zich snorren of 't was een bom die .niet verre plofte
en kraakte. En Antoon Deraedt spande alle krachten
in en worstelde verder; kroop als een dier over de
omgewoelde aarde, en, als de bekoring kwam, eigen
I'even snel te redden, schudde hij kwaad den kop,
vastbesloten, Verhoef niet aân zijn lot over te laten.

Een kwartier duurde die tocht.
De angst bekroop hem, dat hij misschien een lijk

meevoerde....'t Gaf niet.... dan kon hïj den overste
een treffelijke begrafeniè bezorgen. En vaster klemde
hij nret de eene hand de beide van den luitenant en
steunend op de andere, dan ^weer kruipend, gleed
hij voorwaarts, steeds verder van die vreeselijke
plaats, waar wapenmakkers in rookend bloed bezweken.

Goddank ! daar kwam hulp. Een soldaat riep De-
raedt toe:

- Is de luitenant gekwetst ?

- 'k Weet het niet, maar hij ligt van zich zelven.

- We zullen hem samen 'dragen en gaan....

- Maar z'e zullen op ons mikken. .. .

- Dat ze. . . , we zijn eerder buiten schot.

- Vooruit dan. . . .

't Ging vlugger nu. . . . ,Maar de kogels floten tal-
rijker om de beide soldaten, die in dezen vreeselijken
kiijg toch toonden hun heerlijk gevoel behouden te
hebben.

Veilig bereikten ze de ambulance.
Luit'enant Verhoef werd er tot b,ezinning terug-

gebracht. . . .
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digheid, die bij 'den gewonen soldaat zoo'n aange-
namen indruk wekt.

En de mannen beminden hun overste, die rvel
streng, maar nirn-mer trotsch was en zich steecls iden
eersten soldaat toonde.

En weldra kwamen de orders.
Te Oostende was het te voi. Het regiment moest

naar Stalhille om er te rusten. . . .

Dien avond zat Pol Verhoef voor een ouderwetsche
Vlaamsche afspanning te mijmeren.

Hij was hier niet ver varr Dixmuiden. . .. O, hû
had zoo gaarne zijn Bertha eens omhelsd. . . . Twee
maanden v/aren verloopen, sedert hij van haar af-
scheid nam, dat allerdroevigst teeder afscheid. . . ,

Ouders bezat hij niet meer ; al zrjn liefde ging tot
't meisje, dat eens zijn wouw worden zou.. . . Zljn
vrouw ?

O, hij had den dood al menigmaal voelen komen
tusschen haar en hem. . .. steeds was die vijand,
welke hen scheiden \ryilde, nog afgeweerd. . . .

Maar.. ..
De soldaten rond hem, de goedige naiëve jongens,

koutten er over, dat de stri.lid nu voor 'hen geëindigd
was. Ze hadden dien middag de Britsche soldaten
gezien. En de Franschen waren nu ook in de gele-
genheid gev/eest hun strijdmacht te formeeren.

Wat beteekende 't kleine en al zoo geteisterde
Belgische leger, bij die reuzentroepen. . . . Het had
genoeg gedaan, zijn piicht, meer dan zijn plicht, meer
dan men eischen kon, en de gansche wereld gewaagde
van Zijn roem.

Nu kwam de rust....
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Zoo meenden veel soldaten. Maar Pol Verhoef
zag verder. Hij begreep wel, dat de strijd hiet ge-
eindigd was.

De Duitschers hadden België overrompeld, stonden
tot in 't 'Westen, heerschten te Brussel. Ze moesten
verjaagd worden. En de Belgen zouden meewerken
tot de bevrijding van hun land.

En Verhoef wist ook, dat de verbondenen tegen
over een zeer sterken, goed georganiseerden vijand
stonden.

O, ja, de mannen waren nu afgemat en claarom
lokte hen de rust. Maar neen, ze zouden niet lang
werkeloos kunnen blijven, als de krachten terug-
gekeerd waren en de soldaten aan 't verleden, dat
gruwelijk verleden dachten: a.an Orsemael, Gusen-
hoven, Thienen, aan Leuven, Dinant, Andenne, Me-
chelen, Dendermonde, aan de ruinen allerwegen, de
moedwillig in brand gestoken hoeven, huizen, dorpen,
steden, aan mishandelde geestelijken, gefusileerde
burgers, de door dronken of beestachtige soldaten
mishandelde vrouwen, aan al die soldatengraven . . . .

En dan werkeloos blijven. . . .

Neen 't kon niet.
Pol Verhoef gevoelde het....
Hedenmorget] was hij nog door Vlaanderen ge-

reden, het schoone Vlaanderen in zijn herfsttooi, met
't goud op ianen en dreven, boomgaarden en hagen,
met zijn stemmige dorpen, met al zijn weelde, als
wilde het zrch tot afscheid aan zijn dappere soldaten
nog eens in al zijn schoonheid laten genieten.. . .

Dat Vlaanderen en Wallonië. . .. het arme België;
was verraderlijk besprongen en wreed geschonden. . ..
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het moest geholpen, verdedigd, beschermd worden,
niet alleen door de verbondenen, maar vooral door
zijn eigen zonen....

En zijn mannen, och, ze zouden het, als ze maar
eerst van hun vermoeienis bekomen warerl, eveneens
gevoelen en begrijpen, en dan strijden, ware 't mog'e-
lijk, nog heftiger an voorheen. . . .

Nieuwe strijd. . ..
En nieuwe offers. ...
PoI werd treurig. }Jij zag weer die gevallen broe-

deren. . . . hij zag de g'raven met 't eenvoudige kruisje
of met een s,chaco, een ransel geteekend. . . .

En hij dacht aan dat' schoone vers van zijn lieve.
lingsdichter Gezelle.. . .

Hier legde ik een vriend in 't graf
Ik legde en hij slaapt in 't graf ;

En Jezus die waakt in zijn heilige tent,
Waakt neffens hem, neffens het graf.

'Waar, zegt mij, o zwijgende veld,
Waar ligt hij begraven ?.. . Alhier ?

Waar,is 't ,dat ik weenend mijne oogen verborg
En zeide: Vaarwel, o vaarwel ?

Het water gaat open en toe,
Het water gaat op en gaat neer,
Het water, als 't kind er een steentjen in smijt,
Het water gaât op en gaat neer.

Het water gaat op en gaat neer)
Het water gaat open en toe,
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En haast is het water weer heel en gansch stil,
Waar viel en waar ligt nu de steen I ?

En de aarde gaat open en toe,
Ook de aarde gaat op en gaat neer,
'Wanneer er de grafmakers bevende hand
Een kist in legt, open.... en.... toe.

En de aarde gaat op en ,gaat neer,
Ook de aarde gaat open en toe
En hooger als de andere graven, een tijd,
Daar toogt men een graf en zegt: daar.

En de aarde zinkt langzamig neer,
En de aarde zinkt wed.erom toe,
En wederom strekt er zijn armen naar uit,
't Vergetende gras, en 't groeit toe.

En de aarde gaat open en toe,
En de aarde gaat op en gaat neer,
En haast is het alles zoo effen en groen,
Zoo effen als aI dat er leeft.

'Wat zegt gij o zwijgende veld ?
'Waar lag hij, waar li5 hij nu, hij ?

Waar is 't, 'dat ik weenend mijn oogen verbor$
En zeide: Vaarwel gij, vaarwel.

O, Pol Verhoef had Belgie's aarde open en toe zien
gaan.... En overal lagen terpjes, welke slinken zou-
den, zoodat de aarde weer effen en groen werd....
En zoovelen zouden vragen nâar een geliefde: ,rWaar
tigt hij nu ? Waar ?"

27
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O, er liepen aI ouders en vrouwen en zusters en
geliefden te dooien en te zoeken en te vragen: ,,Waar
ligt hïj nu ? Waar ?'''. ....

- En dat deed Duitschland ons aan, mompelde
Verhoef .... Duitschland, dat zoo machtig was....,
zoo groot, dat zoo op beschaving en kultuur roem-
de. . . . Het sleurde 't kleine buurvolk, waar zoovelen
zijner zonen en dochteren als eigen kinderen leefden
en gastvrijheid, bescherming, vriendschap genotenr
het sleurde ons in zijn vreeselijken krtjg.. . . Heq
ortzag de Fransche forten en schond België, het wil
op ons leven en teren, zijrn zege koopen met ons
bloed,. . . . onze welvaârt, ons geluk ! Het sloeg zoo-

veel onzer zonen. . . . en ook dochteren en kinderen.
't Teekende zijn weg met vuur en bloed en tranen. . . .

En wat zai het nog zijn ? Wat. . . .
Verhoef dacht weer aan de graven. .. .

Zou Bertha ook eens ronddolen en vragen: 'Waar

ligt hij nu ? Waar ?

- O, God, neen, bad de luitenant. Scheid ons
niet. . . . Bescherm ons; we beminnen elkander zoo
en onze liefde is rein . . . .

't Was of hij zijn meisje zag.... Ze dacht aan
hem. ;Zeker had ze zijn telegram ontvangen en wist ze,

dat hij nu te Oostende was. Mogelijk kwam ze mor-
gen naar Oostende. . . . Dan zeu ze rvel hooren, dat
't regiment nu hier lug. . . . Zou hij haar zien ?

O, wat verlangde zijn hart naar de geliefde !

PoL zag Dixmuiden en de Yzervallei, de streek
van zijn geiuk, van zijn Lange wandelingen met
Bertha. . . . 't Was of hij het riet langs 't riviertje
hoorde ruischen en 't windje suizen over de verre
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weiden en langs die oude hooge torens en kerken
en hoeven, tot aan Nieuwpoorts wilde duinen en de
zee.

Door die geliefde streek beminde hij ook 't grooter
vaderland, zijn België, rvaarvoor hij gestreden had en
nog strijden zou....

Strijden I Waar ?

Hij wist het niet. Deze ooriog rvas vol verrassingen.
Hij dacht er ook niet over na. Waar zijn koning, de
dappere Albertus, eerste soldaat bij zijn sroldaten,
vorst van recht, plicht en eer, die zijn hoog, fier
woord hield, hem riep.

't Werd rustig op Stalhille. De burgers, die de
soldaten uitgevraagd hadden over den oorlog, trokken
af. De militairen legden zich ter ruste. Ook PoI
Verhoef begaf zich naar zijn kamer in de herberg,
maar lang bleef htij, nog wakker.

29
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