
:Het leven in de veldartillerie

Het was een schoone dag in de maand Augustus 1939 kermisvreugde hing overThourout want
verleden Zondagwas het de groote kermis geweest, vier dagen hadden we onbezorgd gevierd en

plezier gemaakt. Den Donderdag waren we weer aan het werk gegaan, maar fpet het volle gedacht

den volgende Zondag den laatste dag te vÍeren, S vrijdags was ik bij mijn gebuur werkzaam aan

dorschmolen, met vreugde droeg ik de zakken graan naar den zolder al zingede kwam ik met de kar
nieuw graan halen. Maar toch was mijn gemoed niet komerloos er was immers sprake van soldaten
op te roepen en dat speelde m'rj ook een weinig in het hoofd. lk had er s'middags al eens mede
gelachen, en waarlijk om een uur of Zes kwam de garde langs het straatje en trok ons huis binnen,
geen 5 minuten later kwamen ze met het nieuws ge moet binnen naarde zelfde plaats alsverleden
jaar in September. Mijn eerste gedacht was dien Zaterdag nog niet binnen te gaan en te wachtefttot
den Zondag daar ik verleden jaar den eerste nacht mocht buiten slapen, mijn vader wist m'tj tocch te
overklapen zoodat ik toch het besluit nam s'Zaterdags op te trekken

aan te kopen en hier en daar een bezoek af te leggen want wanner zou ik Thourout nog eens terug
zien, waarschijnlijk nog zoo rap niet, gelijk niet zooals verleden jaar. Doch wie weet het is nog geen

oorlog verleden jaar was het in 4 dagen kant en klaar, veel soldaten trokken rees met de valies op

hun schouder langzaam vooruit met ernstige gezichten. lk had mijn bezoeken afgelegd en trok terug
naar huis waar moeder reeds bezig was ook mijn valies te vullen, mijn soldatenkleren lagen reeds
gereed op een stoel. lk trok nog eens rond het huis en bezag nog eens mijn duiven die daar zoo

vredig s amen zaten, Duiven het sijmbool van de vrede die toch zoo ernstig bedreigd was zou het

werkelijk weer zoover komen lijk oorlog l-914 waarover ik zooveel had over horen spreken. Zouden

we ook tegenover andere soldaten geplaats worden die we niet kenden of nooit gezien hadden.

Zouder er weer bevelen klinken ((schiet het zijn vijanden)) Mijn gedachten komen in opstand, ik heb

toch geen vijanden, in ander landen heb ik er nooÍt geweest, k moet weg van m'rjn duiven terug bij de

menschen, mijn gedachten op iets anders brengen. Straks moet ik mijn soldatenkleren aantrekken en

met zulke gedachten zou ik waarschijnlik niet kunnen doch het moest, mij laten afhalen door de

politie moch ik toch niet, die schande ware te groot voor mijn ouders, in ging naar beneden trok mijn

kleren aan groete vader en moeder maakte alles zoo kort mogelijk en vertrok naar de statie.

Onderweg kwamen we met vier soldaten te samen de eene moest naar hier de andere naar daar

allen rond de kazerne waar ze hun dienst gedaan hadden.

ln de statie stonden reeds veel soldaten te wachten naar den trein naar Brugge die dan ook rap

afkwam, hij zat reeds bomvol zoodat we een plaatsje moesten zoeken in den bagagewagen. Dat het
geen plezierig vertrekken was moet ik hier waarschijnlijk niet herhalen een hard gefluit en de trein
vertrok om in de volgende statie opnieuw soldaten op te laden, weer die zelfde droevige tooneelen,

en zoo was het tot in Brugge, waar we vernamen dat er een trein afkwam voor Antwerpen. Daar

stond ook een trein gereed voor ons bestemingsoord waar we rond vier uur aankwamen. Met een

soldaat van mijn regiment trokken wij op zoek naar ons logement. Het huisnummer vermeld op ons

oproepínsbevels was het zelfde. Aan verschillende huisjes vroegen we er naar tot de laatste ons

zegde daar aan den overkand van de straat waar al die officieren staan. We trekken er naar toe en

.toonden,.9n-s 9p!:oqp,ingsbeve! en k1e*ge-n-Veo-!: AtlWo-o-rd ge moet naar den boschhoek nog een half

uur ver. We hadden reeds 5 kwart te voet afgelegd en nu nog een half uur moeten afleggen trok ons

niet te veel meer aan? We hadden het geluk een auto te zien die ook in die richting reed en dan nog

een bestuurder van onze batterie. We stapten vlug in en weg waren we naar onze bestemming De

auto reed er nog een half uur op daar hij niet te rap kon rijden langs de smale weg en vol putten

Maar toch leverde hij ons behouden af aan de bureau van ze juist bezig waren met de namen der

soldaten áf te ioepen rond zes uuf was alleS àfgelopeh en deed de wachtmeesterons mede naarons

logemennt een herberg Honger hadden we niet we waren weer samen al mannen van binst ons term
en daar moest een pot op gepakt worden Rond negen uur kwam een patroelie in het café, men :

moest sluiten maar daar hadden de soldaten nog geen goesting voor. Velen waar bij drank en de

patroelje moest huiswaarts keren. We bleven samen tot rond 11 uur en trokken dan naar den zolder


