
waar den cafébaas stroo gelegd had om op te slapen. S'Morgens rond zes uur kwam de trompet
blazen voor het opstaan en we trokken naar beneden wieschen onze gezichten wat aan de pomp en

trokken te samen weer naar het bureau waar ons beschuten en een doos vleesch uitgedeeld werd.

Nogmaals werden de namen afgeroepen en daarna werd aan ons (geleiders) dat we naar de

volgende parochie moesten om paarden, we kregen elk vier kopstukken. Met 5 man trokken we op

een auto en reden er op af. Daar was het volop paardekeuring. De boeren kwàmen met hun paarden

toe moestel elk op hun beurt voor den paardenmeester een officier)) komen. Waar de paard gekeurd

gemeten en naar waarde geschat werden. De paarden die niet goed waren voor den dienst werden

door den eigenaar terug mede genomen. De andere werden naar den smíd ook een opgeroepene
gedaan om de nummers in hun hoeven gebrand te worden en daarna werden ze weer samen

gebracht op de groote markt waar ze als duivels tewerk gingen daar er vele paarden waren die

gewoon waren van alleen te staan begonen zij te slaan en te bijten wanneer ze bij andere kwamen

en daarvan moesten wij er elk 4 van nemen je kunt wel denken dat we er gaarne bij waren, in 2 jaar

bij geen paarden meer geweest ik dacht waarlijk dat we er niet levend zouden mee weggeraken doch

alles liep nog goed af(god was met ons) Zonder ongeluken kwamen we er mede op de plaats waar

we s'morgens vertroken waren het was toen rond l- uur s'middags. We dachten voor de rest van den

dag gerust gelaten te worden doch de officieren beslisten er anders over Zonder op eten of rust te
denken moesten we opnieuw op weg naar den kazerne waar we onze term gedaan hadden, das nog

een uur te voet met die paarden welke we daar in de stalen moesten plaatsen en daarna kregen we

eten waar onze maag al zoo lang naar verlangde het was toen rond 2,30 uur voor we voor den

tweede maal deze dag onzen honger konden stillen We hadden daarmede nog maar half gedaan

toen we al bevel kregen met een auto terug naar de plaats te rijden waar we deze nacht geslapen

hadden om onze zak en valies te hallen want we zouden nu in de kazerne moeten blijven. We

bedankten de vrienlijk menschen waar we een nacht gelogeerd hadden en vertrokken terug met pak

en zak. Wanneer we in de kazerne terug waren stonden er honderde burgers om de soldaten te zien

en om te weten water zou geburen. De wacht aan de poort had de handen vol om de burgers tegen

te houden die de soldaten wilden bezoeken, daar ze maar met tien man te samen binnen mochten

was het een gedroom en gevloek dat horen en zien verging, doch elk kreeg zijn beurt en was op het

laatste tevreden. Dien nacht sliepen we in de eetzaal op wat strooi want bedden waren er voor ons

niet s'anderadags morgen kregen we elk een brood en koffie konden we naar de veldkeuken gaan

halen die ook al in werking gekomen was. Op nieuw een naamafroeping en daarna werden ons

paarden en geteug gegeven ook moesten we laten wat er in onze persoonlijke zak ontbrak;.de rest

van den dag moesten we niets anders meer doen dan onze paarden verzorgen. S'anderdags moesten

we de paarden optuigen aan de stukken spanen en er mede naar het oefenplein rijden. Dat alles op

geen wieltjes liep kunt ge wel denken al boerepeerden niet gewoon voor elkander aangespanen te

zijn noch van een soldaat te dragen waren er velen die in het begin wijgerden aan te zetten. Wilden

ze ons daarmede het voorbeeld geven van dienstwijgering ik weet het niet doch op het laatste gaven

zezich toch gewonen en trokken de stukken voort langs de baan reden we midden een reiburgers

die ons kwamen bezien, velen hebben een handje toegestoken als er paardenwaren die niet meer

voort wilden of op de vlucht wilden slaan ook waren er veel die naar hun paarden kwamen zien en de

geleiders vroeger er toch goed voor te zijn. Waarom zouden we ook niet zijn de paarden waren \
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s'anderdags dag was het weer het zelfde leven en zoo voort tot den zaterdagmorgend toen we onze

paarden den bijzak er op legen en al onze bezitingen in ons valies doen want er waren orders

toegekomen dat we moesten vertreken naar waar zegde ons niemand. We moesten met kanons

casons veldkeuken en wagens naar de statie rijden waar alles opgeladen werd door de kanoniers,

terwijl de geleiders hun paarden moesten in den trein laden die voorons gereed stond. Alles koste

wel veel moeite maar alles was gedaan tegen 7 uur s'avonds. De machienist zegde ons dat we maar

om L1 uur zouden vertrekken we hadden dus wat tijd om een pintje te gaan pakken. Onze paarden

stonden gebonden de deuren waren goed vast zoodat we daar over gerust konden zijn Zoodus naar

het café doch wanneer we aan de poort van de statie kwamen stond er de wacht en we mochten

niet door doch ze hadden ons altijd gezegd ((ge zijt soldaat en trek uw plan)) en deden we, rap wairen


