
we over de afsluiting en 5 minuten later stonden we al met een witten in onze handen. Dien avond
bezochten we al de cafés die we gewoon waren te bezoeken binst onze term en kwamen rond 10,3Q

uur weer aan de statie toe waar we weer de zelfde weg namen van langs waar we gekomen waren
doch onze trein met paarden was verplaats en we we konden er naar gaan zoeken doch vonden we
hem juist op tijd om te vertrekken het onbekende te gemoed niet wetende waar we morgend
zouden ontwaken. Ons zwerversleven was begonen en waar zou het eindigen? S'anderdags morgend
toen de trein stilstond en we de deuren openden lazen we de naam der statieèn zagen we dat we
toe gekomen waren in een stad die druk bezocht door bedevaarders welke sorns te voet komen van
hun vlamsche gemeente tot hier om O.L.V. te aanroepen. Alles werd hier afgeladen, de paarden

weer voor de stuken gespannen en trokken er mede weg door een streek vol heuvelen en dalen
welke te glinstren lagen in de zoneschijn tot we aan een kleine gemeente gekomen waren die
voortaan ons kantonement zou zijn gelukkig noch bij menschen die vlaamsch spraaken. De paarden
werden in een fabriek geplaats de stukken in hun putten en wij werden op logement gelegd bij
burges die ook twee zonen bij het leger hadden wij werden er vriendelijk ontvangen en kregen er
plaats om te slapen in de schuur op strooi Daar hadden we veel vrijen tijd want we moesten niets
anders dan onze paarden verzorgen en er zomtijds wat mee rond rijden, zoo konden we daar dien
boer zijn aardapelen helpen uitdoen en ook anderwerk die zooalte doen was. Daar kwamen ook
familieleden soldaten bezoeken zoo kwam er ook een vrouw haar man bezoeken samen met haar
schoonzuster die bleven een nacht slapen en ge kunt wel denken dat er nog al een wat gelachen
geweest is, L0 soldaten die te samen met 2 vrouwen in een schuur sliepen doch alles verliep in eer
en deugd we hadden toch eens goed gelachen en dat de soldaten zooveel deugd Ook kwam daar
eindelijk den tijd dat we in verlof konden gaan voor 3 dagen met welk plezier die tijding vernomen
werd valt niet te beschrijven, niemant was te houden van blijdschap zoo kwam ook mijnbuurt en ik
ookvertrokvol blijdschap naar huis neen den trein kon niet rap genoeg rijden, om me weer eens

naar thourout te brengen welke ik nu 4 weken verlaten had en welk een gelukken weerzien van alle
bekenden.
Nog had geen oorlog ons leven verwoest Goddank was ons land er uit gebleven, maar die 3 dagen
waren zoo rap voorbij en den dag van opnieuw te scheiden was daar weer. Toch trok ik nu met een

veel geruster gemoed weer weg. lmmers we waren het weer gewoon soldaat te zijn en de schrik
voor oorlog zat al iets dieper. lk trok dus terug naar mijn makers en paarden, doch de grootste
verasching kwam als ik in mijn kantonement terug kwam de soldaten waren met hun paarden en

stukken naar een ander plaats getroken ditmaal in etappen, een kanonier had mijn paarden mede
zoodat ik daar stond zonder iets we waren zoo met een soldaat of L5 en 1 machtmeester, de
achterwacht was er nog en zegde ons de plaats waar we de batterij s'anderdags konden vervoegen,
we sliepen nog een nacht in ons oud logement en troken s'anderdags met den trein naar de

aangeduide plaats waar we rond de midag toe kwamen. Onze batterij lag in een brouwerij en in
plaats van te slapen deden de soldaten zich goed aan het bier dan dien goede eigenaar hun te beste
gaf en ge kunt wel denken dat de soldaten er niet moesten voorgedwongen worden om kostelijk nat
door hun keelte gieten zoodat ervelen aan het zingen waren van geerne bij maar nog liever vrij. lk
liet mij dien namidag niet te veel zien aan de gradés en s'avonds als we verder trokken zette ik mij op
mijn gemaak op een casons en zouw proberen om te slapen doch zulks ging slecht en ik loste mijn
kameraaden wt af om te paard te rijden zoodat we alle drie op ons gemaak waren want lang op de

paqrde_l zitle! !s ogk la;tlg gn Tg.l_wofdt slram !n de benen. Zoo kwamen we rond den morgend in
ons nieuw kantonement ergens in de Antwerpsche kempen zoodus een gezonde streek. Opnieuw
werden we bij een boer ingekwartierd ditmaal met 8 soldaten en een brigardier. Weer hadden we
het geluk bij goede menschen te valen die ons ontvingen onze paarden werden er in de schuur
geplaats en wij kregen een plaats op het strooi waar het heel goed warm was, gdoch het ergste
kwam dien nacht we kregen van kleine kameraaden bezoek ((de ratten)) die rnet ons wilden komen
speelen, maar of wij daar goesting voor haden. We vertelden het geneurde aan den boer en boerin
waar op ze ons plaats gaven op de kelderkamer ((de volte zooals ze bij ons zeggen)) waar we nu een
bed hadden om op te slapen het geene wij natuurlijk veel liever hadden aan de ratten werd nu den
oorlog verklaard, de val werd opgesteld en den eersten nacht hadden we reeds zeven slachtoffers.


