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Onze stukken werden hier ook in putten geplaatst later weer boven gehaald om er mede oefening te

doen. We moesten nu bijna elke dag te paard rijden den eene maal aangespanen aan de stukken de

andere maal in een weide waar ze ons weer de zelfde oefenig gaven van binst onze term of anders

deden we met de paarden schoone uitsapjes in het rond en zoo hebben we hier dagen lang het

zelfde leven gehad met elke maand 5 dagen verlof ook hebben ze hier op het voetbalveld nieuwe

oficieren gemaakt die hun eed van getrouwheid aan vorste n land moesten aflêgen en die daarmed

een solde van 70 fr. Daags kregen terwil de onze van 0,70 fr. Lfr. gebrach weid, klein verschil

nietwaar? Verschil van eenige tientallen franks ze hadden veel beter gezworen het land van het land

arm te helpen maken die oficieren. Nu ik zaler maargeen antimilitairitische brief van maken en mijn

leven hier voort vertellen. Rond elf november was er hier nogal een spel geheel de nacht reden casos

rond om schietvoorraad te halen de verlof dagen werden uitgesteld en de vertellingen deden de

ronde over aanvalsplanen van den duitsch we dachten er ditmaal vast en zeker bij desleurt te

worden maar alles weer goed af het verlof werd weer toegestaan en alles ging weer zijn

gewone gang. Straffen hadden ze ons tot nu toe niet veel gedaan maar op een morgend kwamen wat

te laat bij de stukken waar we s'voormiddags moesten mede rond rijden en paf daar hadden we het

al de geleiders een dag verlof kwijt de officieren hadden eens een kwartier naar ons moeten

wachten, ze waren zef eens op tijd geweest, maar als wij soldaten een half uur in de koude naar hen

moest staan wachten weten ze van niets dan is het treffelijk wat te laat komen, dat ze onze bazen

zijn kunnen ze ons wel laten voelen Hier zorgen ze ook voor goed vermaak voor de soldaten elken

avond is er cinema of toneel of Karel van Wijnendale komt het af met zijn coereurs om de soldaten

wat te verstrooien daarvoor moeten we onze almoezeniers bijzonder dankbaar zijn het is door hen

dat alles ingericht wordt, zoo hadden wij op kermis avond een toneel stuk opgevoerd dobr soldatelf

gevolgd door een kosteloos tombola waar al de soldaten prijs hadden welk geduurde tot
middernacht daarna hadden we kerstmis in de kerk, op Nieuwjaar avond kwam een gezelschap

toneel spelen uit Antwerpen die ons tranen deed lachten juist gelijk de groep Gerardino het kon op

Thourout kermis bij Roels. Na Nieuwjaar begon het hie geweldig te sneewen zoodat we maar weinig

met de paarden meer konden uitrijden we hebben dan ons meeste dagen door gebracht rond de

stoof met lezen of welzaten we aan de kaart. Op het laatste van de maand begonen ze voorons

brakken te zetten en het gedeurde niet lang of de helfd van de baterie zat er in, wij die van het eerste

stuk waren hadden het geluk bij onze goede burgers te mogen blijven daar er voor ons paareden

geen plaats meer was in de baraken, we moesten nu naar een andere batterij om ons eten gaan en

hadden van gansche dagen niets anders meerte doen dan onze paarden te verzorgen en zelfte eten

en te slapen, spijtig dat we nu geen 30fr daags verdienden maar we gingen voor zulk een leven rap

een jaar of vijf willen bijtekenen, doch ongelukkig daar ook kwam een einde aan op het laatste van

de maand Maart kwam de tijding dat we daar weg moesten ze gingen ons rond de brakken bij de

boeren plaatsen ze kwamen overeen met den prijs dat ze voor ons eten moesten betalen in die

andere batterij. De overheden die het voorbeeld van eendracht zouden moeten geven aan hun

soldaten geraakten in ruzie, doch het waren weer wij die er de slachtoffers zouden van zijn, we

gingen als waren op nieuw in de batterie ingelijfd worden ons goed leven ging voorbij zij, tot nu toe

hadden we elken morgen geslapen tot rond 7 uur en in de brakken moesten ze opstaan om 5,30 uur,

we hadden hier in plaats van soldaten maar burgers in milietaire kleedij geweest en die menschen \

dle'gen helf jggL_voor glq gli_wale..n g*gn, VaQ_er e1 Mg_elel.geweest waren moesten we ook vaarwel

zeggen, ge kunt dus welk denken dat we er dien ochtend niet gaarne bij waren dat het met meer een

dan een verwensching was dat we onze paarden optuigden en onze bezittingen bijeen bonden. Doch

het waren orders en wat hebben wij simpele daar tegen in te brengen. Wij namen dus afscheid van

onze boer en boerin met de belofte zoo dikwijls terug te komen of we er gelegenheid voor hadden,

van dank wilden ze geen woord hooren, het al erg genoeg zegen dat ge zoo van huis weg getrokke

zijt en hier moêt doélóós rond zWêrven. Langs de weg naar de'brakken werd er door ons bijna geen

woord gesproken elk was met zijn eigen gedachten vervuld over het verleden van die mobliasie en

wat en wat de toekomst ons zouw brengen, want dit verhuizen was voor ons als een keerpunt in ons

soldatenleven, we gingen ons van het vrije niets doen naar het gedwongen troepleven dat door ons

zoo gehaat word, zoo kwamen wij aan die gehaate brakken aan waar een wachtmeester ons mede
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