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nam bij de boeren waar de plaats gevonden was, ene boer hadt om een paard gevraagd welke goed.

op het voeld werkte, en daar ik zulk een hadt werd ik van mijn kameraden gescheiden om mijn intrek
alleen te nemen bij menschen die nog maar L jaar op hun hoeve woonden, daar lag ik ver van de

andere verwijderd kreeg een malsch bed om te slapen en s'morgens koffie om te drinken, ik was dus

opnnieuw nog niet slecht toe gekomen. Met mijn paard deed den boer goed zijn landwerk en ik hielp

s'avonds werken in de stal iets waarover ze mij zeer dankbaar waren. Doch opneiuw werd ik daar na

3 dagen weg gehaald de commandant had eens rond geweest om de paarden'te bezoeken en te zien

hoe ze geststald waren en ik lag te vervan de andere af en de weg was te slecht om er naartoe te
komen, toen werd ik met mijn paarden gestald in een schuur bij nog twee andere paarden terwijl er
voor ons ordes gekomen waren dat we in de brakken moesten gaan slapen. Doch het was juist mijn

beurt om in verlof te gaan voor 5 dagen en toen ik s'avonds terug in kantonement kwam stond den

boer waar ik zoo lang bij gekwartierd geweest was aan de statie en vertelde mij dat de batterie

opnieuwvertroken was, den Deutsch had Deenemaerken en Noordwegen aangevalen en

waarschijnlijk vreesden ze hier ook voor een aanval, het Rigement lag te dicht opeen en onze groep

was een uur verder getroken met de stukken lk sliep dien avond dan ook nog maar eens in mijn oud

logement en ging s'morgens een zien naar den achterwacht die bezig was met de stallen uit te

mesten en de brakken waar de mannen in geslapen hadden proper te maken. De wachtmester zegde

dat ik daar ook moest blijven om te helpen werken, doch den middag kwam den 1't' cef af en zegde

dat de soldaten die uit verlof gekomen waren aanstonds de batterie moesten vervoegen Veramelde

dan maarde restvan m'rjn boeldie ze achtergelaten hadden en trok er naartoe. Hier lag de battrie
weer bij de boeren in gekwartierd, het eerste stuk lag nu bij de boeren die het bedrijf vaarwelgezegd

hadden en nu op hun gemak hun oude dag sleeten We hadden nu plaats gekregen in eeh kamer op

een matras om op te slapen hier ook kregen we smorgens koffie om bij onze boterhamen te drinken;

de stuken werden er ook in putten geplaats en wij krijgen hetzlfde werk te doen, uitrijden met de

paarden en getyig en paarden kuizen, hier hebben wijook het eertse dood paard gehad aanons stuk

die dood gegaan is aan de buikpijn Doch hier ook zouden we niet lang ingekwartier zijn want reeds

de volgende week kwamen er orders dat regement weer zou vertrekken hetgene dan ook op het

einde van de week gebeurde wij moesten onze bezittingen opnieuw inpakken onze matrasaen

inleveren en s'anderdags de stuken naar de statie doen om op den trein te laden. Doch s'morgens als

ik opstond stond mijn beste paard bevangen zoodat ik aan het werk niet kon mede helpen en er bij

moest blijven tot den paardenmeester er geweest was, die leed mijn paard mijn bloed af er mede in

het water moest staan tot s'midags en dan vertrok ik er medee door een brigardier begeleid naar de

statie waar alles moest geladen worden. De weg die we hadden af te leggen was ongeveer vijf km

doch daar het paard maar moeilijk vooruit kon was het 4.30 uur toen we aande statie toe kwamen.

Daar ging alles goed vooruit om te laden zoodat we nog eens onze orst konden gaan stillen die we

door het werken gekregen hadden en rond 9.30 uur vertrokken we met besteming het Walenland.

Gedurend de nacht liep alles goed af met de paarden op den wagen en zoo kwamen we rond 7 uur

s'morgens in het zwarte land toe waar de meeste soldaten nu met de burgers zouden moeten

stommen ambacht spelen daar de meeste soldaten geen fransch verstonden. ALLES werd hier

afgeladen de paarden aan de stukken gespanen en ik mocht met mijn ziek paard achter na komen

met een brigadier van den voorwacht opnieuw was het een ware margang voor mijn paard om de vilf
km af te leggen die ons nog van de plaats van beseming schijde en waar we rond l-0 uur toe kwamen

""êri'ióï-mijn-giootite vérwóndêiiiïÈlágeri-Wê mét oóle páárden te midden van een der grootste

steden van het Walenland. De baterie was er nog niet toe gekomen daar ze hier aanstonds met de

stukken naar de stellung moesten ik had mijn paard onder een hangar gebonden waar nevens onze

beurs zouw zijn en ging maar eens op mijn gemak de stad verkenen wel zorg dragend dat ik niet te

ver afging want ik zou de plaats niet kunnen terug vinden daar ik ook de taal dezer menschen niet

verstond; op zulke oogenblikken weet men het meest welke dornheid ze begaan met de

schoolkinderen de twee talen van belgie niet leren ge zijt nog in uw eigen land en reeds kunt ge

tegen de burgers niet spreken. Rond l- uur kwamen de manen met hun paarden, toe de stallen

werden aangewezen en ook ons loment die voort in een leegstaande huis was. Daar ik geen paarden

moest weg doen begaf ik mij er aanstonds naar toe en zocht mij een slaapkamer uit op de tweede


