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verieping die uitgaf op de straat zoodat als we s'avonds geen goesting hadden om uit te gaan op ons

gemak eens de straat konden afzien. Na den middag deed ik mijn paard dan ook terugbij de ander

van het stuk en voor de rest werden we gerust gelaten rust welke we na een dag half niet meer
geslapen te hebben wel verdienden. S'anderdags morgens was den appel om 8 uur zoodat we allen

goed uitgeslapen voor doen dag kwamen, daar werden orders gegeven orders waar van wij soldaten

alsware met schrik geslagen waren daar we nu in de stad waren mochten we àet onze lichte broek

en sluffen niet meer op straat komen al de onderoffiecieren die we tegen kwámen moesten we

groeten of anders gestraft de, tnopen van onze vest moesten steeds dicht zijn we mochten onze

handen in onze zakken niet houden, als we naar onze stal gingen moest het per twee en op stap zijn,

als op de lijst van de verboden café zagen was de helfd der stad voor ons verboden het was ten

strengste verboden van buiten het kantenment te komen ge ziet dus dat we hier als ware onder een

echt schrik bewind stonden. Vermaak was er voor ons nu genoeg te vÍnden we konden in stad

wandelen in het park of langs de oevers van de maas ook konden we hier naar de cinema gaan in

stad maar dan moest je zien dat ge uit de voeten der patroelie bleef want dan waart ge buiten het

kantonment doch met den tram er heen en terug was nog zoo gevaarlijk niet, ook waren er nog café

genoeg toegelaten waren waar er plezier te maken was en waar er veel vlaamsch verstonden, ook

werd een kantien ingericht in het gebouw waar we sliepen zoo dat als we dorst kregen niet te ver
moesten gaan om hem te stillen. De kannoniers sliepen her in een gebouw tegen de stelling waar de

stukken stonden want in geval van nood moesten ze hier in 5 minuten gereed zijn deze hadden nu

ook schoon leven al wat ze te doen hadden was alle drie dagen eens van de wacht zijn voor de rest

konden ze op hun bed gaan liggen of wandelen in den hof die rond het gebouw lag. Met onze

paarden deden we schoone uitstapen in de bergen doch op zekere dag kwam de paardemeester naar

een paard van mijn kameraad zien waarvan ze dachten dat het het snot had wat ook waar was maar

mijn ander paard droeg er ook al reeds kenteekens van zoodat bijden naar een afzonderlik stal

gedaan werden en ik nu geen paarden meer had waar ik mee kon uitrijden doch dan vonden ze nog

al gauw raad mede telkens er een geleider van het eerste stuk in verlof ging moest ik met zijn

paarden uitrijden zoodat ik nu bijna nooít meer met dezefde reed als dat ook niet gemakkel'tjk is daar

ge veel beter met paarden rijd die ge gewoon zijï.7oo hebben we daar het zelfde leven gehad tot op

den 10 Mei, ik was daar den negenden s'avonds uit verlof gekomen en s'morgens van den 10 den

Mei hoorden we niets anders dan de siereenen toen we waker werden ook het geluid van vlijgtuigen

boven den stad doch daar ze ons niet kwamen zeggen dachten we dat het een oefening met de

vliegers was we hoorden ook het luchtafweer en zagen de kogels er heen vliegen nog dacten we aan

oefening doch rond 7 uur werd ons eerst gezegd dat den duitsch Belgie Holland en groot Herchtigom

luscsemburg was binnen gevallen de oorlog was reeds van 3 uur desen morgen begonen naar ze ons

vertelelden en later bevevestig waren de statie van Schaarbeek en Jemelle reeds door de duitschers

in brand geschoten ook het vliegveld van Evere had reeds van zware bombaardementen te leiden

gehad. Geheel den voormiddag overvlogen de duitschers de stad waar we gelogeerd waren doch

lieten geen bommen valen, ln een auto garrage werden edn grootte hoeveelheid wappens en

munitie van den duitsch aangeslaen door de Gendarmen welke reeds lang die veramel plaats

ontdenkt hadden. Standsgenooten van mij die in Eupen aan het werk waren hadden in der haast de

stad moeten verlaten en kwamen hier bij ons toe half aangekleed zonder geld op zak want den \
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Om 12 uur werd ons mede gedeeld dat we ons moesten gereed maken om dezen namiddag met de

paarden uit de stad weg te trekken iets wat gaarne vernamen daar we hier allen te veel schik hadden

tegen een luchtaanval op de statie ook vertelde ons den adjudant dai er reeds eenige slachtoffers

waren in het 5d" linie getroffen door granaatscheren ook waren er reeds gendarmen gevallen aan de

grenzen. Om 3 uur trokken wij dan met onze paarden naar een voetbalplein waar we bleven tot het

duistêr wêrd en S'àVonds spànden wê aan de Stukken aan om er mede de stad te verlaten en onze

plaats in te gaan nemen in den sector die voor het belgisch leger bestemd was. De franschen

kwamen ons aflossen en zouden hier den strijd met de vijand aanvangen. Gansch den nacht hebben

we dan met de stukken gereden en s'morgens om 8 uur kwamen we op de plaats toe waar ons rust

werd gegeven tot s'avonds daar het over dag te gevaarlijk werd van de duitsche vliegers. Gansch den
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