Een ontdekkingsreis
in het postlockdowntijdperk
deel 1: de zuidgrens
LANGSHEEN DE GRENZEN
VAN HET KONINKRIJK
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Op 4 mei 2020 mochten we eindelijk terug motorrijden,
binnen de grenzen van ons kleine land. Maar hoe zagen
die afgezette grenzen er eigenlijk uit? Wat moesten we
ons voorstellen bij ‘confined borders’? Stond er op elke
boerenwegel een soldaat? Was alles met prikkeldraad
afgespannen? Als een mimespeler met de handen op
een glazen wand zijn we gaan verkennen. Megaboeiend,
zo bleek, en bij momenten absurd.
TEKST: Trui Hanoulle
FOTO’S: Trui Hanoulle, Anakin Ameele

W

e reden geen meter de grens over zolang
het niet mocht, maar wel zo dicht mogelijk ertegenaan. Over de meest afgelegen
boerenslagen, over kapotte betonplaten,
ongebruikte zandpaden, nagelnieuwe tarmac met frisse
wegmarkeringen. En dan de grensblokkades: reuzezandzakken, zandbergen, hekken, betonblokken, verbodsborden. En gaten, veel gaten, waar mensen manieren
hadden gevonden om toch over te steken.
Het is een hoogst bijzondere Belgische reis geworden. Ik heb de hele zwik in één keer afgelegd, zo’n 1.500
km in tien dagen, beginnend in De Panne en eindigend
in Knokke, in tegenwijzerzin. De kust liet ik links liggen,
ik volgde enkel de echte landgrens. Het parcours splitste
ik op in stukken van 150 tot 200 km, om tijd te laten
voor ontmoetingen, foto’s, verrassingen, bezoeken,
lekker eten en kamperen. En voor mijn neefje van bijna
negen jaar, die zijn eerste motorreis en eerste kampeerreis beleefde, was er gelegenheid om enkele dagen
voorzichtig te proeven van het motorreizen.

doorsteek zegt ‘landbouwvoertuigen’. Het is het enige
stuk onverhard dat ik me zal beklagen. De Westhoek is
zo plat als een pannenkoek, op enkele muggenbeetheuvels na, maar de aardeweg duikt plots een steile helling
af, als ik er al met de neus van de volgeladen oude BMW
R 80 G/S te diep in zit om nog om te keren. De afzink is
niet het probleem, wel dat het een compleet overwoekerde ‘single lane’ wordt met diepe geulen aan beide
kanten. Zelfs met mijn lange benen is het een gênant
gesukkel op de voorrem. Eye-roll voor mezelf, luid
vloeken en gezweet. Het beschamende vooruitzicht op
dag één mijn broer om hulp te moeten bellen doet me
volharden. En zie, het lukt: een verbaasde fietser ziet
me ploeterend uit de struiken tevoorschijn komen. Niet
voor herhaling vatbaar, en al helemaal niet met mijn
neefje achterop.

Blauwers en kommiezen

Van De Panne naar Knokke

© Caroline Lunnon

Ik doop een gelaarsde teen in de Noordzee en begin
aan mijn reis. Lichtgrijze luchten, verlaten betonplaten
langs een kanaal en een zandpad. Een bord bij een korte
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Langs de typische kronkelende asfaltweggetjes waar de
hele Westhoek mee dooraderd is, bereik ik het dorpje Oost-Cappel, pal op de Frans-Belgische grens. Dat
toont niet alleen mijn gps maar er staan ook rood-witte
slagbomen, een douanekantoortje en een glimlachende stenen douanier, zittend op een stoel. “Plus vrai
que nature”, jubelt een tekst in een lokale krant. Het
beeldhouwwerk is van de hand van een zekere Erik Dupon, die nog twee andere beelden maakte die verderop
langs deze zuidgrens staan. Op een tekstpaneel aan het
douanehuisje valt mijn oog op een West-Vlaamse term
die ik in geen tijden gehoord heb: ‘de schreve’. Een hap
van het graafschap Vlaanderen werd in de 17e eeuw
door Frankrijk veroverd op de toenmalige Zuidelijke
Nederlanden en spleet de etnische Westhoek in tweeën.
‘De schreve’ is nog steeds de lokale benaming voor de
Frans-Belgische grens in de Westhoek. In 1822, kort
voor België als staat ontstond, werd de ‘Algemene Wet
over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer van
goederen en van de accijnzen’ ingevoerd. Het verschil
tussen de belastingstelsels zorgde ervoor dat sommige
goederen duurder waren aan de ene en goedkoper aan
andere zijde van de grens. Dat legde de basis voor een
lucratieve smokkelhandel, ook wel ‘blauwen’ genoemd,
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Op een hoek bij een
boerderij verschijnt plots een
levensgroot bronzen beeld van
een man op een motor, een
soldaat op een Harley zo blijkt.

een fenomeen dat eigen is aan elke grensstreek. Er
kwamen tolkantoren, slagbomen en douaniers of ‘kommiezen’ om de wetten te doen naleven. In de talrijke
herbergen in de buurt, ontmoetingsplaatsen voor ieder
die om en rond de grens werkte in welke hoedanigheid
ook, werd menig zaakje al dan niet legaal beklonken. Op
de twee gemeenschappelijke wegen waarover ik eerder
aangereden ben, de Gemene Weg en de Casselstraat,
hadden Franse noch Belgische douaniers recht van
toezicht of inbeslagneming. Hoe een betrapte ‘blauwer’
van die weg af kwam, met – zo stel ik het me voor – aan
beide kanten een geduldig wachtende ‘kommies’, is me
een raadsel. Van de talrijke herbergen is in elk geval
geen spoor meer.

De smokkelmotor van Capoen
Twee keer draaien aan het gashendel en ik ben door
het gehucht Rattekot. Steeds smaller en kapotter wordt
het weggetje, in quasi rechte lijn naar Godewaersvelde,
alweer een gemeente pal op de grens, met links België en rechts Frankrijk. Toen de grenzen nog gesloten
waren, reed ik hier ook al, en bedacht me dan dat ik
mij technisch gezien in het verboden Frankrijk bevond.
Door gehuchten, langs boerderijen, schuren en omgeploegde velden bolt de BMW, en ik kruis werkelijk geen
enkel ander voertuig. Onmerkbaar – de zandzakken zijn
inmiddels verdwenen¬ en er is geen enkele signalisatie
– ben ik de grens overgestoken en bereik ik mijn doel:
het Musée de la vie frontalière. In de voormalige pastorij
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word je begroet door Sint-Michaël, patroonheilige van
de smokkelaars, en de evangelist Matteüs, patroonheilige van de douaniers. De toon is meteen gezet. Het
spannende spel tussen dieven en gendarmes krijgt kleur
door de historische documenten, kostuums, gereedschap, valse stempels en de schoenen met afneembare
hakken. Ook vind je er de reuzenpop Henri, douanebeambte, met een hond die twee verschillende namen had,
naargelang hij de metgezel was van een douanier of een
smokkelaar. In een hoek prijkt een motor, voertuig van
de roemruchte Westhoek-fraudeur Albert Capoen, die
in zijn omgebouwde benzinetank tien kilo tabak kon
verbergen. Een halve reis later, aan de noordgrens in het
Fort Liefkenshoek, zal ik nog smokkelaars met naam en
toenaam leren kennen.

Compagnon de route
Omdat ik zo nauwgezet mogelijk de grens wil volgen,
bij voorkeur aan Belgische kant, rijd ik aan de verzameling ‘bergen’ van het Heuvelland voorbij. Ik laat de
goedmoedige beemer alleen over de kasseien van de Rodeberg hobbelen. Later op de route zal de verleiding om
iets verderaf een bijzonderheid mee te pikken te groot
zijn, maar de paarse grenslijn op de Michelinkaart blijft
de leidraad. In de streek van Wervik was en is tabak het
gegeerde goed. Kilometerslang zie je de ene schreeuwerige reclame na de andere in de winkeletalages. Op
maandag is het tabaksmuseum dicht, helaas. Verbeeld ik
het mij, of hangt de geur van tabaksrook in de lucht?

De grenzen zijn nog gesloten als ik ze voor het eerst met een vriendin ga verkennen. De kilometerslange, kaarsrechte weg vanaf de
basiliek van Bon-Secours dwars door het Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, lonkt maar is nog verboden terrein. Halfslachtig
afgezet want hier loopt de Belgische-Franse grens doorheen het dorp, wordt lokaal grensverkeer wel oogluikend toegelaten.

Vanavond is het zover: mijn neefje Anakin van bijna
negen wordt afgezet op de afgesproken kampeerplek bij
verre kennissen, een tuin die kan tippen aan de mooiste
van Zuid-Engeland. Voor ons allebei begint een klein
avontuur, een testreisje om zo te zeggen. Want voor je
het weet is hij oud genoeg om zelf het been over een
motor te slaan, en ik koester de hoop om dan met hem
een lange reis te maken. Wat ik zo graag wil overdragen
is niet eens het motorreizen of -rijden an sich, maar wel
de nieuwsgierigheid naar de wereld, naar andere culturen, naar anderen tout court. De spullen die hij meebrengt worden verdeeld. Hij krijgt zijn eigen waterdichte
bagagerol waar ook het eten in zit; mijn rol bevat het
sleutelgerief, het zakje-met-vanalles, de kookspullen en
mijn eigen kledij.
De volgende ochtend bakt de zon op de tent. Een
fluks jongetje springt in pyjama naar buiten en rent
rondjes door het okselhoge gras. Nee, deze zal nooit last
hebben van een ochtendhumeur. De gastvrouw komt

ons zelfgekweekte tomaten en komkommers aanbieden voor onderweg. ‘Kan dat nog ergens bij?’ vraagt ze,
aarzelend om zich heen kijkend naar de massa spullen
die op een of andere manier op de oude BMW moeten
geraken. Dankbaar nemen we de groenten aan, ik verzin
wel een plek. Volgt het kampeerontbijt, tent afbreken,
samenrapen van alles, opladen, afscheid nemen van
onze hartelijke gastvrouw en -heer. Het neemt behoorlijk wat tijd, maar dit is vakantie en ik wil sowieso geen
springerige jongetjes opjagen.

Motorrijder bevrijdt Belgisch gehucht
Het reis is nu echt begonnen. Eerst een lelijk stukje
steenweg en stedelijk gebied, dan bollen we door ruime,
groene stukken. Op een hoek bij een boerderij verschijnt
plots een levensgroot bronzen beeld van een man op
een motor, een soldaat op een Harley zo blijkt. ‘Mémorial de la Libération’ staat er op het bijbehorend bord. Het
gehucht La Glanerie schreef geschiedenis op 2 septemMOTOREN & TOERISME
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Wat ik graag wil
overdragen is niet eens
het motorreizen of -rijden
an sich, maar wel de
nieuwsgierigheid naar
de wereld, naar andere
culturen, naar anderen
tout court.
ber 1944, toen ‘rond 9.30 uur ’s morgens een motorrijder wiens naam onbekend bleef, een lid van het 82ste
verkenningsbataljon van de 2de D.B. U.S., het bruggetje over de rivier Elnon overstak dat de grens tussen
Frankrijk en België markeert’. Zonder het te beseffen
en onder het gejuich van de verbaasde bewoners, was
hij de eerste soldaat van de geallieerde legers die voet
op Belgische bodem zette. La Glanerie werd door dit
louter toeval de eerst bevrijde plaats van het land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gedenkteken werd
opgericht ‘ter erkenning van deze dappere motorrijder
en van al diegenen die zich overal ter wereld hebben
ingezet voor de verdediging van de vrijheid, de rechtvaardigheid en de vrede.’ Net als de beelden van de
Belgische douanier gisteren en de Franse douanier een
paar kilometer verderop, staart de motorrijder-soldaat
glimlachend in het niets over straten en velden. Maker
is dezelfde Dupon.
Omwille van de naam wil ik er per se lunchen. Geef
toe, een restaurant met de naam ‘Le Virage Inattendu’
kan je als motorrijder niet zonder meer voorbijrijden.
Maar de zaak is gesloten, het euvel van deze hele zuidkant: heerlijk verlaten wegen voor ons alleen, maar
ook amper logement, cafés of restaurants. Met de zon
erop is het prettig rijden, maar zodra grijs de hoofdtoon wordt, is het toch een wat deprimerende regio
aan beide kanten van de grens. Het wordt een onvoorziene picknick uit de reservevoorraad. Op een plastiekzak naast de motor —er is net een stevige bui gevallen
en alle muurtjes zijn nat— verorberen we goedgemutst
beschuiten met de allerbeste tomaten die ik in jaren at.

Fossiele draak
Kort na de middag hebben we gereserveerd voor een
bezoek aan ‘Le musée de l’iguanodon’ in Bernissart.
Voor een jongen met een passie voor draken is dit
een must. Het kleinstedelijk educatief museum is nog
niet lang terug open na de lockdown, en het is voor
iedereen nog wat wennen aan de coronaregels, met
ontsmettingsgel, eenrichtingspijlen, plexiglas en verplichte mondmaskers. Uit solidariteit met de volwassenen wil Anakin ook zijn masker dragen. Jammer genoeg
zijn de interactieve schermen, spelletjes en koptelefoons om veiligheidsredenen niet beschikbaar, zoals in
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Als ik voorzichtig
navraag of de
iguanodon een replica is
of toch een echte, word
ik beledigd aangekeken.
“Bien sûr c’est un vrai!”

alle musea dit jaar. We struinen langs de vitrines met een
overdaad aan stenen, schetsen en fossielen, tot we het
hart van het museum bereiken, een oude gymnastiekzaal. Hier staat datgene waar we voor zijn gekomen: het
skelet van een iguanodon. Vol ontzag staren we omhoog
naar de donkerbruine gigant, die een duizelingwekkende 130 miljoen jaar geleden leefde. Ontdekt in 1878 in
een lokale kleigroeve samen met achtentwintig andere
iguanodons, werd hij meteen overgebracht naar het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Na onderzoek en nauwgezet teken- en
puzzelwerk werden elf iguanodons tentoongesteld. Na
een jarenlange procedure slaagde de gemeente Bernissart erin om een van de dino’s terug te krijgen. In een
uitzonderlijk konvooi werd het skelet in 2002 van Brussel
naar de streek teruggebracht waar hij gevonden is. Drie
specialisten begonnen aan een immense, twee ton wegende 3D-puzzel van vierhonderd stukken bot. Voor de
mastodont prijkt een bordje: ‘Eigendom van de Belgische
Staat’. Als ik voorzichtig navraag of het een replica is of
toch een echte, word ik beledigd aangekeken. “Bien sûr
c’est un vrai !”

© Nicole Schoutteten

Het is wat het is

Op motorreis met een bijna-negenjarige
Zeker is dat niet elk kind zo’n meerdaagse motorreis
leuk zal vinden. Deze kerel was van de opgewekte
en energieke soort, warmbloedig ook – wat helpt bij
kamperen – en hij at wat de pot schafte, al was dat een
magere picknick op een plastiekzak op de grond. “Ik vind
het leuk om op reis te zijn,” gooit hij er op een ochtend
uit. Voor herhaling vatbaar, denk ik er meteen bij.
Enkele extra aandachtspunten zijn wel aan de orde:
kledij en zeker helm goed controleren op koude
hoekjes of flapperende stukken, handschoenen die
niet in mouwen zitten enzovoort. En dat je met iemand
achterop een dubbele verantwoordelijkheid draagt, is
een open deur intrappen.
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Museumhonger gestild, meanderen we verder oost- en
zuidwaarts, naar een puntje grensgebied waar een rij
grenspalen uit 1781 moet staan. Over een stukje makkelijke gravel bereiken we de eerste, diep verborgen in
het struikgewas. Voor de andere 64 moet je wandelen,
greppels over springen en struiken doorzoeken. Eerder
heb ik al een hoek grens moeten afsnijden om op tijd in
Bernissart aan te komen, en nu opnieuw want de avond
valt. Vanavond kamperen we niet, heb ik besloten. Campings zijn er amper in deze regio, niet in België en niet
in Frankrijk, en de weer-app belooft meer nattigheid. Ik
ga overstag en boek een b&b. Die nacht blijven we warm
en droog en dineren we lekker en veel te duur.
In een plensbui rijden we de volgende ochtend naar
een ‘Romeinse’ brug. Die ziet er inderdaad Romeins uit,
maar werd pas eind 16e eeuw gebouwd. Net als gisteren
zijn we zo goed als alleen op de weg. Wat is dat toch met
deze regio, dat die er zo desolaat bij ligt?
Van gietende regen gaat het naar motregen en weer
terug, grijs en kil, geen kat op straat: zo kan het alleen
in Henegouwen zijn. Ik voel me lichtelijk schuldig dat

Vanop het hoogste platform van de Tour du Millénaire bij Gedinne kan je tientallen kilometers ver
kijken over beide kanten van de Belgisch-Franse grens, of naar de wachtende chauffeur.

ik mijn vriendje heb meegetroond. Voor motorrijders
is het al geen pretje, laat staan voor een duo van bijna
negen… Het is kleumen en uitzitten. Ik vertel hem dat
het mij erg spijt dat het zo regent, maar dat we daar nu
eenmaal niets aan kunnen doen: “Het is wat het is.”
Mijn dappere neefje neemt alles zoals het komt, zonder
één keer morren en zonder er zelfs over te reppen. Als
ik hem een dag later onderzoekend aankijk om te zien
of hij het nog leuk vindt en opper dat ik aan de horizon
al een streepje blauw ontwaar, zegt hij olijk: “Trui, het is
wat het is, hé!”

Stervormige tristesse
Ik volg nu weer nauwgezet de grens. We krijgen kilometerslange, makkelijke grindpistes door groen en bossen
cadeau, en ze zijn niet eens modderig. Plots zien we een
klein hert vlakbij dat ons secondenlang verstijfd aanstaart en dan wegstuift. Anakin wipt laaiend enthousiast
op en neer en schrijft later in zijn verslagje. “Wat ik leuk

vond [aan het motorrijden als passagier], is dat ik veel
kon zien. Ik kon bijvoorbeeld een afgebrokkeld kasteel
van ver zien. Ik heb ook zes roofvogels in de lucht zien
vliegen waarvan twee heel dicht naast ons vlogen. En we
konden ook een piepjong hertje zien aan de rand van de
weg.”
Voor een bezoek aan het museum met de ronkende
naam ‘Musée de la machine parlante’ zijn we te laat,
maar het omwalde stadje Rocroi wil ik nog tonen. Het
vestingstadje kreeg in 1555 stervormige wallen, dik honderd jaar later nog eens grondig aangepakt door architect-ingenieur Vauban. Ondanks al die unieke schoonheid blijft het een trieste bedoening. Ik rijd alle straten
in en uit, vergeefs op zoek naar andere eetgelegenheden
dan een frituur en een bakker. Buiten in de motregen,
met onze motorpakken aan, verorberen we een panini,
want binnen is niet eens plek om te zitten. Als ik voor
we verder rijden de sluiting van Anakins helm controleer en even zijn bedruppelde vizier optil om te polsen
MOTOREN & TOERISME
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Het spannende spel
tussen dieven en
gendarmes krijgt kleur
door de historische
documenten, kostuums,
gereedschap,
valse stempels en
de schoenen met
afneembare hakken.
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DE PANNE

WESTVLAANDEREN

© Lindsey Ameele

OOSTCAPPEL

© Anakin Ameele

naar zijn gemoedstoestand, zegt hij schalks: “In mijn
helm is het best gezellig, hoor!”
We kamperen aan de Maas. Mijn metgezel gaat op
verkenning. “Wij zijn wel de stoerste van de hele camping”, poneert hij omdat we de enigen zijn met een tent.
Bij een avondwandeling zien we inderdaad alleen wat
armetierige, veelal bemoste stacaravans met tuintjes.
Hier staan vooral vaste verblijvers, geen toeristen.
De zon is er vanmorgen dan eindelijk doorgekomen.
De kleine jongen en ik hebben het allebei naar onze zin
en lachen veel. Hij is opvallend geduldig en leert snel
welke handelingen bij kamperen en motorrijden horen.
Het ochtendritueel van ontbijt en douche, van matjes en
slaapzakken oprollen, tent uitschudden en afbreken, van
spullen organiseren in de bagagerollen, verloopt steeds
vlotter. Inmiddels dieper in de Ardennen wordt ook het
motorrijden spannender. De eerste haarspelden dienen
zich aan, steile hellingen en vloeiende bochten, altijd
met een oog op het wegdek want dit is tenslotte België
waar scheuren en repen bitumen legio zijn.
Middenin een dicht bos vinden we bij toeval de
Tour du Millénaire, een uitkijktoren als een kubistische
zandloper. Gebouwd in 2001 in een combinatie van staal
en regionale douglassparren van 45 meter hoog, moest

Deze routes kan je downloaden
op www.motoren-toerisme.be
onder de header ‘routes’.

Alleen vanuit de lucht zijn de tien uitwaaierende straten, het
vijfpuntige sterrenpatroon en de dubbele stadswallen van het
unieke vestingstadje Rocroi goed te zien. Maar de goed bewaarde
omwallingen zijn ook vanop de grond indrukwekkend.

de toren in 2008 alweer dicht wegens houtrot. In 2012
werd de hele zwik heropgebouwd, dit keer volledig in
staal. Vanop het hoogste platform op 45 meter kan je
tientallen kilometers ver kijken, over beide kanten van
de grens. Anakin rent gezwind twee keer naar boven en
beneden, schiet tientallen foto’s en vindt het prachtig.

Uitzwaaien
Het plan om de heerlijke kronkels van de Semois te
volgen, sneuvelt onder lichte tijdsdruk. Ik schiet zelfs

even een snelweg op, waar mijn duo, zo blijkt nadien,
niet zo mee is opgezet. In Bouillon heb ik een afspraak
met een Engelse vriendin-motorrijder en wereldreiziger,
die vanuit Frankrijk onderweg is naar Engeland en “wel
even een omweg wil maken”. Ik ben verrast terrassen te
zien die bomvol mensen zitten, alsof er nooit meer een
nieuwe lockdown kan komen. Wij houden het veiliger,
maar het is zalig om vrienden weer in het echt te kunnen ontmoeten.
Mijn kleine compagnon, die ik van een boekje en
tekengerei heb voorzien, is duidelijk opgelucht als we
eindelijk opstappen om naar de roofvogelshow in het
kasteel te gaan kijken. Uiteindelijk moeten we nog
rennen om de voorstelling te halen. Omdat we nog
meer dan 100 km te rijden hebben tot het eindpunt van
de dag, kunnen we alleen vluchtige blikken werpen op
de ongetwijfeld fascinerende pennencollectie en in de
gangen en krochten van het ridderslot. Door zo’n mooie
attractie hollen is natuurlijk zonde, en ik neem me vast
voor om het nog een keer goed te maken met mijn jonge
kameraad.
Nu volg ik opnieuw nauwgezet de uitgestippelde
grensroute die ik voordien zo netjes op MyRoute uittekende. We zijn inmiddels volop in de echte Ardennen:
groots, bossig en bochtig. We spotten een ruïne en
roofvogels. Stapvoets rijdend bewonderen we nog het

BELGIË
BERNISSART

HENEGOUWEN
LA FLAMENGRIE

NAMEN
HASTIÈRE

ROCROI
pittoreske Torgny,
LUXEMBURG
het zuidelijkste dorp
van het land, met een
microklimaat en eigen wijnen,
en dan is het eindstation bereikt
vlakbij de grens met Luxemburg: opTORGNY
nieuw een tuin van verre kennissen, waar mijn
schoonzus haar zoontje komt ophalen. Ik stop om
het huisnummer na te kijken en vraag mijn duo of hij de
auto van zijn mama al ergens ziet. Hij hoort het in Keulen donderen. “Is mama hier?” Helemaal niet volgens
de afspraken schiet hij uit het zadel, in de armen van
zijn mama, die net komt aangelopen. Op de achtergrond
kijkt onze gastfamilie van die avond met brede smile
toe. Ook hier worden we hartelijk onthaald, apero en
zwembad toe, en pannenkoeken in de ochtend.
Het is prachtig geweest met dit kereltje, wat een
droomgezel is hij. Gisteren nog toonde hij me twee
slimme kaarttrucjes, die hij eerst even moest oefenen
zonder dat ik keek. Dagen later zal ik er nog om lachen.
Het afscheid gebeurt met liefs en rijen knuffels. Ik
vertrek eerst en Anakin zwaait me na. Keilang geleden
dat iemand me uitwuifde tot ik uit het zicht verdween.
Deel twee van mijn grensreis is begonnen; deel een was
al memorabel. Met een zekere tristesse klap ik de duo
steuntjes in.
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