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OVER DE GRENS

d'ei eern kennis, Anto'on Go.trtgeb,uur, \ttien
r'-id .g:ash''flijiheicl zoru, vra,gpn. Doôr de

',traù.f cltoinlcere straten, rst'a,p,to'hij er ,hoon.

Ro,ntlt S'inno,n S,tev'ins-beeld,, d'aa,r brjnr
orn'derr clen hoogen fo,ren van Onzo Lieve
Vrio,uurer-lret'h en die'n, kùoe,k a,ls €rerl

tb'urrcltrt uirù den I(eerlbtntijdl, van S'flt Sa,l-

vator', stonden de, ve'Idlkenrk'ens van de
DlLri,tsrkre stoùd,alten en aan de boo,men,
rviel v'ergeeùder llùaderen heb plein be-
s.[r'ooiden, hingen. wreod i,n den gloerl
d'Er lsaie,ntdle vu,ren, d'e, openges,neden
roimlstsn. vatr rulnderetrx en va,rkens. Sirnotr
Siiev'in scùr'ouiwde rran zidn vo,ets,h.'K ol'l
helt, ki"idSsSerryoeù orm ftre,m heen... Heri,n-
ncldde hij 'daa,r niet aan roeri,ge ùirjden ?

In 1548 ls Bru'glg:e ge{boren, s[ierf hiX' na
een wor'J(na,arn I'erve.n, hij was de uihri'n-
,der der ti'endeeili'ge bretuken e.n werd'le
leofimeeFtêr' rlaln prins lWauriitn vanr lNass:r,u

irr Nodsrtontdl, in, rbarlrl'infisc,ha1p, uitg:orve-
he,n crn, zijn. overttu,ig'ing, zijn grorltsdrie,nsi.

Hi'j spra,li dhra,r'ntgg van die iijden, loen
in Vllaa,nicl,elen de. oorlrog, wtoeddre, de
bnantctstbape,ls rodktlen., de gaùgen hesten'
diig melL I'ijken bezwnardr w€r:D€trr, de be-
volking Vl'ur'htite. En tooh o'yerrv\onrrol
te.n s,lotl.rte necht en ,r.etde... Bewees znl]cs
nie,t, $û sôandbeelrdl zelrf, in, 1846 orpge-
ricihttt? Dh,tr rroeûtden we, to.dn' we in die

I'tbanrse dagen te Brugg:e, den Duitsc,hen
intocht zagen, en orlze ziele leel b'j den

',t {Jherrlanrcl, had' twee acth'lerùr,oedege-

hireclen' ; e,en'herllbre'n 'lve rggijg gyen, b€-
rocht,,,toen we te C'aasol e,n H.o'ndEcùroottie,

iner.tioe,fd'en; heù ondere lag in ' Oos,ten,
over de gremg, in Zeet-uwsrclh-V,laailderert.
Da&t watle,n ,OOùc V,eAl tbeg',OnetS Van' de
I.Irzeldonpen,heonlgevl'uciht ; daar I andd,en
lôj'ewond€i vqgpls, opgærÛegsn, bij Dtrin-
'kerke, geôroffen broven 't, ,beaeû[e, gebiie,cl

en Wier m'ctesfêrs, de, ,çtto,u,tmoed'ige vlie-
gen'iers, cl,an rrerkozer\ in Nedrsrrla,ncl te
tlalen, claar inrtorneeri,nig minderhard
WsJs da,n Dluti{sc{tre Eevanggnis'. Over
d,e Nerdeltlond,sc,he g:r.ens wa,ren ook 30,000
Beùg'isclhe en 2000 Brriûsoho soldaten ge-
w'oh,en, v/ier ,terugtoohr[ ui[ An;i;werp€n
aifge:tnedb'n w!as; men 'had sr verder
veel gpwonlden theen gevoor'd... ,bi,j de al
to thaAsti,ge o,ntruri,m'inrg der hoapiithùen
achôergeilaôen.

Be,yorxcl Roné Bo,4ge,{s zicth oncter cli.s
laatsten ? Zao v.roeg zijn rnadel zioh af,
toen ùr.ij n'a&r Zereutwscrh-Vla,and'er'én
slroop, 't hrante rzoo lrezwa,aild, èn orn den
aob,n, rcllien h'ig'r gin,g aodken, ,àn, om de
l<,ranJk:e vrbm,w lvtelke, ,hij acth,trer lierb in
hert,pesûhoù te Eessen,, èn orrn zijn dochter
Marie, die acfrriter het, Be,lgisch front
v€rIto,enren m'oegt.

Aan den éùvond van clen dag, boetn hrij
detn ketld,er v:an Costentobùe ver,laten, hatd,
bereikte h'ij Brugge. Hi.,j wrrs doodmoe
en zou, hier dre,n nac,b,t doorbrengdn;
want ver"d.er,kon tr,ij nu niert moer. Aiohter
d,e SinrL,Ierusatdnùkortk, die daar rnet
haar Oosterscùren toron geheel in diit Go-
tthisoh Bruggo verdw,aald ,scùreen, woon-

hel-
De

aanbù,itl<, der sohenrdinrg va,n Vlaandlerons
thooddJsttad', waan hot r.anlke, kilroetk:e
,fort, hert, heeflrd .vâ,n, Breydrsl en
Cônincrk, ,Mem,lings dogkon in SintuJans-
hôs,pi'taal, he't srtiadh{ris en tt, Vrije op den
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nu hirgr in de u Kotenheurs u kennis
onûrnoet, die ook een vrien,d Buildke
w€ls.

- 'k Benr blij, dab ilk over rben, zei
h,ij. 't Is nigt, germaildkeùijlk gegaa,n.

- il[< lheh een [<amenaaJd, die ndâ,r
'Eesssn zou wirllen, r'eûterlde Buloke.
Zij,n, vru'r:.lW on hinderen zijn daar.

---- Te Eessen lrij Diçxmuirlcn ?

- Ja.

- Maar daar zijn geen bu,rgslh moori
venzdkeildte, Bruno Dswlilttte. Atl de dor-
tren hij he,[ fronf zijn geiivaaueerd.

- 't Is tooh nri.st wraalzdh€,r. En toc,h,
als ge alles hepeinslt, .is he[ bestd alzoo.
Ma'ar weet, 'gij'het zdrer? Me'n vemtelt
zooveEl.

- J&, ja. Ik hob'die vran Moorslede,
'Poe1knpdll,e, Pai;gscibenldale, Weslt-Ro+'
zdbdkre zeùf te Hoeselare zien todldorrnen,
't Was oen triesti'go stoot. En di,e va,n
Eessen zitisn te Tbrlhout, hdb ,ilk hoorr,:r
z€Egen. Da[ uw firnimonead, n'ieô tran]hltitre

naar Eæsen ,Io gerakem, '\,vont h,ij wordtt
zdker vastig:estlskt, en narar D'uritsdtrlftafid

rg:eStdke,n. Ze maken er nu kottt srpel

rnse. 't, Is n,aar 't fron[ op van' eigen
nqg vdel strenger dan naar 't
en toclh hdb' ilk mij dilkwijrle

Noorden
,moeten

ver'dtrrilk€m,.

Bu.lclke wars nu wol overturigd, det
[r'ef, .t*n e,€mal{kelijlke zaak zôu zlSn
vbor. Bo,rtger$ om ter.ug te ,lrearen.

--- Dalt hirj o,m een paspoor[ gaat I

'nied ,de derde man van 't gozdlsoh,ap,
Voor Brugge. zal hij d,at hrij'gen. Er
keeren er uilo veel tenug. Hij than doen
orf hij in Brugge woont.

M,aar j&, waar'om, had Buùctke doar
nog niet, a,a,n godtaoht? D.g, Dixxmricle:
naar d,eelde rdan aan Borgers mee, wat
hij van EessBn ,had vernomen.

...-- Ontruirnd, zei 'dteze. O, ifk. ben blii,
da,n zif n ze tootl utit[ die bnouiwe,rij wegl
Maar. hoe ,zall m'ijn arme vrouwe gt-
reti*qd, hebben !

e'en

van - Ooh, missohien veel beter dan ga
peinsl. Lrtfle Duitsdhert zijn tooh 8E€n
heesten.

- Neen, maar te Eessen herb,ben wii
eritrrte bsesten, rgehad I

Etrrldlcg sprak nul owr het plon, een
pas t'e halen.

- Dan moert g:e naar den Duitsdhen
consul te Vùissingen, zeithij.

.---. Noarr den Dulbohen consu[... Hern
scrhoon ga,a,n Sprgken... de consul varn

de moordena&rs vlan m'irjn arrnenr 'René.'- J&, hoor oen,1, ,ge ,moot de ùoestan-
den nu: aanva,arden, zooals ze zijn. Den
lreer .in Beùgiê, dient ge tr oo,k a,a,n hiun

'wetûen te ondelwenpen'... ft,qgp,n uw
goesUilng, lk weo[ het, maar kriqg is
lkrieg, 'z€rggen de .sloobers ze],f en dat, is
wator...

En Burlohd on Borlgdrs gingen nog-
ma,als naar W'olohercn. Ze sfonden in
de larngie rij waohtendgn' voor ,het,

tDuittssh oonsulaat ogr den. bouùelet{
Banflrert, we.n[ qr w&rer] veeil Bel€ren,

wrien 't \ierblirjf in den vree,mde reed,s

te zwaar ïuoog e4 diie lbeelotsn no,ar
ûruis.te,rug te keeren, Di,nde'lijtk krceg
Bôngere zijn pas.

- Nu we ûocth uirt, Dsssen wsg zijn
en eldemr moeten do,mpelen, ga ik trach-
,[dn me,t, .mijn vrorurw naar bier weer te
Ikomdnr, veflzekeidre rhij. Dan wachtten
we',t eirnd,e van den oonlog af bij René's
grâf.

Oyer IJ,zenldlij:ke, Wail,erv'lie[, beaâf
tlij zioh n,aar zijn beze,t, vaderland. Van
,de gr.ens, reerd een tram nanr Dakloo,
,dro hoo,fdrplaats van 't Moe,tjesland, dat
nu tijdellijtk een 'dnullr vertkeerspunt'
r,vras. En'met cle tra,m ook re,isde Bor-
gens verder gerhee,l tot, Bnutggs [oe, om
dtaarna Tonho,ut te berei,ken en er zijn
vroû\ / en docùr'ter te zoehe,n.

De a,rme ùre,ptoofde man rvist
niet, u'el,k een slag hom ooh daar
{rn'f'fen ha'd.
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