Haringenaar Filip Neudt is de 12de Karel de Blauwer
POPERINGE - Haringenaar Filip Neudt is zaterdagnacht in eigen dorp tot 12de Karel de Blauwer
gekroond. Hij toonde zich na een spannende nachtelijke smokkeltocht de beste van een bende van
62 blauwers, die stuk voor stuk hun eigen drama of avontuurtje beleefden, en dat zaterdagnacht in
het blauwerscaf‚ "d'Heybeke" bij een pint of picon soms tot hero‹sche blauwersverhalen
aandikten.
Precies 62 blauwers passeerden zaterdagavond fris en enthousiast aan de inschrijvingstafel voor de
jaarlijkse blauwerstocht in Haringe. Een record, en waarschijnlijk zat het late zomerweer er voor
veel tussen. Onder die deelnemers een vijftiental Noord-Fransen, en verder naast een hele trits
Haringe- en Roesbruggenaars ook enkelingen of groepjes vanuit verschillende plaatsen uit de
provincie. Iemand kwam zelfs speciaal vanuit het Limburgse Opoeteren om de sfeer van de
vermaarde Haringse blauwersnacht op te snuiven.
De opdracht was voor iedereen dezelfde: binnen een tijdslimiet van 5 uur, en zonder contact met
de douaniers, via een aantal verplichte controleposten aan weerskanten van de grens de
blauwerswaar opnieuw in "d'Heybeke" afleveren. Als startcadeau kregen de deelnemers een
onverwacht ritje met de bus aangebodenemaakt. Dat leidde naar "Au nouveau St.-Eloi", nog zo'n
authentiek blauwerscaf‚ in Watou. Daar werden de blauwers op straat gezet. Met elk een
controlekaart, een stafkaartje van de streek met daarop de conrolepunten aangeduid en een zak
smokkelwaar van pakweg 8 kg zwaar.
Iedereen had zo zijn eigen taktiek klaar. Velen waren gecamoufleerd en liepen met zwartgemaakt
gezicht rond, sommigen dronken zich eerst een picon moed in en de meesten startten in kleine
groepjes, met daarbij een aantal verkenners om de douaniers uit hun stellingen te lokken.
Die kommiezen gingen onmiddellijk tot de actie over want al even na de start werden de blauwers
door een razzia uit elkaar de nacht ingejaagd. De nacht was mild, maar erg donker, en dat leverde
nogal wat problemen op. Sommigen raakten al onmiddellijk na de start het noorden kwijt, en een
groepje Fransen raakte zo zelfs tot bij de autoweg Rijsel-Duinkerke. Anderen raakten klem bij de
grensbeek, en velen liepen blindweg in de vallen die de doauniers hadden opgesteld. In de
omgeving van de controleposten werden soms hero‹sche spurten tussen douaniers en blauwers
gelopen, en in het Noorfranse Houtkerke keek een vliegende gewapende brigade van de Franse
rijkswacht verrast toe hoe de blauwers vanuit tuintjes en vanachter de huizen naar de controlepost
in het dorpscentrum slopen.
Tegen ‚‚n uur arriveerden de eerste blauwers opnieuw in "d'Heybeke", en al snel volgde de rest. De
meesten moe, velen kletsnat en van het hoofd tot de voeten in de modder, sommigen bloedend
maar stuk voor stuk tevreden en elk met een eigen straf verhaal. Van vreemde ontmoetingen met
allerlei dieren, van lastige spurtjes over geaccidenteerde velden of tussen ma‹sstalen, van
onverwachte duiken in diepe beken of van minder leuke contacten met prikkeldraden of
electrische weideasfluitingen. Peter Regheere stond op een bepaald moment oog in oog met een
vervaarlijke dobberman en een geschrokken paard. Reden genoeg voor hem om de spurt van zijn
leven te lopen. Bij de eindafrekening bleek dat niet ‚‚n blauwer door de mazen van het
douaniersnet was geglipt. Een schiftingsvraag moest dat de winnaar aanduiden bij de vele
smokkelaars die slechts 1 keer gepakt werden. Beste schatter daarbij was Filip Neudt, een jonge
Haringenaar die zaterdag al aan zijn vierde blauwerstocht toe was, en nu als Karel de Blauwer naar
huis mocht. Hij haalde het voor Bert Decrock en Peter Regheere. R.H.>>
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