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Voor Annick
Evelien, Bastiaan, Ben, Joanna, Ester, Hector, Titus 

en Bonnie, geboren in volle afwikkeling van deze ‘Papegaai’
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inleiDing

Une leçon de vie

In 2010 ligt Namen letterlijk verder weg dan ooit. Met de wagen van Gent naar Namen 
rijden duurt haast een eeuwigheid, de geografische afstand onwaardig. Op 27 oktober 
wordt résistant hors normes, Albert Mélot, ten grave gedragen. In de Sint-Albertkerk 
op de avenue Baron Fallon blijkt nauwelijks voldoende ruimte om de vele sympathi-
santen die een laatste groet willen brengen, een plaats te geven. Als voorbereiding op 
een levensschets van Mélot voor het RTBF-radioprogramma Bonjour Quand Même 
La Chronique voer ik een lang telefoongesprek met freelancejournaliste Christine 
Masuy. In de uitzending van 3 november moet ze de aandacht van de luisteraar vast-
houden in een tijdspanne van precies zes minuten. In een interview met Corinne 
Boulangier spreekt ze met een snelheid die beslist die van de jonge Albert Mélot eve-
naart tijdens zijn werk voor de ontsnappingslijn Comète.

Meer dan wie ook kon ik begrip opbrengen voor de terughoudendheid van ba-
ron Albert Mélot naar aanleiding van mijn eerste bezoek in 1993. De contacten met 
veel betrokkenen en de inspanningen van uitgever Serge Snoeck resulteerden in de 
uitgave van De Papegaai is geschoten en Wachten op de maan van mei. Ook na 1994 
heb ik mijn hoofdpersonage nooit uit het oog verloren. Bij elk bezoek was het stati-
on van Namen een vast aanknopingspunt. Vanuit de boulevard Ernest Mélot klom 
ik snel uit de Maasvallei, reed nog eenmaal over de Samber om vervolgens resoluut 
de richting van de stilte te volgen: het Bois de la Basse Marlagne. In alle seizoenen 
getuigt het woud van een wonderbaarlijke pracht. In de laatste weken voor de mil-
lenniumwisseling maakten we geen wandelingen meer door het park van het ou-
derlijk domein. Urenlang werd ik ondergedompeld in petits détails uit de Belgische 
politiek. Op het vlak van de koningskwestie was Mélot duidelijk: voor alle aange-
haalde feiten was meer dan één verklaring mogelijk. De positie van de Belgische 
vorst was na de oorlog onhoudbaar geworden. Door zijn fascinatie voor het autori-
taire kon koning Leopold III niet langer op de steun van de belangrijkste geallieerde 
bondgenoten rekenen. Bepaalde standpunten ten aanzien van de koningskwestie 
hadden de baron in een geïsoleerde positie gedrongen.

In dit boek breng ik graag het relaas van een bijzonder man die, ondanks zijn gro-
te verdiensten, erin slaagde uit de media weg te blijven. Een groot man met een  
bijzonder leven. Albert Mélot, geboren in Parijs op 18 juni 1915 in het XVIde arron-
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dissement, was de zoon van advocaat Augustin Mélot, van 1902 tot 1919 volksverte-
genwoordiger van de Katholieke Partij en van 1919 tot 1933 directeur van het toon-
aangevende La Revue Générale1. De politieke aspiraties en de liefde voor het 
juristenberoep had Augustin van zijn vader Ernest overgenomen. Advocaat Ernest 
Mélot, gedeputeerde en burgemeester van Namen en senator van 1884 tot 1910, 
werd in 1890 minister van Binnenlandse Zaken onder koning Leopold II. De groot-
vader van Augustin was de stichter van de Banque Mélot2, die vele jaren later, na de 
samenvoeging met andere kleine banken tot La Banque Centrale de la Meuse, zou 
worden opgeslorpt door de Société Générale.

Van moederskant was Albert Mélot de zoon van Marguerite Verhaegen, dochter 
van de Gentse politicus Arthur Verhaegen (1847-1917) die sterk betrokken was bij de 
oprichting en de ontwikkeling van de christendemocratie in ons land. Arthur was een 
kleinzoon van Pierre-Théodore Verhaegen, boegbeeld van de liberalen, grootmeester 
van de loge van het Grootoosten, promotor van de ULB maar niettemin... katholiek.

De stille, niet de glorie

Voor een geheim agent zijn snel enkele synoniemen te bedenken: de informant, de 
verspieder, de dubbelagent, de spion, de dubbelspion of... de stille. Het terrein van de 
‘stille’ hoort dan weer thuis in een sfeer van heimelijkheid en verborgenheid. Ze leven 
verholen, mysterieus, ja zelfs in de ‘illegaliteit’.

De Belgische Veiligheid van de Staat zocht in Londen een goede verbinding met het 
bezette thuisland. Goedgetrainde sabotageagenten werden naar België overgebracht. 
Ook de Tweede Directie van Landsverdediging moest voor de rekrutering, opleiding 
en operationele inzet van de agenten zorgen. De beide diensten konden niet om de En-
gelse veiligheidsdiensten zoals de Special Operations Executive (SOE) heen.

Lef, moed, een zekere avontuurlijkheid en een improvisatietalent waren voor de ge-
heim agent belangrijke kenmerken. Toch kent hun geschiedenis geen natuurlijke ont-
wikkeling. Groot zijn hun verzetsdaden maar vaak ook de onvoorziene omstandighe-
den. Dat heeft ongetwijfeld te maken met onvoorzichtigheden, maar de ‘rijke zwarte 
regio’ waarin ze naar eigen zeggen terechtkomen, aangevuurd door valse Belgen, doet 
hen vroeger dan voorzien in het zand bijten. In dit boek vertoont de geschiedenis van 
drie geheim agenten tot op een zekere hoogte parallellen.

Voor marconist Albert ‘Speed’ Deweer, gearresteerd in volle actie, werden boven-
menselijke inspanningen geleverd. De inlichtingendienst Marc en een berouwvolle 
economische collaborateur betaalden veel geld om zijn bezwarende dossiers te doen 
verdwijnen en het proces te verdagen. Uit erkentelijkheid haalde hij na de oorlog zijn 
bewaarengel – ter dood veroordeeld – uit de gevangenis en bracht hem veilig naar 
Frankrijk. Toevalligheden hebben de reconstructie van deze zaak verrassender en in-
teressanter gemaakt.
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Twee agenten van de Tweede Directie hebben nauw samengewerkt en vele gevaren 
getrotseerd. Albert Mélot werd in volle daglicht aan de klauwen van zijn vijandige bela-
gers onttrokken. De agressiviteit waarmee de aanslag gepaard ging, had rampzalige ge-
volgen. Marconist Wouters tot slot, die uit de gevarenzone kon blijven, stierf tijdens de 
eerste Bevrijdingsdagen. Nieuwsgierig naar zijn daden blijft de zoektocht duren.

Geheim agenten horen thuis in de wereld van het heldendom. Toch zijn het men-
sen van vlees en bloed. Ze zijn de dragers van vitale informatie, waarop de vijand jaagt. 
Ze sterven of lopen in de val. Nooit worden ze anoniem in een cel opgesloten. Hun 
overleven wordt of van binnenuit of van buitenaf geregeld.

Gent, juni 2019
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