
Tunnel van angst





pat van beirs

Tunnel van angst 
(Antwerpen noir)  



© 2014 Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv,
Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen en Pat van Beirs
www.manteau.be
info@manteau.be

Vertegenwoordiging in Nederland:
Singel 262
1016 AC  Amsterdam
Postbus 3879
1001 AR  Amsterdam

Eerste druk maart 2014

Omslagontwerp: Wil Immink
Omslagfoto: Ben Mitchell/Getty Images
Opmaak binnenwerk: Ready2Print

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

isbn 978 90 223 2958 0
d 2014/0034/225
nur 330



Opgedragen aan Honoré Houvenaghel, omgebracht in 
het concentratiekamp Neuengamme, 25 april 1945.

Voor Kaatje Verbanck, die me de vrijheid gaf om deze 
onheilssymfonie te componeren.

En aan Jean-Claude van Rijckeghem, die me de finesses 
van ons metier heeft bijgebracht.

‘De vier kardinale deugden zijn inzicht, moed, mede-
dogen en eenzaamheid.’ 

– Friedrich Nietzsche (voor hij gek werd)

Pat van Beirs
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ten geleide

Drie jaar geleden donderde mijn vader thuis smartelijk van 
zijn trap. Hij kon het niet laten om op kousenvoeten rond 
te schuifelen en gleed uit op de bovenste tree van de tapij-
ten traploper. Ik vond hem met ingedeukte slaap aan de 
voet van zijn eiken trap, kil en stijf. Mijn vake. De kwieke 
tuinkabouter was niet meer. Hij werd 99. Zijn tweeling-
broer François, bijgenaamd Titten, was veertien jaar eerder 
al gestorven.

Na een periode van droge rouw overviel me een schok-
kende huilbui bij het opruimen van de spullen in zijn 
studeerkamer met bibliotheek. In zijn rolltop desk van 
de jaren dertig – u weet wel, zo’n bureaumeubel met een 
bovenbouw die beschermd wordt door een houten rolgor-
dijn – vond ik in het geheime vak (typisch voor interbellum 
escritoires) een bestoft stel zwarte notitieboekjes. Daarin, 
in zijn ‘cahiers noirs’, had mijn vader zijn belevenissen 
opgetekend als politie-inspecteur in het Antwerpen van 
de jaren dertig. Ze bestrijken de periode 1933-1939 en ik 
besloot daar en dan, door mijn tranen heen, om de weder-
waardigheden van mijn verwekker te laten heropleven.

Ik veranderde zijn achternaam – onze familienaam – in 
Mooijman, een knipoog naar zijn knappe uiterlijk van 
toen. Van Beirs wordt immers steevast verkeerd uitgespro-
ken met die treiterige ei-klank terwijl het eigenlijk Van 
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Beers is. Een vroegere voorvader, Jan van Beers, de schilder-
dichter, heeft ooit veel geld neergeteld om de tweeklank ei 
te laten omzetten in een dubbele e. Helaas gold het slechts 
eenmalig voor zijn persoon, niet voor de hele familie of de 
nazaten. Het geschreven Middelnederlands kende immers 
geen verdubbeling van de klinkers zodat men een lange 
ee aanduidde met een i die de e moest verlengen, net zoals 
de e de a moest verlengen in bijvoorbeeld Maes. Denk ook 
aan heirbaan of onoirbaar. Of een naam als Hoigendyk. Tot 
zover de les Nederlands. Ahum.

Afgezien daarvan is de rest van dit relaas rigoureus authen-
tiek en niets dan de historische waarheid. Bij het transcri-
beren van zijn dagboekjes en het omvormen van de inhoud 
tot een vloeiender geheel heb ik zo veel mogelijk mijn 
vaders droge stijl en humor gerespecteerd, maar wel enigs-
zins opgesmukt en gemoderniseerd om te vermijden dat 
dit verhaal te veel op Elsschot of Walschap zou lijken. Hier 
en daar lijkt het of hij zijn eigen rol wat al te veel aandikt 
om van zichzelf een ware held te maken. Ik laat het aan uw 
verbeeldingskracht en zin voor discretie om het opgebla-
zen kaf te scheiden van de strikte persoonlijke waarheid.

Bij het stel notitieboekjes stak een brief. Ik geef u daarvan 
de aanhef als belangrijkste passage:

‘Gij, nazaat die dit vindt, gedenk hoe wij hebben gevoch-
ten voor uw vrijheid, hoe velen hun leven veil hadden voor 
hun rechte principes in een lang vervlogen tijd waar totali-
tairen de wereldheerschappij nastreefden en wij dreigende 
oorlogswolken zagen opwellen boven ons grondgebied. De 
tomeloze expansiedrang van nazi-Duitsland bedreigt ons 
bestel, en ons dierbaar land wil zijn neutraliteit handhaven. 
Echter: wij vrezen dat het Derde Duitse Rijk zal handelen 
als Athene dat het eiland Melos onder de voet liep, Melos, 
dat nochtans vredelievend was. Camille Huysmans, mijn 
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overste en burgemeester van onze geliefde stad Antwerpen, 
bezwoer ons actief weerstand te bieden om niet in willoze 
passiviteit te verzinken bij het aanschouwen van barbarij. 
De strijd tegen onrecht is nooit beslecht. Kampt verder, 
kompanen, laat u niet verknechten!’

Voorts merkte mijn vader op dat zijn zwarte notitieboek-
jes – zijn ‘cahiers noirs’ – de enige verslaggeving waren die 
overbleef uit die periode, want de officiële documenten over 
de politiezaken die in zijn dagboeken als persoonlijk log 
waren opgetekend, werden vernietigd bij de Duitse inval 
van mei 1940.
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hoofdstuk een
_ 

Albert en Albert

Op 28 maart 1933 meert het grootste passagiersschip van  
de zeven wereldzeeën, de SS Belgenland 2 van de Red Star 
Line, met drie schoorstenen waarvan één puur voor de  
show, terug aan in Antwerpen. Eerst, toen het nog in aan-
bouw was, zou het stoomschip de Gigantic heten, wat te 
overdreven protserig klonk na de ramp met de Titanic. Men 
vond het van hubris getuigen, hoogmoed die de goden en 
het noodlot tart. Belgenland is bescheidener en het paste 
beter bij die lentedag van 1933, want wie ontscheepte daar 
in het land der Belgen, ontdaan van zijn eigen vaderland? 
Niemand minder dan ’s werelds slimste mens, Albert Ein-
stein, net terug van lezingen in het verre Amerika over de 
onbegrijpelijke manier waarop wij, de wereld, de tijd, de 
sterren, het licht en onze atomen in elkaar steken. En ik 
moet hem beschermen. Ik, Charles Marie Victor Mooijman, 
eerste inspecteur bij de Antwerpse politie. 

Het begon zo: ik werd gesommeerd op ’t Schoon Verdiep 
bij ons aller stadsvader, socialistisch burgemeester Kamiel 
Huysmans. Officieel heet hij Camille, maar omdat hij 
strijdt voor de vernederlandsing van Vlaanderen verkiest 
hij Kamiel als voornaam. Hij was ooit secretaris van de 
Tweede Internationale en pennenvriend van Sun Yat-sen 
en Lenin, communistische voormannen van China en Rus-
land. Je kunt je voorstellen hoe men daar in Brussel over 
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denkt nu het communisme daar bij de Staatsveiligheid en 
Buitenlandse Zaken wordt beschouwd als publieke vijand 
nummer één, veel erger dan het fascisme van Mussolini of 
het nazisme van Hitler. Als egalitair mens wil Huysmans 
wel eens aangesproken worden bij zijn voornaam, maar ik 
ben zo niet opgevoed en houd nogal van formele omgangs-
vormen. Ik spreek mijn ondergeschikten normaliter ook 
niet met hun voornaam aan. In vergaderingen bezig ik 
liever de term ‘Mijne Heren’ dan dat ik iedereen met zijn 
doop- of lapnaam moet interpelleren.

Bon, ik werd dus ontboden bij mijn burgemeester en  
die stak meteen van wal: ‘Charlie,’ (eigenlijk heet ik Char- 
les) ‘gij weet toch waarom ik niet in neutraliteit geloof, nee? 
In het leven zijt ge vóór of tégen.’

‘U bent tegen het rechtse racaille dat meeheult met Herr 
Hitler, burgemeester, die meute machtswellustelingen 
waarvan de aanhangers u ervan wilden weerhouden om 
baas te spelen in onze internationale havenstad.’

‘Zeer juist, meneer Mooijman, u hebt het mij al menig 
keer horen verkondigen’, sprak hij, maar zijn karbonkel-
ogen stonden ernstig. ‘U wordt verwacht in de hoofdstad. 
Onze nationale leeuw wil u zien, met zijn gemalin. In Brus-
sel. Ik heb de rol gespeeld van mijn favoriete Vlaamse volks-
symbool, de sluwe Reinaert de Vos, en u voorgedragen aan 
het Hof voor een delicate en moeilijke opdracht.’

Ik zuchtte. Antwerpen verschafte mij al genoeg taai on- 
gerief als haard van schurkenstreken verricht door de meest 
uiteenlopende soorten onverlaat. Had ik niet reeds vol-
doende op mijn boterham als burgerbeschermer met mijn 
zoektocht naar meestercrimineel M die de fondsen voor 
de metro van Antwerpen had verduisterd, waardoor dat 
prestigieuze project voorgoed in de papiermand leek te  
verdwijnen? 
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‘Waarom ik, burgemeester?’
‘Wel, ge hebt, in weerwil van uw jeugdige leeftijd, al 

op voldoende wijze bewezen dat ge uw gewicht in goud 
waard zijt als speurder. En gij kent haat noch vrees. Ik heb 
zijne majesteiten herinnerd aan de wijze waarop gij die 
anarchistische aanslag hebt verijdeld op onze Wereldten-
toonstelling van 1930, de sluipmoord hebt opgelost op dia-
mantair Lev Strauss-Goldberg sr. en het Verdinaso van Van 
Severen tot dusver hebt weten in te dijken.’

‘Ah, “monsieur La Belgique, qu’elle crève!”’
‘Ja, en zeggen dat die mens als zogezegde revolutionair 

ooit linkse flamingant was. Het kan verkeren, net zoals bij 
die vroegere socialist Mussolini.’

‘Wat mag ik doen voor zijne majesteit Albert, de redder 
des vaderlands, onze koning-soldaat?’

‘Sla die spottende toon niet aan in Laken, hè, Charlie, het 
blijft onze Adelbrecht die de lakens uitdeelt.’

‘C’est compris, monsieur le bourgmestre. Euh, Adel-
brecht?’

‘Ja, ik ken onze vorst al van vóór de Groote Oorlog, toen 
men nog met hem lachte en hem prins Albrecht, Adelbrecht 
of zelfs Adelborst noemde, tot hij onverwachts koning 
werd en serieus zijn mannetje moest staan en ook stond. 
Weet, Charlie, dat er twee mannen zijn die België hebben 
gered van de totale ondergang in 1914, toen die crapuleuze 
moffen onze broze neutraliteit aan flarden reten met hun 
dikke Bertha’s en ander buitensporig zwaar rollend mate-
rieel: Hendrik Geeraert, die de polders van de IJzer in een 
ontoegankelijke watervlakte veranderde door de sluizen te 
openen, en koning Albert, die van de laatste morzel gronds 
een bolwerk maakte tegen de Pruisen. Onze koning ver-
dient het om extra te worden beschermd. Wie anders moet 
zich immers nog bekommeren om het wel en wee van onze 
natie?’



14

Huysmans ginnegapte droog en werd weer ernstig: ‘Ge- 
noeg gegremeld, het gaat eigenlijk over Albert Einstein die op 
terugweg is naar Duitsland terwijl Herr Hitler zich eergis-
teren, op 23 maart, tot opperste dictator heeft laten bom-
barderen via de Machtigingswet die van hem een absoluut 
despoot maakt. Hij kan in Duitsland doen wat hij wil. En 
hij doet dat ook.’

‘Maar wie dien ik nu te beschermen, burgemeester? Albert 
Einstein of kóning Albert?’

‘Allebei, en ook nog de koningin. Elisabeth is een Duitse 
uit Beieren die ons land goedgezind is, ondanks alle kritiek 
en het wantrouwen dat haar trof tijdens de Groote Oorlog, 
toen men haar verdacht van spionage ten voordele van de 
Duitse keizer. Niet álle Duitsers zijn onze vorst echter even 
goedgezind.’

‘Ik moet dus een oogje houden op beide Alberts én op 
koningin Elisabeth?’

‘Ja, zo is dat, dus houd uw beide oogjes open, één op elke 
Albert en de twee samen op onze koningin.’

‘Maar ik ben helemaal alleen. Dit is absurd. Waarom 
niet de gendarmes? Of de Staatsveiligheid? Ik, een inspec-
teurtje van twee keer niks, instaan voor ’s Rijks wel en wee, 
op mijn eentje. Dat kan toch niet! Van der Keilen van de 
Staatsveiligheid, mijn eeuwige rivaal, de man die mij aan  
de schandpaal wil nagelen, gaat mij kelen! Ik ben van ’t Stad. 
Ik ben van hier, niet van Brussel. Ge gooit mij voor de wol-
ven, burgemeester!’

‘Ik zal u eens iets vertellen, Charlie. Alleen zijn is een 
sterktebod. Toen ik acht jaar oud was, in Bilzen, mijn ge-
boortedorp van 2000 zielen in Limburg, barstte ook dáár 
de schoolstrijd los tussen de katholieken en de liberalen. 
Die heeft vijf jaar geduurd, van ’79 tot ’84. De Belgische  
bisschoppen vaardigden een verbod uit dat gold voor alle 



15

weldenkende katholieke burgers: ze mochten geen voet 
meer zetten in de huizen van de afvalligen, de vijanden van 
de Heer. Of ge werd in de kerkban geslagen. Ik was een 
onwettig kind en sowieso des duivels – ik kreeg mijn fami-
lienaam Huysmans pas in 1881 toen mijn moeder huwde 
met August Huysmans, die niet mijn echte vader was, een 
man die ik heb verafschuwd tot in zijn kist. Mijn echte 
achternaam is Hansen. Gedurende vijf jaar was ik de enige 
leerling van de gemeenteschool die door de katholieken 
werd verketterd. Ik, de zoon van Trien die zwanger werd 
van een student die zijn potjes gedekt hield en apotheker 
werd elders. Mijn leraren lieten mij doen. Ik was op mezelf 
aangewezen.Van lieverlee leerde ik alles uit het hoofd wat 
ik kon vinden en declameerde dat voor mijn moeder. Ik las  
’s avonds voor haar voor in plaats van omgekeerd. Zo leerde 
ik de fabels van La Fontaine kennen. Vandaar mijn fasci- 
natie voor de vos. Voor Reinaert. Wel, ik zeg u, Charlie, dat 
allemaal heeft mijn karakter gesterkt, mijn ziel getemperd 
tot het sterkste staal. Alleen staat een mens sterk, als sym-
bool. Daarom ben ik een lepe oude vos. En een socialist. 
Stuk voor stuk sterke symbolen, allemaal samen. Gij zijt nu 
mijn symbool, Charlie. De veiligheid van ons land berust 
in uw handen.’





17

hoofdstuk twee
_

Albert en Elisabeth

De dag erop werd ik in mijn beste kostuum, met stoeferke, 
door een Franssprekende bediende in livrei toegelaten tot 
het ruime salon in empirestijl van het koninklijk paleis te 
Laken. Het gaat er blijkbaar minder formeel aan toe daar, 
in dat woonkasteel van het vorstenpaar, veel minder stijf-
vormelijk dan in het Koninklijk Paleis in hartje Brussel, de 
officiële werkresidentie van onze standvastige koning der 
Belgen en zijn elegante Elisabeth. 

Tijdens de lange rit over de oprijlaan van de poort tot 
aan het imposante gebouw met die enorme kolommen aan 
het bordes, oefende ik in gedachten mijn buiging voor het 
koninklijke paar. Maar ik werd meteen zonder veel poeha 
naar het privéappartement van het koningspaar gebracht. 
Koning Albert, nog groter van gestalte dan ik al dacht – 
en ik ben zelf niet van de kleinsten met mijn één meter 
negenenzeventig en een halfje – glimlachte en nam mijn 
linkerhand – jawel, ik ben links – vast met zijn beide han-
den en schudde ze hartelijk bij mijn intrede in het privé-
salon, een aangename ruimte met veel licht en uitzicht op 
de grote vijver waar een paar zwanen dobberden. Alberts 
echtgenote, koningin Elisabeth, patrones der kunsten, lag 
een beetje lui achterovergeleund met de benen omhoog te 
schetsen in een opulente divan.

‘Geen protocol alstublieft, meneer Mooijman’, sprak de 
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vorst in min of meer keurig Nederlands met een franskil-
jons accent. ‘De heer Huysmans spreekt met hoge ogen 
over u.’

Ik maakte een buiging voor de koningin, maar die glim-
lachte enkel en zei met een Duits accent in haar Neder-
lands: ‘Verschoning, maar ik maak voorschetsen van mijn 
heer gemaal, ik wil een buste van hem beeldhouwen, alleen 
is hij zo groot. Misschien moet ik hem nabootsen zoals hij 
was als kleines kind. Wat meent u?’

Ik was lichtjes verbouwereerd omdat ze mij aansprak als 
een ouwe kennis en bleef plompverloren staan. Albert nam 
me bij de arm en geleidde me naar een fauteuil. Zolang hij 
zelf niet gezeten was, durfde ik echter geen plaats te nemen.

Glimlachend sprak hij me al staande toe: ‘Past u wel op, 
straks maakt ze van u ook nog een schets en beeldhouwt 
ze u na als een gladiator, de David van Michelangelo of een 
discuswerper.’

‘Oh, Albert, ge maakt dat onze gast zich ongemakkelijk 
voelt. Houd op.’

Om het ijs verder te breken nam ik de houding aan van de 
diskobolos van Myron (ik heb de naam achteraf opgezocht). 
Elisabeth schaterde het uit: ‘Een Griekse god als atleten- 
figuur, vooral in dat kostuum.’

Adelbrecht (zoals Huysmans hem had genoemd) glim-
lachte geamuseerd en viel met zijn deur in huis: ‘Wij zou-
den willen dat u alles doet om niet enkel Albert Einstein te 
beschermen, maar u ook te ontfermen over de veiligheid 
van Camille Huysmans, meneer Mooijman.’

‘We zijn hem erg genegen’, voegde Elisabeth eraan toe.
Ik staarde het koninklijke echtpaar aan. 
‘U bent perplex?’
‘Wel, hij vroeg me om me in te zetten voor de veiligheid 

van u beiden. En van Albert Einstein.’
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Elisabeth keek op van haar schets: ‘Ah, mon autre Albert. 
Ik zou zo graag nog eens zijn tweede viool zijn. Zorg goed 
voor mijn twee Alberts, ik verzoek u. Dat men Einstein niet 
molesteert.’

Albert glimlachte vertederd naar zijn koningin.
‘Professor Einstein was hier al eens te gast in 1932, in Spa, 

toen er bloedige onlusten uitbraken in Berlijn bij de verkie-
zingsoverwinning van de nazipartij. Wij rekenen op u om 
hem te beschermen en we hebben gezorgd voor een sta-
tuut van agent plénipotentiaire de la Cour.’

‘Agent plé… euh, secret?’ stamelde ik verbijsterd.
‘Neen, u bent een koninklijk besluit.’
‘Un arrêté royal’, monkelde de koningin. Ik snapte de 

dubbele bodem wel: een gearresteerde van de koning.
‘En dit document bij eventuele oppositie.’
Koning Adelbrecht overhandigde mij een carnet met 

mijn nieuwe identiteitsfunctie als koninklijk agent en een 
brief in stijf papier met daarop zijn embleem in goudreliëf, 
een imposante handtekening en de volgende tekst: ‘Drager 
dezes heeft gedaan wat hij heeft gedaan op Mijn bevel en 
dat voor het Goed van het Vaderland.’

Het gaf mij kippenvel.




