
1 
 

 

 

Het Inlichtingsnetwerk van Service Marc in de gewesten 

 Hasselt en Leopoldsburg tijdens WO II 

The story of Belgian espionage in the province of Limburg  

for British Intelligence during world war II 

 

 

 
All Rights Reserved 

 

© Alex A F MARUT, april 2022 

alex.marut@telenet.be  

Genootschap voor de Studie van de Tweede Wereldoorlog in Limburg 

mailto:alex.marut@telenet.be


2 
 

Voorwoord 

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog laat Alex Marut niet los.  

De vele onopgeloste dossiers over een (moeilijk) verleden fascineren hem. 

Als oud-politiecommissaris intrigeert Alex het speurwerk in archieven. 

Hij wil veel weten. 

Weten om anderen het belang van een te weinig gekend verleden te laten 

inzien. 

Met een verbetenheid gaat hij op zoek naar de moedige inzet van die 

mannen en vrouwen voor wie engagement iets betekende. 

Tot op een zolderkamer van een Hasselts college is hij op zoek naar een 

herinneringsteken dat zijn onderzoeksmateriaal ondersteunt. 

De vele eindnoten in zijn werk bewijzen hoe grondig Alex zijn 

speurwerk wil ondersteunen. 

Daardoor ontstaat een context die de lezer aangrijpt. 

Auteur Alex A F Marut (1954), © foto Freddy Hamonts 21 september 2021 

Na de lezing van deze bijzondere bladzijden weten we dat in de 

provincie Limburg tijdens de jaren 1940-1944 geschiedenis werd 

geschreven. Historie met veel tragedie en echte heldenverhalen.  

Nu dat in Oekraïne weer onmenselijkheid in al zijn gruwel opduikt, leert 

deze oorlogsanalyse van een bijna 80 jaar oud wereldconflict wat taai 

verzet voor een volk kan betekenen. 

© Roger Rutten, Genk 14 maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Rutten (1941), © foto Alex Marut, september 2021 
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Het Inlichtingsnetwerk Marc in Hasselt en Leopoldsburg tijdens WO II 

Deel 1 De gevangenneming van inlichtingsagent Léon Leynen te Hasselt 

Léon Leynen is op 23 augustus 1909 geboren te Hasselt als jongste zoon van de likeurstoker 

Pieter Léonard  Leynen en Anna Celestina Emelia Tilkin
1
.  

 

Hij was ongehuwd, sportief en advocaat van 

opleiding
2
.  

Tot aan het overlijden van zijn beide ouders woonde 

hij bij hen in te Hasselt, Luikersteenweg 121.  

Léon Leynen was tijdens de bezetting - eind 1940 -

aangesteld als substituut-procureur des Konings bij 

het parket in de rechtbank van Eerste Aanleg te 

Hasselt.  

Bidprentje van Léon Leynen in het uniform van 

onderluitenant in het reservekader, ten tijde van de 

algemene mobilisatie in augustus 1939, collectie 

Heemkundige Kring Alken met dank aan Jaak Heeren 

 

 

 

 

 

 

Halverwege de Tweede Wereldoorlog ontplooide hij 

verzetsactiviteiten in het Hasseltse spionagenetwerk 

Service Marc
3
 van barones Anne-Marie de Heusch, alias 

Mercure
4
.  

Anne-Marie van den Bosch Sanchez de Aguilar, barones de 

Heusch 

 

Léon Leynen werd op 31 juli 1943 door de Feldgendarmerie van Hasselt - in opdracht van de 

Duitse contraspionage
5
 - gearresteerd om berecht te worden voor het Kriegsgericht 681 te 

Hasselt.  

Maar omwille van juridische restricties werd het hele dossier van het onderzoek op  

21 maart 1944 overgemaakt aan de hoogste rechtsmacht van het Derde Rijk, waardoor de 

beschuldigden naar Duitsland overgebracht moesten worden
6
.  

Op 15 juli 1944 kantelde het Duitse beleid in België en werd de Militärverwaltung geleid 

door Alexander Freiherr von Falkenhausen
7
 vervangen door de Zivilverwaltung, geleid door 

SS-Führer der Abschnitt Flandern Richard Jungclaus
8
.  

Vanuit het hoofdkwartier te Berlijn kwam het bevel om alle politieke gevangenen en 

gijzelaars die in de Belgische gevangenissen zaten, naar Duitsland te deporteren
9
.  
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Wij beschikken over een kopie van de 

inbeschuldigingstelling
10

 d.d. 28 juli 1944 

die betrekking heeft op Léon Leynen en 

15 medestanders van zijn verzetsnetwerk, 

dat in feite tot een proces had moeten 

leiden voor het Volksgerichtshof te 

Berlijn-Potsdam (D), opgesteld door 

openbare aanklager Ernst Lautz
11

.  

 

Roland Freisler (links) en Ernst Lautz, 1944 

 

Ernst Lautz vormde een tandem met Roland Freisler, die de voorzitter was van het gevreesde 

Volksgerichtshof te Berlijn
12

. Alleen, er kwam voor Léon Leynen en de zijnen geen proces 

door de dreigende situatie van geallieerde bombardementen en de opmars van Russische en 

Amerikaanse troepenmachten. Voor de beschuldigden van spionage bleef er enkel dodelijke 

dwangarbeid onder inhumane omstandigheden in het regime van Nacht und Nebel
13

 

Uiteindelijk verdween Léon Leynen in de nevelen van de nazi-nachten en overleed hij 

omstreeks 8 februari 1945
14

 in het SS-concentratiekamp Gross Rosen in Neder-Silezië
15

. 

Aan de hand van de gegevens van de openbare aanklager ontdekken wij de gedachtegang 

achter het repressieapparaat van de nazi’s in verband met de Belgische weerstand
16

.  

In totaal werden 16 Limburgers tussen midden juni en eind september 1943 gearresteerd in 

opdracht van de Duitse inlichtingendiensten wegens spionage of verzetsactiviteiten in de 

omgeving van Hasselt, Diepenbeek en Leopoldsburg
17

.  

De Duitse lijst van de betichte inlichtingsagenten uit Hasselt 

Uit de chronologie van aanhoudingen blijkt dat het net zich al sloot in het voorjaar van 1943 

rond de Hasseltse spoorwegbeambten. 

1 Henri Theunis (°Hasselt, 21 juni 1920), ongehuwd en bediende uit Hasselt. 

Hij werd op 17 juni 1943 gearresteerd in Hasselt. 

2 François Melchior (°Hasselt, 16 februari 1883), ongehuwd en gemeentesecretaris te 

Hasselt. Hij werd op 22 juni 1943 gearresteerd in Hasselt. 
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3 Willem Holtappels (°Sint-Lambrechts-Herk, 12 april 1890), gehuwd en wisselwachter bij 

de spoorwegen te Hasselt. Hij werd op 20 juli 1943 gearresteerd te Hasselt. 

4 Léon Leynen (°Hasselt, 23 augustus 1909), ongehuwd en substituut-procureur te Hasselt. 

Hij werd op 31 juli 1943 gearresteerd in Hasselt.  

5 Emile Geens (°Mechelen, 10 juni 1885), gehuwd en spoorwegbeambte te Hasselt. 

Hij werd op 31 juli 1943 gearresteerd in Hasselt. 

6 Léon Delée (°Liers, 29 augustus 1896), gehuwd en spoorwegbeambte te Hasselt. 

Hij werd op 31 juli 1943 gearresteerd in Hasselt. 

7 René Minten (°Linkhout, 5 november 1903), gehuwd en diensthoofd bij de spoorwegen te 

Hasselt. Hij werd op 21 september 1943 gearresteerd in Hasselt. 

De lijst van de betichte weerstanders uit Diepenbeek, Diest en Leopoldsburg 

Het verzetsnetwerk rond Leopoldsburg sloot zich sinds midden september 1943. 

1 Henri Machiels (°Diepenbeek, 16 juli 1897), ongehuwd en ondernemer uit Diepenbeek. 

Hij werd gearresteerd op 2 september 1943 te Hasselt. 

2 Henri Van Gompel (°Leopoldsburg, 3 november 1919), gehuwd en kelner te 

Leopoldsburg. Hij werd gearresteerd op 16 september 1943. 

3 Theophil Lemmens (°Leopoldsburg, 21 oktober 1923), ongehuwd en kelner te 

Leopoldsburg. Hij werd gearresteerd op 20 september 1943. 

4 Albert T. De Ryck (°Leopoldsburg, 26 februari 1918), gehuwd en handelaar te 

Leopoldsburg. Hij werd gearresteerd op 21 september 1943. 

5 J. Marcel Torfs (°Leopoldsburg, 14 juni 1921), ongehuwd en spoorwegarbeider. 

Hij werd gearresteerd op 21 september 1943. 

6 Fernand Van Bael (°Genk, 18 november 1921), spoorwegbediende. 

Hij werd gearresteerd op 21 september 1943. 

7 Louis Felix Van Heel (°Leopoldsburg, 23 augustus 1922), gehuwd en kelner. 

Hij werd gearresteerd op 21 september 1943. 

8 Jan Goris (°Hoogstraten, 8 augustus 1895), gehuwd en bediende. 

Hij werd gearresteerd op 15 oktober 1943. 

9 Florent L. J. Dekeyser (°Bierbeek, 11 april 1897), gehuwd en politiebeambte 

(gendarmerie). Hij werd gearresteerd op 31 januari 1944.  

Het inlichtingsnetwerk Service Marc van Léon Leynen te Hasselt 

Léon Leynen had rechten gestudeerd aan de Katholieke Universiteit te Leuven en begon zijn 

carrière in juli 1934 als stagiair bij mr. Bolland in Verviers. Léon Leynen was van goeden 

huize, sprak zowel Nederlands, Duits als Frans. Hij was, net als zijn vader een verwoed jager 

en ruiter. In augustus 1934 verrichte hij zijn militaire dienstplicht en bij KB van 26 maart 

1938 werd hij benoemd tot reserve onderluitenant bij de infanterie. Na zijn stage schreef Léon 

Leynen zich in als advocaat aan de balie te Hasselt, waarna hij op 30 juni 1938 benoemd werd 
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tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van Eerste Aanleg.  

Op 10 mei 1940 was Léon Leynen gemobiliseerd en ingelijfd als reserveluitenant bij de Staf 

van het 2
de

 Bataljon van het 20
ste

 Linieregiment
18

 als adjunct van majoor Marcel  

Sodermans
19

.  

 

Na de capitulatie en demobilisatie werd Léon Leynen als 

bestuursattaché in dienst genomen bij de steenkoolmijn André 

Dumont te Waterschei, waar directeur-zaakvoerder Nestor 

Fontaine
20

 de scepter zwaaide.  

Ir. Nestor Fontaine, mijndirecteur NV André Dumont te Waterschei 

Stilaan werd Léon Leynen actief om de Duitse bezetter tegen te 

werken vanuit zijn professionele positie.  

Toen hij eind 1940 aangesteld werd  als substituut-procureur bij het 

parket van procureur des Konings A. Massa te Hasselt, moest hij zijn 

baan bij de steenkoolmijn André Dumont verlaten.  

Hij verhuisde naar de Ridderstraat 16 in Hasselt.   

In oktober 1941 verzocht Léon Leynen zijn werkloze collega-advocaat Bert Aerts uit Schulen, 

om hem te willen vervangen op de steenkoolmijn van Waterschei en om verzetsactiviteiten te 

verrichten
21

. Het verhaal van Bert Aerts staat beschreven in zijn biografie Advokaat in Nacht 

en Nevel
22

. 

 
Bert Aerts (uiterst rechts) in de 

tuin van de familie Van Berwaer 

te Genk, Allerzielen 1942 

 

Gaston Van Berwaer, Charly 

Loots, Odette van Berwaer, 

Wilfried Reynaert, Jeanine Van 

Berwaer, Roland Van Berwaer en 

Claire Van Berwaer 

Collectie familie Van Berwaer, 

Genk 

In januari 1942 werden er in Hasselt twee magistraten aangesteld, geen van de twee was een 

door de VNV voorgedragen kandidaat, wat bij hen kwaad bloed zette
23

. 

Advocaat Achiel Cornelissen uit Neerpelt
24

, die slechts een korte carrière had gemaakt bij de 

Algemeene SS-Afdeeling Limburg, was in juli 1942 uit zijn functie ontheven vanwege 

frauduleuze praktijken. Uit zijn naoorlogse verklaring in 1946
25

 zou blijken dat het VNV 

Comité van de Nieuwe Orde in de zomer van 1942 een dwingende nota had geschreven, 

bestemd voor de Feldkommandantur 681 te Hasselt
26

, waar dr. Zschacke de dienst uitmaakte, 

bevoegd voor politieke aangelegenheden
27

. Leopold Beckers uit Sint-Truiden was destijds een 

van de tolken
28

 op het bureau van dr. Zschacke, die in een naoorlogse verklaring bevestigde 

dat advocaat Cornelissen in juni 1942 ook nog een lijst onder gesloten omslag had 

binnengebracht voor dr. Zschacke, met de namen van vermeende terroristen
29

.   

Volgens Achiel Cornelissen zou dr. Zschacke hem in vertrouwen genomen hebben om hem te 

adviseren.  
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In die geheime nota van het VNV - waarschijnlijk geïnspireerd op de circulaire d.d. 27 maart 

1942 van VNV-gouwsecretaris Marcel Nuyts
30

 -werd verzocht om tegen een aantal notabelen 

uit Hasselt dringende maatregelen te treffen, vanwege hun vijandigheid ten overstaan van de 

Nieuwe Orde. De goed onderbouwde informatie zou handelen over 

de leiders van subversieve organisaties, in drie categorieën 

onderverdeeld : 

1. Leden van de Christelijke Werken te Hasselt :  

Pieter Jan Broekx
31

, volksvertegenwoordiger Rik Vaes
32

, pater 

Verwimp
33

 en de priesters Claes en Lauwers; 

2. Logebroeders in de vrijmetselarij : vrederechter Frère
34

, 

onderzoeksrechter Goffinet
35

, procureurs Vandevelde en Massa; 

3. Clandestiene pers en gerechtelijke kringen : Theelen
36

, Olyff
37

 

en Leynen
38

. 

                                                                Priester Pieter Jan Broekx uit Hasselt 

 

De opdracht, die uitging van het VNV luidde dat 

de Feldkommandantur de nodige maatregelen 

moest nemen die tot de aanhouding zou moeten 

leiden, zoniet zou het Comité zich tot de hogere 

overheid wenden.                                                          

Zwarte Brigade/DM leden in het SS opleidingscentrum 

te Sennheim-D in 1941 met leider Staf De Clercq (1) : 

Emiel Geurts (2) en Lode Huygen (4) uit Genk – Marcel 

Nuyts (3) uit Oostham 

Medeondertekenaars van deze nota waren :  

Theo Brouns, gouwleider van VNV-Limburg
39

 - 

dr. Jozef Van Herck, sectorcommandant Zwarte 

Brigade -  Huygen, namens de Zwarte Brigade
40

 - 

Marcel Leyssens verantwoordelijke voor de kaderscholen
41

 en onderwijzer Marcel Nuyts, 

gouwsecretaris VNV en banleider Zwarte Brigade/Dietsche 

Militie van het arrondissement Hasselt - Frans Ketels
42

, 

namens het Nationaal Socialistisch Jeugd Verbond (NSJV). 

Dr. Zschacke, die de gouwleider Theo Brouns niet erg 

genegen was, wilde niet ingaan op de eisen van het VNV. 

Korte tijd later zou dr. Zschacke verplaatst zijn naar Leuven.  

Volgens een verklaring van Lambert Swerts
43

 - destijds 

vertaler in dienst van de VNV-provinciegouverneur Jef 

Lysens
44

 en zijn kabinetssecretaris Theo Brouns
45

 - zou de 

Feldkommandantur monseigneur Broekx op zeker ogenblik 

hebben willen aanhouden.  

 
 

Gerard Romsée (links) en Theo Brouns 
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Ze hadden bij een gearresteerde stadsbeambte 

van Hasselt, die valse identiteitsbewijzen 

afleverde, een kopie van een brief gevonden 

waarin de weerstand Broekx verzocht om lid te 

worden. Theo Brouns zou er toen op gestaan 

hebben bij de Feldkommandant dat dit niet 

gebeurde
46

. 

Het wishful thinking van de VNV kwam in 1942 

niet uit, maar in 1944 werd er wel een magistraat 

vermoord door het rivaliserende DeVlag.  

In de nacht van 16 op 17 juli 1943 hadden SD-

mannen uit Hasselt Theo Brouns tevergeefs 

willen oppakken
47

. 

 

 

Vrederechter Jean Pierre Frère en zijn echtgenote in hun villa 

op de Genkersteenweg te Hasselt (Bokrijk), collectie Maria 

Princen, Hasselt 

In de nacht van 12 op 13 juli 1944 werd vrederechter 

Jean Pierre Frère
48

 in zijn woning te Bokrijk op de 

Genkersteenweg vermoord door een commando van 

het Veiligheidskorps onder leiding van de beruchte SS-

Sturmbannführer Robert Verbelen
49

.  

Het VNV blokletterde op 15 juli 1944 in zijn 

Limburgse krant De Toekomst  :  

“De heer Frère, 51 jaar oud, was zeer geacht bij de 

Hasseltsche balie. Men tast in het donker over de 

reden van deze laffe moord”.   

Een gedenksteen in het oude gerechtsgebouw van Hasselt aan 

de Havermarkt herinnert sinds 4 november 1950 aan de 

heldendood van de twee Hasseltse magistraten en inlichtingsagenten Jean Pierre Frère en Léon Leynen,  

© foto Alex Marut, Allerzielen 2008 

De klopjacht op het Luikse inlichtingennet 

Toen barones Anne-Marie de Heusch op 24 maart 1943 moest 

onderduiken
50

 nam Léon Leynen de provinciale leiding van de 

inlichtingendienst Marc in Limburg van haar over.   

Maar het net was al gespannen rond de spionnen van de Hasseltse 

spoorwegen, die met Léon Leynen correspondeerden in de Service 

Marc. In het resort Luik speelden zich ondertussen dramatische intriges 

af voor het Belgisch-Franse inlichtingennetwerk Marc-France, geleid 

door ingenieur Max Londot, alias René (Bréchard), de leider van het 

Luikse netwerk
51

.  

Max Londot, inlichtingsagent in Luik 
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Max Londot
52

 had een nauwe relatie met de kunstenares Ghislaine de Menten de Horne uit 

Elsene
53

, die kapitein was van het Armée Renseignement Action (ARA).  

Max Londot had in november 1942 een avontuurlijke knaap als koerier geworven, die de 

schuilnaam ‘Bobby’ kreeg
54

. Wekelijks haalde die de spionageberichten van de sector VN/W 

op bij dr. André Mathy (VN/AR2) in Luik
55

.  

Op 10 maart 1943 bezorgde ‘Bobby’ de correspondentie van Marc uit Luik aan ingenieur 

Pierre Moreau (VN/E) in Parijs, maar men werd daar onverwacht door de SiPo aangehouden, 

door toedoen van de Belgische collaborateur Adolph Manet
56

, die voor de Sicherheitsdienst 

werkte. De Sicherheitsdienst praatte ‘Bobby’ om tot collaboratie en op 12 maart 1943 werden 

te Brussel in de stomerij van Baugniet, een onderduikadres van Marc, enkele leden 

aangehouden, waaronder Claire Duysburgh
57

, medewerkster van de pilotenhulplijn Comète en 

Pierre Depreter, gids van Comète en centrale leider van Luc/Marc in Brussel
58

.  

De inlichtingsofficieren Jean Van Schuerbeek
59

 en Franz Biernaux
60

 werden eveneens 

gearresteerd. Max Londot kon nog tijdig ontkomen
61

. 

Maar ‘Bobby’ zorgde voor nog meer onrust en ditmaal in Luik, waar hij zijn opdrachtgever dr. 

André Mathy op 13 maart 1943 uitleverde aan de Duitse Geheime Feldpolizei bij de 

Oberfeldkommandantur 589 te Luik
62

. Hij werd, samen met 23 inlichtingsagenten van Service 

Luc/Marc uit de regio Luik, in de zomer van 1944 door het Oberste Gerichtshof der 

Wehrmacht in Halle an der Saale veroordeeld tot de doodstraf 
63

.  

In Luik opereerde dubbelagent ‘Willy’, die sinds einde 1942 in opdracht van de Geheime 

Feldpolizei geïnfiltreerd was bij de Service Luc/Marc (VN/AR) in Luik. Dit leidde in juni 

1943 tot een veertigtal arrestaties in de provincies Luik en Limburg
64

, waaronder het netwerk 

van Léon Leynen.  
 

Hasselt, Place Léopold met kiosk en 

Casino 

 

Op donderdag 29 juli 1943 om 10 u 

deed de Feldgendarmerie te 

Hasselt
65

, in opdracht van de 

Geheime Feldpolizei 648 van Luik
66

, 

een inval in het kabinet van 

substituut-procureur Gielen aan het 

Leopoldplein te Hasselt, om Léon 

Leynen te arresteren
67

.  

Hij werd korte tijd opgesloten in de Duitse afdeling van de gevangenis te Hasselt.  

 

Daarna werd hij overgebracht naar 

de citadel van Luik, waar hij 

gedurende zeven weken werd 

vastgehouden en waar hij dagelijks 

ondervraagd, gemarteld en gefolterd 

werd. Hij mocht wel op 9 september 

1943 een brief naar huis schrijven
68

. 

Citadel van Luik 
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In september 1943 werd Léon Leynen overgebracht naar de Kriegs Wehrmacht Gefängnis 

(KWG) in de Begijnenstraat te Antwerpen voor een detentie 

van zeven maanden. Van daaruit mocht hij op 9 februari 1944 

een brief sturen naar zijn zus Maria
69

. 

Antwerpen, gevangenis in de Begijnenstraat 

Op 6 april 1944 werd hij overgebracht naar de Wehrmacht 

Untersuchungs Gefängnis (WUG)  Sint-Gillis, de 

doorgangsgevangenis van waaruit hij via de Gare du Midi 

gedeporteerd werd op 12 april 1944 naar het tuchthuis in 

Gross Strehlitz
70

.  

 
Gare du Midi, Sint-Gillis 

In het tuchthuis van Gross Strehlitz werd de beschuldigingsakte aan Léon Leynen en zijn 

medebeschuldigden ter beschikking gesteld. Op 30 oktober 1944 werd Léon Leynen en vijf 

van zijn kompanen in plaats van naar het gerechtshof te Berlijn, naar het Nacht und Nebel 

concentratiekamp Gross Rosen gedeporteerd.  

 

Het gerechtelijk dossier en de tenlasteleggingen 

De aanklacht luidde dat de aangehouden betichten in de jaren 1942 en 1943 in het bezette 

Belgische gebied - meer bepaald in Hasselt, Leopoldsburg en omgeving -  medewerkers 

waren geweest van een voor de Engelse inlichtingendienst werkende spionageorganisatie. 

Bijzonder is dat zij inlichtingen inwonnen over militaire spoorwegtransporten, voertuigen van 

de Wehrmacht, troepenbewegingen en militaire installaties, met de bedoeling deze verder te 

verstrekken aan de vijand, waardoor ze zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsspionage, 

volgens de Kriegssonderstrafrechtsverordnung (KSSVO)
71

. 

De militaire openbare hoofdaanklager verduidelijkte dat de betichten behoorden tot de 

spionagedienst Marc
72

, die voor de Engelse inlichtingendiensten
73

 werkte.  

In de lijn Luik-Limburg opereerde de inlichtingendienst Marc onder de codenaam VN/AR.  

In Hasselt lag de leiding in het begin van 1943 bij de stichtster Anne-Marie Eugenie, barones 

de Heusch uit Hasselt
74

, die het provinciale codenummer VN/AR/223 gebruikte
75

.  

Haar inlichtingsagenten gebruikten onderverdelingen van deze code, aangevuld met een 

hoofdletter uit het alfabet. Hun onderagenten kregen daarbij nog een aanvullend cijfer of 

kleine lettercombinatie. 
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Hoofdaanklager Ernst Lautz zette vervolgens de verkregen bewijslast uiteen tegen de 

individuele betichten, waarbij enkel algemene hoofdzaken belangrijk blijken te zijn. 

Wij schrijven de uit het Duits vrij vertaalde versie in cursief
76

. 

De aantijgingen tegen Léon Leynen en consorten 

Léon Leynen werd in februari 1943 door barones Anne-Marie de Heusch aangeworven voor 

de Service Luc/Marc in Hasselt
77

. Zijn opdracht zou erin bestaan hebben om inlichtingen in te 

zamelen betreffende aangelegenheden van de Duitse bezettingsmacht en die aan haar over te 

maken. Medio april 1943 nam Leynen de leiding over de Hasseltse spionagegroep  over van 

de barones, die moest onderduiken. Charles, een leider van de Luikse groep
78

, had instructies 

overhandigd via een brief van de barones, om de inlichtingsdienst verder te zetten. 

Leynen riep de agenten François Melchior
79

, Henri Van Gompel
80

, Léon Delée en Henri 

Machiels
81

 van de groep Hasselt bijeen om hen te melden dat zij voortaan al hun inlichtingen 

aan hem moesten bezorgen, overeenkomstig de richtlijnen van Charles uit Luik.  

Leynen ontving daarna de handgeschreven informatie van de inlichtingsagenten en 

onderagenten, waarop hij - onder zijn codenaam VN/AR/223B -  berichten verwerkte op zijn 

schrijfmachine, die vooral handelden over de sterkte en de aard van het troepenpersoneel in 

Hasselt
82

, Leopoldsburg en Helchteren, evenals over de lijsten van spoorwegtransporten. 

Leynen verkreeg de medewerking van politieambtenaar Colemont
83

 en met behulp van de 

gemeentebeambte Vreyens in Hasselt, trachtte hij onderagenten te werven uit de omgeving 

van Hamont, Lommel en Overpelt. 

Begin juni 1943 staakte Leynen zijn spionage-activiteiten omdat Charles hem meegedeeld had 

dat leden van zijn organisatie waren aangehouden en verder werken onmogelijk zou zijn. 

Het minder glorieuze einde van Limburgse verzetshelden  

Na de landing van de geallieerden in juni 1944 werden de rechtszittingen van de Duitse 

strafrechtbanken afgeschaft. De aanhoudende bombardementen van de geallieerde luchtmacht 

op de Duitse steden maakte het de administraties ook nagenoeg onmogelijk.  

De beschuldigde politieke gevangenen werden zonder enige vorm van proces naar 

vernietigingskampen van het type Nacht und Nebel getransporteerd. 

Dit was het geval voor  de 16 Limburgers, beschuldigd van oorlogsspionage voor de Britten.  

Van de 16 inlichtingsagenten kwamen er 12 in Duitse concentratiekampen aan hun einde :  

Jean Charles Emile Geens, Jules Florent Dekeyser, Léon Marie Joseph Felix Albert Petrus 

Leonardus Leynen, Henri Hubert Machiels, François J.J. Melchior en Fernand Van Bael 

stierven in Gross Rosen
84

; M.J. Léon Delée en Marcel Torfs stierven in Buchenwald; 

Henri Van Gompel stierf in Theresienstadt; Albert De Rijck stierf in Mittelbau Dora
85

 te 

Nordhausen; Henri Theunis stierf in Blumenthal.  

Moeilijke erkenningsprocedures 

Het is aan de hand van de verklaringen onder eed van de overlevende getuigen, dat er na de 

oorlog nauwkeurig dossiers werden samengesteld door de Staatscommissarissen bij het 

Ministerie van Wederopbouw te Hasselt. Door inzage van kopieën uit deze dossiers, die geleid 

hebben tot de erkenning als politieke gevangenen, hebben wij een reconstructie kunnen 

maken van de gebeurtenissen. Geen van de Limburgse inlichtingsagenten kreeg een 

vermelding in het martyrium Helden en martelaren
86

.  
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Hun namen werden wel vermeld in het martyrologe van de provincie Limburg in Le Livre d’ 

Or de la Résistance Belge uit 1947
87

 en in het Gedenkboek van IAA, uitgegeven in 2015. In 

het verdienstelijke boek van Fernand Strubbe over de inlichtingendiensten tijdens de periode 

1940-1945 werden de namen van de 16 Limburgse inlichtingsagenten van Service Marc 

helemaal niet vermeld. Wij hebben met deze publicatie een lacune aangevuld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de begraafplaats te Runkst, Hasselt staan de namen in steen gebeiteld van de betrokken Hasselaren : 

Emile Geens, Willem Holtappels, Léon Leynen en François Melchior op het monument van de politieke 

gevangenen, maar 12 gesneuvelde inlichtingsagenten kregen er geen gepast graf  

© foto Alex Marut 13 januari 2020 

 

In het Sint-Jozefscollege te Hasselt werd na de oorlog een 

gedenkplaat aangebracht voor de oud-leerlingen die het 

slachtoffer werden van de Tweede Wereldoorlog
88

, 

waaronder Léon Leynen, François Melchior en zijn broer 

dr. Armand Melchior.  
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Wij konden de gedenkplaat op 7 maart 

2022 opnieuw fotograferen op de zolder 

van het college, omdat die daar vanwege 

verbouwingswerken tijdelijk was 

weggeborgen
89

 

 

Collage van oud-leerlingen van het 

Hasselts college, die tijdens WO II het 

leven lieten, collectie Frank Vanstreels 

Op zaterdagvoormiddag 4 november 

1950 werd in de zittingszaal van de 

correctionele rechtbank in het 

justitiepaleis te Hasselt een 

rouwplechtigheid gehouden voor twee 

magistraten :  

substituut-procureur Léon Leynen en 

vrederechter Jean Pierre Frère, 

Limburgers die beiden tijdens de 

Tweede Wereldoorlog het slachtoffer 

werden van de nazirepressie.  

Daarna werden voor hen afzonderlijke 

gedenkplaten onthuld in de grote 

wandelzaal
90

.  

In het bijzijn van vele prominenten, 

waaronder ook monseigneur Honoré Van Waeyenbergh
91

, rector magnificus van de 

Katholieke Leuvense universiteit en provincieraadslid René Minten -  

 die de concentratiekampen overleefde -  onthulde Xavier Byvoet
92

, voorzitter van de 

rechtbank te Hasselt, de plaat voor Leon Leynen.  

 

Mr. O. Mestdagh, vrederechter te 

Sint-Joost-ten-Node en voorzitter 

van de Vrederechtersbond, deed 

hetzelfde voor de plaat van 

vrederechter Jean Pierre Frère.  

Rechter Xavier Byvoet hield een 

uitgebreide rede, die later 

integraal in het Rechtskundig 

Weekblad verscheen
93

.   

Havermarkt te Hasselt, 1950 

 

De erkenningsprocedure voor overleden weerstanders als politieke gevangenen werd 

doorgaans bemoeilijkt door het ontbreken van hun exacte overlijdensdatum.  

Daardoor moesten de nabestaanden een beroep doen op een gerechtelijke tussenkomst en 

geregistreerde verklaringen van overlevende medestanders na de bevrijding. 
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Voor Léon Leynen moest op 24 mei 1950 een akte van bekendheid opgesteld worden door 

Marcel Kemp, vrederechter van het kanton Hasselt
94

, om het overlijden formeel vast te 

stellen. Die akte werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1949.  

Daaruit moest blijken dat hij te Gross Rosen was overleden, hoogstwaarschijnlijk op 8 

februari 1945, maar zonder officieel bewijs (ab intestato). 

Uit verklaringen van de 

ooggetuigen René Minten op 

3 mei 1950 en Henri 

Theunissen
95

 - beiden uit 

Hasselt - was Léon Leynen 

bij de evacuatie door de SS-

bewaking van het 

concentratiekamp Gross 

Rosen op 8 februari 1945 al 

verzwakt in de infirmerie 

opgenomen. 

Gross Rosen ruïnes 

Uit een schrijven van 4 mei 

1949 inzake een naoorlogs 

onderzoek, uitgevoerd door Adolphe d’Hondt uit Wemmel - voorzitter van Amicale des ex 

prisonniers politiques de Silésie
96

 - blijkt dat hij Léon Leynen gekend heeft ten tijde van hun 

detentie in Gross Strehlitz en later in Gross Rosen.  

 

D’Hondt vreesde dat niemand van zijn, in het kamp achtergebleven lotgenoten, de evacuatie 

van 8 februari 1945 door de SS heeft overleefd.  

In zijn brief beschreef Adolphe d’Hondt zijn bevindingen neer in het Frans, hierna vrij 

vertaald door ons in het Nederlands : 

‘De rechter bij de rechtbank van Swidnica-PL (voormalig Schweidnitz
97

) - die later de zaak 

van de kampcriminelen behandelde - en de Poolse politieke gevangenen en de mensen uit de 

buurt, waren allen formeel dat alle achtergebleven gevangenen na de evacuatie geëxecuteerd 

waren door de SS. De kameraden, die achterbleven in de infirmerie zijn geëxecuteerd en 

vervolgens verbrand. Zij die een nog beetje konden marcheren werden op de weg gejaagd om 

er afgeslacht te worden en vervolgens ter plaatse  begraven te worden. Enkele lijken werden 

teruggevonden, maar geen enkele kon geïdentificeerd worden. 

Alle documenten zijn vernietigd geworden, deels door de SS en de rest door de Russen die het 

kamp hebben bezet tot in 1948. Van de 120.000 in het kamp ingeschreven gevangenen zijn 

slechts 3.000 namen van hen teruggevonden op blaadjes, die ontsnapten aan de vernietiging. 

Geen enkele naam van een Belg kwam erop voor …’ 

In een attest d.d. 26 juli 1949 van de Generale Dienst van Inlichtings- en Actie Agenten, 

ressorterende onder het Ministerie van Nationale Defensie te Brussel, Dienst SGARA, werd 

erkend dat Léon Leynen behoord had tot een Inlichtingen- en Actiedienst en dat hij om die 

redenen op 29 juli 1943 werd gedeporteerd naar Duitsland, waar hij is overleden. 

In een attest d.d. 29 november 1949 van de naoorlogse Inlichtingendienst Marc, behorende tot 
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de Staatsveiligheid bij het Ministerie van Nationale Defensie te Brussel, werd bevestigd dat 

Léon Leynen van december 1942 tot 29 juli 1943 sectorchef was geweest van de dienst 

inlichtingen.  

 

De kwestie van de exacte dag van de arrestatie van Léon Leynen  

Volgens de verklaring d.d. 4 mei 1950 van Charles Berrewaerts jr. uit Hasselt, echtgenoot van 

Marie Leynen - de oudere zus van Léon
98

 -  zou Léon Leynen gearresteerd zijn op 27 juli 

1943 te Hasselt. Volgens de akte van beschuldiging, opgesteld door Ernst Lautz, werd Léon 

Leynen gearresteerd op 31 juli 1944. 

 

Op 5 april 1950 boog de Raadgevende Commissie voor politieke gevangenen te Hasselt zich 

over het dossier 24.017 aangaande de erkenning van Léon Leynen, onder voorzitterschap van 

A. Colemont en secretaris E. Van den Branden. Besloten werd tot postume erkenning. 

Merkwaardig is evenwel dat men aanvaardde dat Léon Leynen al op 23 juli 1943 werd 

aangehouden te Hasselt.  

Op 8 september 1950 sprak de Aanvaardingscommissie voor politieke gevangenen en hun 

rechthebbenden te Hasselt 
99

zich uit over de postume erkenning van Léon Leynen als 

politieke gevangene. Deze commissie werd voorgezeten door magistraat Ludovic Ulrix
100

. 

De commissie poneerde de stelling dat Léon Leynen op 29 juli 1943 werd aangehouden te 

Hasselt. Diezelfde houding nam ook Xavier Byvoet, voorzitter van de rechtbank te Hasselt 

aan tijdens een rede uitgesproken in het gerechtsgebouw op 4.11.1950. 

Ook de Service Général des Agents de Renseignements et d’ Action (SGARA) bevestigde dat 

Léon leynen sinds 29 juli 1943 was gearresteerd. 

 

De Dienst voor Krijgsgevangenen te Brussel bij het Ministerie van Nationale Defensie 

bevestigde op 21 januari 1954 dat Léon Leynen als reserveluitenant sinds 23 juli 1943 als 

krijgsgevangene kon worden beschouwd.  

 

Maar wat maakt die datum nog eigenlijk uit;  

een heldhaftig man was belangeloos gestorven 

voor zijn ideaal. Zijn overlevende vrienden 

noemden hem  

“Een Paladijn der christene naastenliefde”.  

De Latijnen schreven al :”Aut vincere, aut 

mori”. 

 

Op 18 februari 1950 werd voor Léon Leynen te 

Hasselt in de Sint-Quintinuskathedraal een 

plechtige begrafenismis opgedragen
101

.  

Graf van de familie Leynen-Tilkin, Runkst-Hasselt 

© Alex Marut, 13 februari 2022 

Voor hun medewerking aan het research, mijn oprechte dank aan : Jaak Heeren, Alken, 

Freddy Hamonts uit Ulbeek, Roger Houbregs - Maurice Martens - Jef Muysers - Roger Rutten 

- Toon Vandenheede en Jan Zoons uit Genk, Henri  en René Minten jr. - Jos Sterk - Karin De 
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Greeve en Frank Vanstreels uit Hasselt, Alexandre Bonnet uit Landen en Guido Gilissen uit 

Sint-Truiden. Mijn speciale dank gaat uit naar Maurice Thysen uit Koersel om mij inzage te 

verlenen in zijn uitgebreide verzameling van oorlogsarchieven en vakliteratuur en zijn eerlijk 

advies. 

 

© Alex A F Marut                                                                      Genk, 23 april 2022 
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LEYNEN, P., Familiekundige Kroniek Lynen-Leynen-Leijnen, Het Oude Land van Loon, jg. 16/1961, p. 102. 
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