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België en de 
‘Geheime Oorlog’



Tegelijkertijd met de 
tentoonstelling organiseren de 
Stad Roeselare, de Veiligheid van 
de Staat en het BISC (Belgian 
Intelligence Studies Centre)
een cyclus van lezingen en 
debatten, geconcentreerd rond 
het opmerkelijke werk van de 
Inlichtingen en Actie Agenten.

Er zijn duidelijke, zelfs 
menselijke, linken tussen de 
netwerken en agenten van WO I  
en WO II. Zo herleefde het 
beroemde ‘La Dame Blanche’ van 
WO I tijdens WO II. 

Mythische figuren van WO I 
(Gabriëlle Petit, Edith Cavell,...) 
werden de na te volgen ‘iconen’ 
in WO II. Met één belangrijk 
verschil. Daar waar tijdens 
WO I alle netwerken en hun 
activiteiten werden aangestuurd 
door de Britten, zou dit in WO II 
anders zijn.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
voelden talrijke Belgische 
burgers zich verontwaardigd 
door de bezetting van hun 
vaderland. Mannen en 
vrouwen van alle leeftijden en 
beroepsklassen voelden zich 
daarom geroepen om ‘iets’ te 
doen. Zij zouden uitgroeien tot 
een zeer bijzondere vorm van het 
verzet. 

In totaal 18.716 erkende IAA 
(Inlichtingen en Actie Agenten), 
in 129 IAD (Inlichtingen en 
Actie Diensten), waren actief in 
het bezette België. Zij werden 
aangestuurd door de Veiligheid 
van de Staat. Deze was in 
ballingschap te Londen en werkte 
er samen met de Britse diensten 
MI.6, MI.9 en SOE. 

De mannen en vrouwen van het 
verzet waren actief in politieke, 
economische en militaire 
spionage maar ook sabotage, 
psychologische oorlogsvoering, 
propaganda, ontsnappingslijnen, 
meteorologische inlichtingen, 
ondersteuning van gedwongen 
werkweigeraars,… 

Minstens 4.000 van hen 
werden gearresteerd en 1.815 
vermoord (neergeschoten, 
onthoofd, omgebracht in 
concentratiekampen,…). 

Deze lezingencyclus brengt hun 
unieke verhaal.

De lezingen vinden plaats in  
‘Het verzonken kasteel’ in ARhus 
(verdieping -1) op De Munt in 
Roeselare en zijn gratis. 

Per lezing is het aantal plaatsen 
beperkt, gelieve in te schrijven 
via het formulier op de website 
www.roeselare.be of bij het 
Vrijetijdspunt, Zuidstraat 17,  
vrijetijd@roeselare.be,  
051 26 24 00.

DELEZINGEN



Boekvoorstelling: ‘Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten’

Dinsdag 4 oktober - 20 u.

Prof. Dr. Marc Cools 
Robin Libert 
Renaat Vandecasteele 
Drs. Veerle Pashley  

In 2015, naar aanleiding van 185 jaar Veiligheid van de Staat en 70 jaar 
Koninklijke Unie van de Inlichtingen en Actie Diensten, sloegen 
beide de handen in elkaar. Het resultaat was de unieke publicatie 
‘Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten’.

De redactie kon naast een aantal academische bijdragen ook rekenen op de 
enthousiaste medewerking van een 15-tal Inlichtingen en Actie Agente (IAA).  
Zij namen deel aan interviews en/of schreven zelf een getuigenis neer.

Uniek aan dit werk is dat deze IAA na 70 jaar eindelijk uit het duister getreden zijn. De volledige lijst van IAA 
met hun netwerk, graad,... werd voor het eerst bekend gemaakt. Daarom is dit gedenkboek een bron voor verder 
historisch, sociologisch en criminologisch studiewerk.

Het boek wordt voorgesteld door een aantal redacteurs:

• Prof. Dr. Marc Cools, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel, gastdocent Université Paris X  
La Défense Nanterre (F) en Universiteit Nyenrode (NL):  
‘Het Belgian Intelligence Studies Centre (BISC): de creatie van een inlichtingencultuur in België’.

• Robin Libert, Veiligheid van de Staat:  
‘Inlichtings- en Actie Agenten: historisch kader’.

• Renaat Vandecasteele, FOD Justitie:  
‘Inlichtings- en Actie Agenten & Inlichtings- en Actie Diensten: gedenkboek, interviews en overzichtslijsten’.

• Drs. Veerle Pashley, Universiteit Gent:  
‘De BISC publicatiereeks: Cahiers inlichtingenstudies en Monografieën’.

COEKELBERGS, R.; COOLS, M.; LIBERT, R.; PASHLEY, V.; RAES, J.; STANS, D.; VANDECASTEELE, R., (eds.) (2015). Gedenkboek 
Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents de Renseignement et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. 
Memorial Volume Intelligence and Action Agents, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 862 p.



From ‘La Dame Blanche’ WWI to ‘Clarence’ WWII

Woensdag 5 oktober - 20 u.

Mark Seaman MBE, Cabinet Office, London 

Eén inlichtingennetwerk heeft een bijzondere betekenis in de geschiedenis.   
Het was immers actief tijdens zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens WO I stichtte Dieudonné Lambrecht het inlichtingennetwerk ‘Lambrecht’. 

Na zijn arrestatie nam zijn neef Walthère Dewé, een ingenieur bij de Regie voor 
Telegrafie en Telefonie, het werk over als ‘La Dame Blanche’. De naam verwees naar 
een legende, waarin de verschijning van een in het wit geklede vrouw het einde van 
de Pruisische Hohenzollern dynastie zou inluiden. 

Het netwerk werd bekend omwille van het grote aantal vrouwelijke leden. Zo’n 30% van de 1300 agenten was een 
vrouw. ‘La Dame Blanche’ leverde 70% van de militaire inlichtingen. Niet alleen voor bezet België en  
Noord-Frankrijk, maar voor het totaal van de Geallieerde Inlichtingendiensten.  
Dat getuigde Sir Mansfield Smith-Cumming, hoofd van de Britse MI6, na de oorlog.

Reeds op het einde van de jaren dertig hernam Walthère Dewé zijn contacten met de Britten en zijn gewezen 
medestanders van WO I. Deze mensen waren dan reeds van gevorderde leeftijd. Zijn netwerk kende tijdens  
WO II een doorstart als ‘Cleveland’, vervolgens als ‘Clarence’. In januari 1944 vernam Dewé dat de Gestapo achter 
de identiteit van Gravin Thérèse de Radiguès de Chennevière was gekomen. Zij was één van zijn medewerksters 
sinds WO I. Hij wilde haar verwittigen, maar kwam helaas te laat. Zelf kon hij eerst nog ontkomen, maar even 
later werd hij op straat neergeschoten. Tot het einde van de oorlog wisten de Duitsers niet dat ze bij toeval de 
beroemde chef van ‘Clarence’ hadden gedood.

Om over deze twee netwerken van WO I en WO II te spreken, hebben wij dé Britse specialist van de geschiedenis 
van de inlichtingendiensten tijdens de twee wereldconflicten uitgenodigd: Mark Seaman MBE. Hij was verbonden 
aan het Imperial War Museum, is auteur van talrijke boeken over het thema en was scriptschrijver van meerdere 
televisieprogramma’s van de BBC. Vandaag is hij als historicus verbonden aan het Cabinet Office te Londen. 
Koningin Elisabeth II benoemde hem tot Member of the British Empire (MBE) omwille van zijn verdiensten voor 
het historisch onderzoek naar de inlichtingendiensten.

SEAMAN, M., (2005). Special Operations Executive. A new instrument of war, Abingdon, Taylor Francis ltd publisher, 256 p.  

ENGELS



Panelgesprek met Inlichtingen en Actie Agenten van de Tweede Wereldoorlog

dinsdag 18 oktober - 14.30 u.

Prof. em. Dr. Baron Coekelbergs (spionage) 
Mevr. Andrée Dumont (ontsnappingslijn) 
Léandre Capel (sabotage) 

Na de voorstelling van het boek is een uitzonderlijk rechtstreeks contact mogelijk met deze helden van de 
‘Geheime Oorlog’. In panel geven zij antwoorden op vragen rond spotting en rekrutering, training, activiteiten 
tijdens de nazi-bezetting en blikken ze terug op hun perceptie van de toekomst. Naast deze panelleden hebben nog 
andere IAA, afstammelingen van IAA en familieleden van IAA hun aanwezigheid toegezegd.

Getuigenissen waar U stil van wordt:

Prof. em. Dr. Baron Coekelbergs, Kapitein IAA, ‘Luc-Marc’, spionage

Student Roger Coekelbergs ging onmiddellijk over tot burgerlijke ongehoorzaamheid en 
eindigde hiervoor in het ‘Auffanglager Breendonk’. Na zijn vrijlating wilde hij vluchten 
en zich aanbieden in Londen. Hij werd echter verzocht in bezet België te blijven en werd 
gerekruteerd voor ‘Luc-Marc’. Hij werd uiteindelijk chef van één van de grootste secties 
van ‘Luc-Marc’. Na de oorlog werd hij Doctor in de Natuurwetenschappen en Wiskunde 
en was meer dan 40 jaar Hoogleraar in de Nucleaire Chemie aan de Koninklijke 
Militaire School.  
Hij is nu Ere-Voorzitter van het ‘Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk’, 
waarvan hij het restauratiedossier in goede banen leidde. Vandaag is hij dynamisch 
Nationaal Voorzitter van KUIAD-RUSRA, de vereniging van de IAA.

Mevrouw Andrée Dumont, @ Nadine, Luitenant IAA, ‘Comète’, ontsnappingslijn

Mevrouw Dumont was leerlinge aan het Koninklijk Atheneum Ukkel. Bij de bezetting 
stelde zij onmiddellijk burgerlijke verzetsdaden. Vervolgens trad zij onder leiding 
van haar vader in dienst bij ‘Luc-Marc’ en werd ze aansluitend gerekruteerd door de 
ontsnappingslijn ‘Comète’. Ze had als jongedame van twintig het profiel van ‘gids’ en 
begeleidde persoonlijk tal van geallieerde piloten naar de vrijheid. Na verraad werd ze 
gearresteerd en bracht ze bijna 3 jaren door in de concentratiekampen van Ravensbrück 
en Mauthausen. Bij het einde van de oorlog overleefde zij nog de ‘dodenmarsen’. 
Gedurende meer dan 70 jaar zet zij zich in voor KUIAD en is een onvermoeibaar 
spreker over haar wedervaren. Recentelijk schreef zij haar memoires neer, dewelke 
progressief worden gepubliceerd in de BISC ‘Cahiers Inlichtingenstudies’.



De Heer Léandre Capel, Helper Tweede Klasse IAA, ‘Groep G’, sabotage

De Heer Capel werd als 13-jarige schooljongen ingeschakeld als koerier voor de  
‘Groep G’. Van zijn vader, die stationschef was, had hij nauwkeurig de technische 
handelingen in het oog gehouden. Als 14-jarige werd hij saboteur van de Duitse 
spoorwegsystemen. Vandaag is de Heer Capel nog steeds actief voor KUIAD. Hij liet 
zich interviewen voor het ‘Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten’ en sprak ook 
tijdens de BISC-studiedag die gewijd was aan de 70ste verjaardag van KUIAD.

Moderator:  
Prof. Dr. Marc Cools, Universiteit Gent & VUB. Bestuurslid van BISC en KUIAD.

Na het panelgesprek van de IAA, hebben we recht op een bijzondere toegift!

‘Impressies over mijn grootvader Frans Lissens, IAA’ 

Ivan Pecnik

Acteur Ivan Pecnik, bekend van theater en televisie, verrichtte historisch onderzoek naar zijn grootvader Frans 
Lissens. Deze was actief in de IAD ‘Tegal’ en werd na de oorlog erkend met de graad van adjudant IAA. Vandaag 
deelt Ivan Pecnik zijn ervaringen en conclusies met ons.

DE VLEESSCHAUWER, S. & VANDECASTEELE R., (2015). Een geschiedenis van de Inlichtings- en Actieagenten. In: 
COEKELBERGS, R.; COOLS, M.; LIBERT, R.; PASHLEY, V.; RAES, J.; STANS, D.; VANDECASTEELE, R. (eds.) Gedenkboek 
Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents de Renseignement et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. 
Memorial Volume Intelligence and Action Agents. Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, p. 105-171.

DUMONT, A., (2015). Je ne vous ai pas oubliés: 10 mai 1940. In: COEKELBERGS, R.; COOLS, M.; LIBERT, R.; PASHLEY, V.; RAES, 
J.; STANS, D.; VANDECASTEELE, R. (eds.) Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents de Renseignement et 
d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelligence and Action Agents. Antwerpen-Apeldoorn, 
Maklu, p. 207-211.



Roger Morsa: 
focus op een bijzondere Inlichtingen en Actie Agent

donderdag 10 november - 20 u.

Stijn Morsa 

Roger Morsa, Kapitein IAA, was werkzaam als landmeter bij het Kadaster te Brugge. 
Deze overheidsinstantie was de enige in de streek die over een planafdrukmachine 
beschikte. Zelfs de ‘Organisation Todt’, bevoegd voor de versterkingswerken 
aan de Atlantikwall, moest bij hen terecht. Morsa speelde de rol van Nieuwe-
Ordegezind, maar was intussen actief voor de IAD ‘ZIG’. Zo kon hij van augustus 
1942 tot augustus 1944 van meer dan 1000 plannen een extra kopie maken en laten 
doorsturen aan de Veiligheid van de Staat te Londen en het Geallieerde Opperbevel. 

Zo bezorgde hij gedetailleerde plannen van  de algemene opstelling van:
• het Duitse leger van Amsterdam tot Gravelines (Grevelingen),
• alle telefoonverbindingen tussen de legereenheden,
• het telefonisch alarmnet van Amsterdam tot Bordeaux,
• alle Duitse hoofdkwartieren langs de kusten,
• plannen van echte en gefingeerde mijnenvelden,
• de verdedigingswerken van Zeebrugge, Oostende, Brugge, Rotterdam, Bordeaux, Walcheren,
• details van de telegrafische en optische lichtsignalen en zoeklichten,
• verdedigingspunten en weerstandsnesten van het Duitse leger langs de kusten,… 

Begin augustus 1943 leverde hij tenslotte de plannen voor de aftocht van het Duitse 15de Leger naar de 
Scheldemonding en het Albertkanaal. Door zijn talent om de rol te spelen van een ietwat eenvoudig, simpel en 
bevreesd man kan hij de Duitsers continu in de luren leggen.

In zijn oorlogsmemoires schreef Churchill: “Ik moet speciaal de Belgen noemen. In 1942 bezorgden ze ons 
ongeveer 80% van alle agenten-inlichtingen. Zij leverden ons onder andere een uiterst belangrijke kaart over 
zoeklichten van de radarinstallaties, meer bepaald van de twee meest noordelijke, in België gelegen sectoren.” 
Zonder hem te noemen en wellicht zonder hem te kennen, eerde Churchill hiermee Roger Morsa.

Kleinzoon Stijn Morsa stelde het leven, engagement en werk als IAA van zijn grootvader terug samen in een 
ontroerende getuigenis.

MORSA, S., (2015). Roger Morsa: Focus on a special Intelligence and Action Agent. In: COEKELBERGS, R.; COOLS, M.; LIBERT, R.; 
PASHLEY, V.; RAES, J.; STANS, D.; VANDECASTEELE, R. (eds.) Gedenkboek Inlichtings- en Actie Agenten. Livre-Mémorial Agents 
de Renseignement et d’Action. Gedenkbuch Nachrichten und Aktions Agenten. Memorial Volume Intelligence and Action Agents. 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, p. 213-220.



Het netwerk rond Edith Cavell

dinsdag 29 november - 20 u.

Dr. Emmanuel Debruyne, UCL  

De IAA van de Tweede Wereldoorlog vonden hun motivering en inspiratie bij de 
rolmodellen van de Eerste Wereldoorlog. Vooral het werk van twee vrouwen werkte 
inspirerend.

Gabriëlle Petit was een jonge Belgische uit Doornik van eenvoudige afkomst. Ze was 
werkzaam als verkoopster en serveerster en engageerde zich als spionne. In 1916 
werd ze gearresteerd en door het Duitse militaire tribunaal wegens hoogverraad 
en spionage tot de dood veroordeeld. In 1916 werd ze geëxecuteerd op de Nationale 
Schietbaan in Schaarbeek (actueel de gebouwen van VRT en RTBF). Na de oorlog 
werd zij een heldin, met standbeelden in Brussel en Doornik. Haar actie bleef in de collectieve herinnering 
voortleven.

Edith Cavell was een Britse vrouw van middelbare leeftijd uit de middenklasse. Haar vader was dominee, zij werd 
verpleegster. Vanaf 1907 was ze actief bij de ‘Ecole Belge d’Infirmières’ van Dr. Antoine Depage, die later tijdens 
WO I met Koningin Elisabeth het hospitaal l’Océan zou openen in De Panne. Tijdens de oorlog werd de school van 
Cavell een Rode Kruis-hospitaal. Daarnaast ging Cavell ook voor de Britse geheime dienst werken en organiseerde 
ze vanuit het hospitaal een ontsnappingslijn. Langs die weg kon ze een 200-tal Britse, Belgische en Franse 
soldaten over de grens naar het neutrale Nederland brengen. Ze zamelde ook informatie in door Duitse gewonde 
soldaten uit te horen.

Ze werd gearresteerd, ter dood veroordeeld en geëxecuteerd op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek.  
Na de oorlog kreeg ze alsnog de status van heldin, met een officiële uitvaart in de Westminster Cathedral en de 
kathedraal van Norwich. In hartje Londen, nabij Trafalgar Square, verrees haar monument ‘Brussels Dawn’. 
De gemeente Elsene vernoemde een ziekenhuis naar haar en in 2015 kwam er naar aanleiding van de 100ste 

herdenking van haar executie ook een monument in deze gemeente.

Dr. Emmanuel Debruyne, gereputeerd historicus van het verzet en de geheime diensten tijdens de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog schreef in het kader van de 100ste sterfdag van Edith Cavell in 2015 zijn meest recente boek: 
‘Le réseau Edith Cavell. Des femmes et des hommes en résistance’. Hij belicht hierin niet alleen het verhaal van 
Edith Cavell, maar vooral van het netwerk waarin zij een schakel was.

Emmanuel Debruyne brengt deze lezing in het Nederlands.

DEBRUYNE, E., (2015). Le réseau Edith Cavell. Des femmes et des hommes en résistance, Bruxelles, Racine, 283 p.



Gravin Andrée De Jongh (alias Dédée): Een opmerkelijk leven in het Verzet

Woensdag 30 november - 20 u.

Mevr. Marie-Pierre d’Udekem d’ Acoz, UGent 

De jonge Dédée liet zich inspireren door Gabriëlle Petit en Edith Cavell. Zij organiseerde de ontsnappingslijn 
‘Comète’. Deze bracht meer dan 800 geallieerde vliegtuigbemanningen (Britten, Polen, Canadezen, Nieuw-
Zeelanders, Australiërs, Amerikanen,...) in veiligheid. Dédée werd verraden en bracht de laatste oorlogsjaren in de 
concentratiekampen door. 

Ook na de oorlog leidde ze een geëngageerd leven. Naast vele internationale decoraties en een adellijke titel kreeg 
zij één van de zeer weinige erkenningen als luitenant-kolonel IAA. 

Marie-Pierre d’Udekem d’Acoz vertelt dit leven, gezien door de ogen van Dédée zelf.
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