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Een pas afgestudeerde huisarts
die geen praktijk opent, maar het
drugsmilieu induikt en zich tot
doel stelt de allerbeste, zuiverste
xtc te ontwikkelen. Het verhaal
van de Hasseltse Danny Leclère
klinkt als een variant op 
‘Breaking Bad’. Alleen is het
geen fictie. De Nederlandse
 misdaadjournaliste Marian
 Husken heeft het nu opgetekend
— tot aan zijn liquidatie op klaar-
lichte dag. • LUC BEERNAERT •

Hoe jonge 
Vlaamse huisarts
godfather van 
xtc-handel werd

 Essen, en de beruchte vastgoedmagnaat
Willem Endstra (die later vermoord zal
worden) vormt Leclère z’n pillenbende.
«Ik herinner me dat hij zich altijd met
zijn makkers opsloot als hij pillen ging
draaien. Ze kwamen niet buiten voor de
hele lading klaar was. De kwaliteit was
fenomenaal. Begin jaren 90 wilde ieder-
een onze pillen. We hadden een gouden
handel», verklaarde Van Essen daar eer-
der over.
Volgens de overlevering is het laborato-
rium van Leclère — dat nooit door de
 politie is gevonden — ondergebracht in
een container die telkens met een
vrachtauto verplaatst wordt. Walter
White, iemand? Van de zowat 200 
‘personeelsleden’ is iedereen maar op
de hoogte van een deeltje van het
 productieproces.

Womanizer
Het gaat de pillenbende voor de wind.
De vraag naar xtc lijkt onverzadigbaar,
vooral in Groot-Brittannië. Maar op
 Valentijnsdag 1992, om 6 uur ’s och-

tends, wordt Leclère door een arresta-
tieteam uit z’n kingsize bed gelicht in
Rotterdam. Ook Van Dalen en Van Essen
worden geklist. De drie worden ver-
dacht van grootschalige drugshandel.
Endstra wordt in de boeien geslagen als
witwasser van de bende.
Hoewel de Hasseltse ‘liefdesdokter’,
 zoals z’n Nederlandse kompanen hem
noemen, de reputatie heeft een losban-
dige womanizer te zijn, zorgt hij ook
goed voor zijn vriendinnen, zegt
 Leclères advocaat. Hij vertelt zijn raads-
man over de Kaapverdische schone uit
Utrecht met wie hij een kind heeft. En
over een tweede vriendin in dezelfde
stad, die voor hem de was doet. En dan is
er nog een derde lief in Rotterdam. Van
zijn eerste vrouw is de arts dan al ge-
scheiden. «Het was niet de bedoeling
dat die drie vriendinnen van elkaars
 bestaan afwisten, zei Leclère tegen mij,
maar hij wilde wél dat er naar hen werd
omgekeken terwijl hij vastzat. Het zag
er namelijk naar uit dat hij niet snel zou
vrijkomen.»
Zowat een maand na Leclères aanhou-
ding krijgt zijn advocaat een bericht van
de broer van zijn cliënt: hun 94-jarige
grootmoeder is overleden. De advocaat
dient een verzoek in om de voorlopige
hechtenis kortstondig op te heffen, zo-
dat Leclère naar de begrafenis kan. Tot
zijn eigen verbazing krijgt z’n cliënt die
permissie. Op de dag van de uitvaart
krijgt de advocaat een telefoontje van
de broer van Leclère. «Ze zaten al een
tijd te wachten. Waar bleef Danny?» De
dokter daagt niet op in Alken en keert
ook niet terug naar de gevangenis. Hij is
voor de tweede keer verdwenen.
Fast forwardnaar Hemelvaartsdag 1993.
Zes dagen na zijn 34ste verjaardag heeft
Leclère zakengedaan in Amsterdam-
Zuidoost. Wanneer hij op klaarlichte dag
de oprit naar de ringweg neemt, wordt
zijn auto onder vuur genomen. Eerst
wordt één van de banden aan flarden ge-
schoten, daarna mikt de killer op het zij-
raam. Danny Leclère krijgt acht kogels in
z’n lijf en is op slag dood. De daders
scheuren weg en zijn nooit geïdentifi-
ceerd.

werpen komen Leclère en Dobbels op
vrije voeten. Tot aan hun proces mogen
ze het land niet verlaten, maar het duo
verdwijnt meteen. Danny Leclère wijkt
uit naar Nederland, waar hij nog wel
wat figuren kent. Hij klopt bij hen aan
om xtc-productie op te starten. Als arts
wordt de Belg er met open armen
 ontvangen. Niet alleen heeft hij kennis
van de farmacie, hij heeft ook contacten
in de bovenwereld die hem kunnen
 helpen om zijn droom waar te maken.
Samen met de fameuze drugshande-
laars Ton van Dalen en Ronald van

waarde van 400 miljoen Belgische frank
(zo’n 10 miljoen euro) geconfisqueerd.
Leclère en Dobbels lopen in november
1989 tegen de lamp: tijdens een militai-
re operatie op volle zee wordt hun
smokkelboot, een omgebouwde Duitse
mijnenveger, onderschept. De Duitse
kapitein en de matrozen wijzen Leclère
en Dobbels aan als de organisatoren van
de smokkel. Eén van de aangehouden
matrozen heeft aids en getuigt aan de
politie dat hij van dokter Leclère
800.000 frank (zo’n 20.000 euro) heeft
gekregen om zich te laten behandelen,
in ruil voor zijn medewerking.

Bedrijfsgeheim
Onder een matje in de koffer van
 Leclères Mercedes S500 vindt een agent
een velletje papier met een chemische
formule. «Een professor legde ons uit
dat je met die formule xtc kon maken»,
vertelt de Antwerpse agent daarover in
het boek. «Leclère schepte erover op. Hij
legde de formules zelfs uit. Het was
 volgens hem het zuiverste van het
 zuiverste, de puurste xtc die je maar kon
bedenken. Hij zei er nét niet bij dat hij
die loepzuivere liefdespillen in de
 toekomst zelf wilde gaan maken.»
Na zeven maanden voorarrest in Ant-

een grootschalige handel in hasj op.
Niet met vrachtwagens, maar grootser:
met schepen. Die komen met de smok-
kelwaar nooit in territoriale wateren.
De hasj wordt in zee gedumpt in vaten
waaraan boeien bevestigd zijn. De vaten
worden dan opgepikt door duikers, die
de drugs in zodiacs aan land brengen,
waar ze in een vrachtwagen worden ge-
laden. Een Nederlandse trucker rijdt
zich vast op het strand van Oostduinker-
ke. Korte tijd later wordt zijn lading ter

anny Leclère had
zomaar model
kunnen staan voor
Walter White, de
scheikundeleraar
uit de Netflix-serie.

De Limburger was één
van de eersten die xtc-

 tabletten kon produceren op mega-
schaal. De dokter dreef de fabricage van
de partydrugs zo fel op dat de bende -
leden binnen de kortste keren multi-
miljonairs werden. Jarenlang was hij de
Vlaamse en Nederlandse politie en
 justitie te slim af.
Op 14 mei 1959 wordt Leclère geboren
in Hasselt. Zijn jeugd brengt hij door in
het naburige Alken. Hij is afkomstig uit
een eenvoudig milieu en is de eerste uit
het gezin die aan de universiteit gaat
studeren. Als klein jongetje, zo vertelt
hij later, is hij dik en wordt hij gepest.
Dat is voor Danny de reden om af te
 vallen en fanatiek te gaan sporten. Hij
gaat bij de Genkse duikschool Koraal-
duikers en heeft niet te klagen over de
aandacht van het vrouwelijk schoon. 
Nog tijdens zijn studententijd ontmoet
hij zijn eerste vrouw, Carine, met wie hij
in 1984 trouwt. Eén jaar later studeert
Leclère af aan de Leuvense universiteit,
maar hij kiest niet voor een huisartsen-
praktijk. Hij gaat als controlearts aan de
slag bij een dienst voor bedrijfsgenees-
kunde, maar dat houdt hij niet lang vol.

Duitse mijnenveger
Eind jaren 80 wordt Leclère samen met
zijn echtgenote uitbater van een café-
restaurant in Hasselt. Hij wil snel veel
geld verdienen. Alleen is de zaak
verlies latend. Met Louis Dobbels, een
vriend uit duikerskringen, beraamt hij
dan maar een ander plan om dat doel te
bereiken. Dobbels runt een importbe-
drijf van gedroogde vis in Koksijde en is
bevriend met een man die nuttige con-
tacten heeft in Marokko. Het drietal zet

Zuckerberg wil meer vrije meningsuiting 
op Facebook

Franse péage weer wat duurder
De péage op de Franse tolsnelwegen is afgelopen week-
end gestegen met 0,8 tot 1,6%. Begin vorig jaar gingen de
prijzen op sommige trajecten ook al met 2% omhoog. De
bevoegde staatssecretaris zegt dat hij niet anders kan dan
de tarieven te verhogen vanwege contracten die nog
 werden afgesloten onder Jacques Chirac, die president
was tussen 1995 en 2007. Ook werd er de voorbije jaren
700 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur én liep het
land veel inkomsten mis door de acties van de gele hesjes.
Wie op voorhand wil weten hoeveel hij zal moeten beta-
len, kan dat berekenen op www.autoroutes.fr.

Verdachten opgepakt voor
miljoenenroof bij dochter Ecclestone
In Groot-Brittannië zijn een 29-jarige man en 47-jarige vrouw in
 verdenking gesteld voor de miljoenendiefstal in het huis van Tamara
Ecclestone, dochter van ex-Formule 1-baas Bernie Ecclestone, in
 Londen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Twee andere mannen,
van 21 en 31, werden opgepakt maar weer vrijgelaten. Hun rol wordt
nog onderzocht. De roof dateert van half december vorig jaar, toen
 Tamara en haar gezin op vakantie waren. Volgens de Britse pers
maakten de daders voor liefst 60 miljoen euro aan juwelen buit. De
woning van Ecclestone werd door de politie «één van de best beveilig-
de huizen in één van de best bewaakte straten van Londen» genoemd.

Facebook heeft een nieuwe strategie
aangekondigd die mogelijk «heel wat
mensen tegen de borst zal stuiten». Dat
heeft CEO Mark Zuckerberg gezegd op
een bijeenkomst in de Amerikaanse staat
Utah. De focus verschuift naar de vrijheid
van meningsuiting. «We worden steeds
vaker opgeroepen om verschillende soor-
ten inhoud te censureren en dat maakt
me ongemakkelijk. Content die echt

schadelijk is (doelend op berichten over
terreur, kindermisbruik en aanzetten tot
geweld, red.)zullen we verwijderen,
maar er moet een lijn getrokken worden.
We zullen opkomen voor de vrije
 meningsuiting. Het is jammer dat dit zo
controversieel is.» Vorig jaar kreeg Face-
book nog  kritiek, omdat het politieke
 advertenties blijft toelaten zelfs als die
boodschappen leugens bevatten.

LEVENSVERHAAL VAN 
LIMBURGSE DOKTER LEEST 
ALS VLAAMSE ‘BREAKING BAD’

Z’n lab is nooit 
teruggevonden, maar 
volgens de overlevering 
was het ondergebracht in 
een container die telkens 
met een vrachtauto 
verplaatst werd

‘Dokter XTC’
van Marian
Husken is uit-
gegeven bij
Balans, telt
280 blad -
zijden en kost
19,99 euro.

In zijn Mercedes ligt een 
briefje met een chemische
formule. Leclère schept 
erover op tegen de politie. 
Hij zegt er nét niet bij dat 
hij die loepzuivere 
liefdespillen zélf 
wil gaan makenOp klaarlichte dag werd Danny Leclère vermoord in zijn auto. Foto ANP
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Voetganger
sterft na
aanrijding,
chauffeur
vlucht weg
Bij een zwaar ongeval aan
een tramhalte in Jette is
 gisterochtend een voet-
ganger om het leven
 gekomen. De dertiger werd
aangereden door een
 wagen die over een rotonde
vloog. Het slachtoffer
overleed ter plaatse. De
chauffeur zou erg snel 
 gereden hebben volgens
getuigen. Ook een inzitten-
de van de wagen raakte
 gewond. De bestuurder
nam de benen, maar onder-
tussen werd een 30-jarige
verdachte opgepakt. De
man moet nog worden
 verhoord door de politie.
Het parket stuurde ook het
labo en een verkeersdes-
kundige ter plaatse om de
precieze omstandigheden
van het ongeval te onder-
zoeken.

BESTELWAGEN 
PROPVOL DRANK: 
€ 30.000 KWIJT

De politie van Antwerpen 
en de douane hebben
 afgelopen weekend een
 bestelwagen tegengehou-
den die volgepropt zat met
alcoholische dranken. De
douane inde meteen 30.000
euro voor de achterstallige
accijnzen. De bestuurder
reed ook rond  zonder verze-
kering. De actie kaderde in
een algemene controle,
waarbij 79 voertuigen
 werden onderzocht. In
 totaal werd er voor bijna
100.000 euro aan achter-
stallige boetes geïnd. Wie
niet kon betalen, zag zijn
wagen in beslag genomen.

Eerste weekend
van Brussels
alcoholverbod
en al meteen 
71 boetes
De politie van de zone
 Brussel Hoofdstad-Elsene
heeft de afgelopen nachten
al meteen controles uit -
gevoerd op het alcohol -
verbod in de voetgangers-
zone, dat op 1 februari
 inging. Sinds zaterdag is
het verboden om tussen
middernacht en 6 uur ’s
ochtends alcohol te drinken
op straat. Veel mensen
 bleken niet op de hoogte,
want de politie schreef in
totaal 71 boetes uit. «We
hebben een aantal mensen
ingezet om dat te controle-
ren», zegt politiewoord-
voerder Olivier Slosse.
«Voor middernacht trad de
politie preventief op door
mensen te waarschuwen.
Daarna werden er effectief
boetes uitgeschreven.» 
De boetes lopen op tot 
350 euro. Het verbod kwam
er na vele klachten over
overlast en vandalisme in
de voetgangerszone. Die
werden toegeschreven aan
overmatig gebruik van
 alcohol. «Als mensen, en
zeker vrouwen, zich niet op
hun gemak voelen in het
centrum, dan moeten we
daar iets aan doen», zei
Brussels burgemeester
 Philippe Close (PS) daar in
het verleden over.

F-35 HEEFT NOG 
873 MANKEMENTEN
(EN DA’S EEN 
GOEDE ZAAK)

De Amerikaanse straal -
jager F-35, die vanaf 2025
door ons leger gebruikt zal
worden, kampte  vorig jaar
met 873 mankementen,
waarvan dertien kritiek.
Lees: die dertien hebben een
impact op de volledige
 inzetbaarheid van de
straaljager. Dat blijkt uit
een jaarlijks rapport dat de
ontwikkeling van onder
meer de F-35 opvolgt. In het
rapport worden problemen
rond cyberveiligheid, de
software en het 25mm-
boordkanon  aangehaald.
Zo schiet het kanon nog niet
accuraat  genoeg en veroor-
zaakt het scheurtjes in de
body van het toestel. «Toch
is dit goed nieuws», zeggen
Defensiebronnen. «Het toe-
stel is nog in ontwikkeling
en de  mogelijke problemen,
groot én klein, worden
 actief  opgespoord en
 verholpen. Wanneer onze
toestellen worden  geleverd,
zullen de meeste zaken
 opgelost zijn.» 
Ons land schafte 34 F-35’s
aan. «De inzetbaar van de
F35’s ligt nu rond de 65%
van de operationele
 toestellen. Ter vergelijking:
onze Belgische F-16’s
 kampen vandaag met een
duizendtal ‘mankementen’
en hebben een inzetbaar-
heid tussen de 50 en de
60%.» (CMG)

55
LERAARS 
SLACHTOFFER 
VAN AGRESSIE
IN HALF JAAR TIJD

In de eerste helft van 2019
werden in Vlaanderen 
55 leerkrachten slachtoffer
van een agressie. 46 keer
was een leerling agressor,
zeven keer een familielid 
en twee keer een buiten-
staander, meldt Vlaams
 minister van  Onderwijs Ben
Weyts (N-VA). Het gaat om
 arbeidsongevallen door
agressie waarbij het
 slachtoffer een letsel opliep.
Weyts baseert zich hierbij 
op gegevens van het
 Agentschap voor Onder-
wijsdiensten (AGODI) aan
wie scholen dergelijke feiten
moeten melden. De vermel-
de dossiers uit de eerste helft
van 2019 resulteerden in 
33 gevallen in arbeids -
ongeschiktheid, met een
 gemiddelde duur van 
36,15 dagen. De meeste
agressies deden zich voor in
Antwerpen (17), gevolgd
door Oost-Vlaanderen (15),
Limburg en West-Vlaande-
ren (elk 8) en Vlaams-
 Brabant en Brussel (7).

POLITIE AANGESLAGEN NA VERLIES VAN BLUE EN DRAGO

De speciaal voor honden aangepaste politieauto werd zwaar beschadigd door de botsing.
Foto’s Van Maele/RV

Blue, een drugshond van
1 jaar oud, was nog in

 opleiding. Drago was al 
5 jaar en was als
 patrouillehond 

aan de slag.

was een dier van 5 jaar oud, dat al
talloze interventies en trainingen
meemaakte met zijn baas. Drugs-
hond Blue was 1 jaar oud en volop
in opleiding. 

Overal verdriet
Het verdriet om de vier voeters
 beperkt zich niet tot de Knokse
politiezone. «De groep honden -
begeleiders in Vlaanderen is
 relatief klein», aldus Desmet. «Ze
kennen elkaar héél goed en
 hangen aan elkaar. Het is logisch
dat de verslagenheid verder gaat
dan ons korps alleen.» Ook acteur
Andy Peelman, die zelf agent en

hondenbegeleider is, deelde zijn
medeleven op sociale media.
Voor de politiezone, die nu nog
drie begeleiders en zes honden
heeft, volgt een zoektocht naar
twee nieuwe honden. Dat is niet
makkelijk: het zoeken en oplei-
den van een geschikte viervoeter
neemt heel wat tijd in beslag.
«Drago en Blue waren twee waar-
devolle en gerespecteerde leden
van ons team. Realistisch gezien
moeten we stellen dat we al snel
twee jaar verder zullen zijn voor-
aleer onze hondenbrigade op-
nieuw op volle sterkte is», besluit
de korpschef. 

Dit is een zeer zwaar
verlies voor het korps.
Het zal zeker twee jaar
duren voor onze
hondenbrigade
opnieuw op volle
sterkte is

KORPSCHEF STEVE DESMET

De politiepatrouille was zater-
dagnacht op weg naar een
 dringende interventie toen het
langs de Kalvekeetdijk in Knokke
tot een zware botsing kwam. Een
auto reed er een parking af en
merkte daarbij de aankomende
politiewagen wellicht niet op.
Beide wagens gingen van de weg
af en belandden tegen een boom.
Vijf mensen raakten lichtgewond
door de klap: de twee politie-
agenten die op patrouille waren
en de inzittenden van de perso-
nenwagen, drie 19-jarigen. Maar
de zwaarste tol viel te betreuren
bij de twee politiehonden. Drago
en Blue, die in de koffer van de
speciaal voor honden aangepaste
politieauto zaten, overleefden de
klap niet. 
«Een zeer zwaar verlies voor ons
korps», zucht korpschef Steve
Desmet. «We zijn twee gewaar-
deerde collega’s verloren.» Agent
Bjorn De Waele, de begeleider
van de twee honden, was volgens
zijn korpschef nog te aangeslagen
om te reageren. De twee honden
woonden ook bij de agent zelf en
gingen dus elke avond met hem
mee naar huis, wat de band
 versterkte. Patrouillehond Drago

De politiezone
 Damme/Knokke-
Heist is in rouw
 nadat bij een  ongeval
twee politiehonden
omkwamen. «We
verliezen twee
 getalenteerde en
 geliefde leden van
ons korps. Wij
 beschouwen die
 dieren als collega’s.»

• MATHIAS MARIËN •

«Die honden zijn
collega’s voor ons»


