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CHRONOLOGIE VAN DE MISDADEN DIE AAN DE BENDE VAN NIJVEL  
WORDEN TOEGESCHREVEN.

1982

13 maart: Dinant, diefstal van een Faul kal .10 geweer uit  
de wapenhandel Bayard.

10 mei: Elsene, diefstal van een Austin Allegro.
11 mei: Lembeek, de Austin Allegro wordt teruggevonden,  

diefstal van een VW Santana.
14 augustus: Maubeuge, overval in een kruidenierswinkel, 

schietpartij met de Franse politie, twee gewonden.
30 september: Waver, overval op wapenhandel Dekaise, een dode 

politieagent, gevolgd door een schietpartij in Hoeilaert, een ernstig 
gewonde rijkswachter.

30 september: Watermaal-Bosvoorde, de verbrande VW Santana 
wordt teruggevonden.

22/23 december: Beersel, moord op José Vanden Eynde.

1983

9/12 januari: Mons, moord op taxichauffeur Angelou.
28 januari: Watermaal-Bosvoorde, diefstal van een Peugeot 504.
11 februari: Genval, Delhaize overval, buit 17.000 euro.
14 februari: Lasne, diefstal van een Golf Rabbit.
15 februari: Waterloo, de Peugeot 504 wordt teruggevonden.
25 februari: Ukkel, Delhaize-overval, buit 15.000 euro.
3 maart: Halle, overval op de Colruyt, de zaakvoerder wordt gedood, 

buit 17.000 euro.
6 mei: Etterbeek, diefstal van een Audi 100.
21 mei: Eigenbrakel: diefstal van een Oxipac-snijbrander.
8 juni: Eigenbrakel: diefstal van een Saab 900 turbo,  

dood van een waakhond.
9 juni: Lobbes, de Golf Rabbit wordt uitgebrand teruggevonden  

in de bossen van Hourpes.
10 september: Temse, diefstal van 7 kogelvrije vesten uit de Wittock-

Van Landeghemweverij, de conciërge wordt ernstig gewond, haar 
man gedood.
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17 september: Nijvel, moord op het echtpaar Fourez-Dewit, gevolgd 
door een diefstal in de Colruyt, het doden van een rijkswachter en 
het verwonden van zijn collega, gevolgd door een schietpartij met 
gealarmeerde politie in Eigenbrakel. Balans: een gewonde. De Saab 
900 turbo wordt teruggevonden.

2 oktober: Ohain, overval op het restaurant ‘les Trois Canards’, 
diefstal van een Golf GTI, restaurateur Van Camp wordt vermoord.

7 oktober: Beersel, Delhaize-overval, de manager wordt gedood,  
buit 27.500 euro.

1 december: Anderlues, overval op een juwelierszaak, het echtpaar 
Szymusik wordt vermoord, belachelijke buit.

1985

22 september: Erps-Kwerps, diefstal van een Golf GTI uit  
de parking D’ieteren.

27 september: Eigenbrakel, Delhaize-overval, 3 doden,  
buit 5.000 euro.

27 september: Overijse, Delhaize-overval, 5 doden, buit 24.500 euro.
9 november: Aalst, Delhaize-overval, 8 doden, buit 18.000 euro.
11 november: ‘s Gravenbrakel, de Golf GTI, gestolen in Erps-Kwerps, 

wordt in het Bos van Houssière uitgebrand teruggevonden,  
maar ook cheques van de Delhaize Overijse en diverse objecten  
die blijkbaar van Bultot zijn.

1986

6 november: Ronquières, ontdekking door de Deltacel in het kanaal 
bij Fauquez van twee zakken met wapens en diverse voorwerpen 
van de Bende.
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DEEL 1

MOORDEN ONDER VRIENDEN

DE DUBBELZINNIGE ROL VAN DE STAATSVEILIGHEID

‘Tijdens de Loden Jaren is een echte verknechting ontstaan tussen het crimi-
nele milieu en een bepaald politiek milieu. Men kan de hypothese formuleren 
waarbij een misdadig zakenmilieu af en toe handlangers inzet om rekeningen 
te vereffenen.’

Jean-François Godbille, advocaat-generaal in Brussel.

‘Mijn geest verliet de zaal voor een geweldige flashback. Alles leek me zo 
eenvoudig: de vijand stond aan de ene kant en wij aan de andere. Hij had een 
uniform en wij ook. We konden hem zien en aanraken. In de schaduwoorlog 
zien we niets, alles is hetzelfde, we worden niet gezien, we doen alsof, we 
bedriegen. We weten van tevoren dat als er iets misgaat, we alleen zullen 
staan. Maar er blijven altijd die anderen, achter ons, in de schaduw. En ook 
al steunen ze ons niet langer, ze waarderen ons.’

Madani Bouhouche, ex rijkswachter BOB Brussel.

‘Alle experts weten dat de eerste weken, maanden en jaren cruciaal zijn voor 
het goede verloop van een onderzoek. Helaas was dit hier niet het geval. Het 
onderzoek is vanaf het begin opzettelijk slecht gevoerd. Sommige onderzoe-
kers hebben aangevoeld dat het soort misdaden waarmee ze geconfronteerd 
werden, niets te maken had met de ‘klassieke’ misdaad, zelfs al ging het om 
roofmoorden. Magistraten van de rechtbank of zelfs van het Parket, werden 
geïntimideerd en zelfs onder druk gezet.’

De Brusselse advocaat Michel Graindorge in een brief aan onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix, 
hoofd van de Cel Waals-Brabant.
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‘De arrestatie van de Bende is nu nog slechts een kwestie van weken of maanden.’
Jean-Claude Lacroix, onderzoeksrechter van Charleroi in 1997.

‘In het geval van het ‘linkse’ terrorisme van de CCC had Gol zich grote moeite 
getroost om ervoor te zorgen dat het onderzoek gecoördineerd werd door de 
Antiterroristische Gemengde Groep (AGG) en de nationale magistraat André 
Vandoren. In het dossier van de Bende van Nijvel liet Gol alles op zijn beloop. 
Hij maakte geen gebruik van zijn positief injunctierecht om de procureurs-ge-
neraal te verplichten een diepgaand onderzoek uit te voeren in de richting 
van extreemrechts.’

Jos Vander Velpen, advocaat en publicist.
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1. SPOREN DIE NAAR DE OPDRACHTGEVERS LEIDEN

Meer dan dertig jaar na deze bloedige gebeurtenissen is nog 
niemand erin geslaagd om het raadsel van de Bende van Nijvel 

op te lossen. Het dossier werd slecht beheerd en talrijke bewijsstukken 
gingen verloren. Het onderzoek werd verwaarloosd en gedurende vele 
jaren stilgelegd.

De oorlog tussen de diverse politiediensten, incompetentie en het 
bewuste opzet om het onderzoek op een dwaalspoor te brengen, deden 
de rest. Op welke manier kunnen we dan nog de studie aanvatten van 
een zaak die inmiddels gigantische proporties heeft aangenomen?

Toen ik in 1997 en 1998 voor het VRT Nieuws verslag uitbracht over 
de werking van de tweede parlementaire Bendecommissie, leek het 
onderzoek een nieuwe impuls te hebben gekregen, en ik herinner me 
het enthousiasme waarmee de onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix 
in de wandelgangen van het Parlement aankondigde dat hij de daders 
snel zou oppakken. Het zou een vrome wens blijven. 

De moord op wapenhandelaar Juan Mendez en de daaropvolgende 
arrestatie van ex-rijkswachter Madani Bouhouche hadden een keer-
punt in de zaak kunnen zijn. Precies op dat moment werden sommige 
speurders aangemaand om de Mendez-moord niet toe te schrijven aan 
de Bende van Nijvel en dit na een oekaze van de minister van Justitie 
Jean Gol. Het Staatsraison?

EEN GEOGRAFISCHE EVIDENTIE

Ik denk de methode te hebben gevonden om deze ingewikkelde kwestie 
te benaderen, net zoals een schilder zijn ezel verplaatst tot hij de juiste 
invalshoek heeft. Bijna alle aanvallen van de Bende gebeurden in een 
driehoek begrensd door de N5, de N6 en de N90, een driehoek met een 
dwarsdoorsnede van zestig kilometer en een basis van dertig kilometer.

In het noorden bevond zich de NAVO en het hoofdkwartier van het 
Belgisch leger in Evere, waar ook de 8ste geheime sectie van de mili-
taire inlichtingendienst SDRA was gevestigd, en de kern vormde van het 
officiële Belgische Gladio-netwerk. 
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In het zuiden lagen de SHAPE in Casteau en de abdij van Aulne, de 
ontmoetingsplaats van de leden van de Militie van Jezus Christus, een 
katholieke en anticommunistische groepering met onder haar leden vijf 
militairen. In Gerpinnes beschikte Gladio over een safe house.

In het Bos van Houssière in Braine-le-Comte en in het Bos van Hourpes 
in Lobbes werden regelmatig schietoefeningen gehouden door extreem-
rechtse figuren. De Bende liet daar heel wat sporen achter.

MOORDENAARS GEDEKT DOOR GLADIO?

Met uitzondering van Temse en Aalst, vonden alle overvallen van de 
Bende plaats binnen deze geografische driehoek. In Temse stal men 
zeven kogelwerende vesten omdat het prototypes waren uit kevlar. In 
november 1985 waren alle Delhaize warenhuizen in de provincie Brabant 
streng bewaakt en dit na de bloedige overvallen in Eigenbrakel en 
Overijse twee maanden eerder. Aalst was dus een gemakkelijk doelwit 
omdat de bewaking er minimaal was. Vanuit Aalst konden de daders 
vlug terugplooien naar hun schuilzone in het Bos van Houssière, via een 
discrete route over Ninove, Leerbeek en Bierghes.

EEN GEORKESTREERD COMPLOT

De meeste gangsters die ik tijdens mijn onderzoek sprak, beweerden 
dat de aanvallen van de Bende het resultaat waren van een complot dat 
door een extreemrechtse cel van de Rijkswacht was georkestreerd. De 
leden waren al lang verraden als het uitsluitend gewone criminelen betrof, 
want de premie van 250.000 euro die Delhaize uitloofde zou de ene of 
de andere gangster al snel aan het praten hebben gebracht.
Men kon zich dus terecht vragen stellen over de ware identiteit van deze 
genadeloze overvallers. Waren zij lid van een internationaal crimineel 
netwerk? Een kluwen van huurlingen en spionnen? Van ex-rijkswachters 
en militairen, die met de hulp van een paar ordinaire gangsters het vuile 
werk opknapten voor burgers boven elke verdenking? 

Als we de modus operandi van de aanvallers bestuderen, kunnen we 
alleen maar tot het besluit komen dat ze bijzonder ervaren en georgani-
seerd waren. Ze kenden de organisatie, de werking en de gewoonten van 
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de politiediensten van binnen en van buiten en voerden hun aanvallen 
vaak uit op het moment van de ploegenwissel van de brigades, wat 
gewone criminelen niet kunnen.

DE LODEN JAREN

De loden jaren beslaan een periode van ongeveer twee decennia, geken-
merkt door de radicalisering van extreemrechtse en -linkse groepen op 
het Europese vasteland.

In de jaren zeventig en tachtig bereikte de Koude Oorlog tussen 
de Verenigde Staten en de Sovjet Unie zijn hoogtepunt. Men hoeft 
alleen maar te kijken naar de capaciteit van de militaire arsenalen van de 
protagonisten om te begrijpen dat elk van beiden genoeg kernbommen 
bezaten om al het leven op aarde honderden keren te vernietigen.

In deze jaren ontstonden er kleine terreurgroepen die aanslagen pleeg-
den die een mengeling waren van uiteenlopende ideologieën: anarchisme 
tot antifascisme, maoïsme, marxisme-leninisme en anti-Amerikaans 
imperialisme. 

In Frankrijk verscheen Action Directe (AD) op het toneel in 1979 en 
eiste 80 aanvallen op, waarbij 12 mensen omkwamen en 26 gewond 
raakten. 

De Duitsers kregen af te rekenen met de Rote Armee Fraktion (RAF), 
beter bekend als de ‘Baader-Meinhof groep’. De RAF was opgericht in 
het begin van de jaren zestig. Bij de aanvallen, moorden en ontvoerin-
gen verloren 34 mensen het leven. In oktober 1977 pleegden Andreas 
Baader, Gudrun Ensslin en Jean Carl Raspe collectief zelfmoord in de 
Stammheim-gevangenis in Stuttgart.

Italië kampte met de Rode Brigades. De leden waren overtuigde 
Marxisten-Leninisten, en hun doel was de eindoverwinning van de 
Proletarische Revolutie. Op de lange lijst van de misdaden van de briga-
disten was er de moord op de christendemocratische premier Aldo Moro. 
Het Hof van Cassatie veroordeelde het informatiediensthoofd van de 
militaire veiligheid (SISMI) en een generaal voor het plaatsen van een 
koffer met explosieven in de trein Taranto-Milaan in januari 1981. De 
gebruikte koffer leek sterk op die in het station van Bologna, waarbij een 
half jaar eerder 85 mensen omkwamen en meer dan 200 gewond raakten. 
In hetzelfde jaar veroorzaakte een bom in een vuilnisbak tijdens de druk 
bijgewoonde Oktoberfeesten in München de dood van 13 mensen.
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Er was ook de affaire van de Bommeleeër in het Groothertogdom 
Luxemburg. In deze kleine bankstaat werden tussen mei 1984 en maart 
1986 meerdere bomaanslagen gepleegd. Doelwitten waren de masten van 
een elektriciteitsmaatschappij, administratieve gebouwen, het hoofd-
kantoor van de gendarmerie, een krant en de radarinstallaties van de 
nationale luchthaven. Twee gendarmes zijn gearresteerd, zes anderen in 
beschuldiging gesteld. Hier was op de achtergrond duidelijk de schaduw 
te zien van de Luxemburgse staatsinlichtingendienst SREL en de CIA.

Al die aanslagen leidde tot de hypothese van de betrokkenheid van een 
Gladio-achtige organisatie in het kader van de doctrine van de ‘Strategie 
van de Spanning’. Deze strategie die door generaal Westmoreland, opper-
bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Vietnam werd gedefinieerd, 
bestond erin de bevolking angst aan te jagen door middel van psycho-
logische oorlogsvoering en selectief terrorisme. 

BELGIË: DE ZACHTE ONDERBUIK VAN EUROPA

Wat België in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw op stelten 
zette, was de installatie van Amerikaanse kernwapens. Ons land herbergt 
het NAVO-hoofdkwartier in Evere en de SHAPE in Casteau bij Mons. Hier 
vonden in de jaren tachtig van de vorige eeuw heel wat vredesdemonstra-
ties plaats met honderdduizenden deelnemers. Tegelijk veroorzaakte het 
succes van de communistische partijen in Frankrijk en Italië slapeloze 
nachten bij de Amerikaanse veiligheids- en spionagediensten. 

GLADIO EN DE ‘STAY BEHIND’

Na het einde van WOII bogen de strategen zich over de verschillende 
aspecten van dit conflict en stelden vast dat het verzet in de door Duitse 
troepen bezette landen, pas in de tweede helft van het conflict enig 
effect sorteerde. Als oorzaken stelde men vast: een gebrek aan wapens, 
geschoold personeel en coördinatie. Uit die vaststelling groeide het idee 
van Gladio, speciaal geselecteerde en opgeleide burgers en militairen, die 
weerstand moesten bieden aan elke bezetter en belast werden met het 
verbergen van onmiddellijk beschikbare en bruikbare wapens.
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Deze netwerken waren eenheden van het type ‘Stay Behind’, altijd paraat 
om strijd te voeren achter de toekomstige vijandelijke linies.
In het voorjaar van 1990 maakte de socialistische minister van Defensie, 
Guy Coëme, het bestaan bekend van SDRA-8, de kern van de Belgische 
Gladio. Hij was door de Italiaanse militaire autoriteiten op de hoogte 
gebracht. Volgens zijn verklaringen betrof het hier een clandestien 
Europees netwerk waarin België een zeer belangrijke geografische scha-
kel vormde. 
In de loop der jaren was Gladio bijna in de vergetelheid geraakt. Er waren 
weinig activiteiten en slechts honderd agenten in dienst. Gladio werd 
geleid door acht officieren van de militaire veiligheidsdienst SDRA-8 en 
ondersteund door de Sectie Training en Communicatie, of STC/Mob, 
van de Staatsveiligheid.
Volgens NAVO-Generaal Bernard Rogers was de organisatie van de Stay 
Behind-netwerken een zaak van de nationale regeringen. De namen 
van de leden werden strikt geheim gehouden. Het was precies deze 
geheimdoenerij en het totale gebrek aan controle dat elementen van 
extreemrechts ertoe aanzette het initiatief te nemen en in staat stelden 
hun eigen politieke agenda uit te voeren.

EEN KEERPUNT

In 1981 gaf Ronald Reagan, de nieuwe president van de Verenigde Staten, 
de CIA meer speelruimte. Zijn visie op de USSR was die van een tot de 
tanden bewapende natie, die problemen en onenigheid zaaide in de 
westerse wereld door middel van zijn ‘vijfde colonne’, waaronder volgens 
hem ook de zeer actieve pacifistische beweging behoorde.
Reagan bepaalde vervolgens de doelstellingen, de rol, en de verantwoorde-
lijkheden van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij benoemde gene-
raal Haig, de gewezen chef van de SHAPE, tot minister van Buitenlandse 
Zaken. Geheime operaties en contraspionage zouden voortaan een essen-
tieel onderdeel worden van het Amerikaanse buitenlandse beleid.

Reagans eerste beslissing was om de CIA te reorganiseren en te verster-
ken. Haar nieuwe directeur, William ‘Bill’ Casey, het hoofd van Reagans 
verkiezingscampagne, kon op aanzienlijke financiële middelen rekenen. 
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GLADIO

In 1991 trad Michel Van Ussel, codenaam ‘Georges 923’, uit de schaduw 
en gaf toe dat hij lid was geweest van de Belgische Gladio. Hij schreef:

‘Onze Gladio was een slapend netwerk dat actief zou worden na de Sovjet-
bezetting van ons grondgebied. Militanten en extremisten van allerlei aard 
werden d’office geweerd. Dit is een van de redenen waarom het even zinloos 
als ongepast is om bijvoorbeeld mogelijke extreemrechtse terroristen in de 
gelederen van Gladio te zoeken.’

Van Ussel gaf echter toe dat de afdeling STC/Mob van de Staatsveiligheid:
‘een psychologische oorlog moest voeren via een speciale afdeling bestaande 

uit drie commissarissen en vier inspecteurs’.
Het jaarlijkse budget voor deze afdeling bedroeg 250.000 euro, maar 

niemand leek te weten waar het geld precies naartoe ging. Het was Albert 
Raes, administrateur-generaal van de Staatsveiligheid van 1977 tot 1990, 
die het laatste woord had over de besteding van dit bedrag.

Het officiële Belgische Stay Behind-netwerk werd eind 1990 opgehe-
ven. Het bestond nog steeds uit 15 actieve militairen, verantwoordelijk 
voor opleiding en logistiek, en een tiental gepensioneerde soldaten, ook 
rijkswachters, die instonden voor de rekrutering en de opleiding van een 
veertigtal clandestiene agenten. 

Sommigen waren betrokken in de illegale wapenhandel. Het betrof 
een dissidente fractie, die zonder twijfel in de ban geraakte van het 
hevige anticommunistische discours van sommige NAVO-gelinkte fana-
tici. Zoals in Italië deden die een beroep op extreemrechts met banden 
in de onderwereld. Er ontstond zo een parallel netwerk, waarvan de 
structuren, de geheimdoenerij en de methoden gebaseerd waren op die 
van Gladio. Zo ontstond ‘de Bende van Nijvel’, een stelling die we in 
dit boek zullen uitwerken.

KOLONEL BERNARD LEGRAND

Hij leidde de operaties van de officiële Belgische Gladio vanaf 1984. Net 
als zijn voorganger De Trembleur werd hij nooit tot generaal benoemd. 
Twijfelde het opperbevel van het leger aan hun integriteit? Of vond men 
het concept Gladio te excentriek?

Kolonel Legrand realiseerde zich dat een parallelle organisatie zijn 
plaats had ingenomen en met gewelddadige acties bezig was. 
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Tijdens een onderhoud vertelde hij me dat het militaire commando 
majoor Jean Bougerol, commandant van het PIO (Public Information 
Office), tot de orde had moeten roepen. PIO was een ‘parallelle infor-
matiedienst’ die in de schoot van het Belgisch leger functioneerde. De 
legerleiding had Bougerol te lang vrij spel gegeven, met alle kwalijke 
gevolgen van dien. Waarom vertelde de kolonel niet de hele waarheid? 
Uit angst?

Was Bougerol een leerling-tovenaar? Zette hij, met de geheime steun 
van een crimineel politiek netwerk onder leiding van Madani Bouhouche 
en van de Amerikanen, een pseudo-Gladio op, belast met het elimine-
ren van bepaalde hinderlijke getuigen door toepassing van de beruchte 
‘Strategie van de Spanning’? Vormden de Cellules Communistes 
Combattantes, of CCC, ook een belangrijke rol in die strategie die zich 
verschool achter de mythe van de Bende van Nijvel?

DE ROL VAN DE WESTLAND NEW POST ALS ONTSTEKER

In de jaren tachtig richtten sommige speurders, vooral afkomstig van de 
Bijzondere Opsporingsbrigade, de BOB, van Waver, hun onderzoek op de 
WNP. Velen waren ervan overtuigd dat deze extreemrechtse privémilitie 
de sleutel vormde tot het Bendemysterie. Wie waren de leden van deze 
geheime organisatie?

We moeten terug naar 1974, toen enkele Luikse studenten onder het 
motto’Maréchal, nous voilà’ een groep oprichtten die ze Front de la Jeunesse 
doopten. Later werd de naam gewijzigd in ‘NEM-Club’, in verwijzing 
naar het tijdschrift Nouvel Europe Magazine, een fascistisch tijdschrift. 
Uit deze beweging ontstond de WNP, een pro-nazistische groepering en 
heel vatbaar voor de lokroep van het terrorisme.

De leider ervan, Paul Latinus, stond dicht bij het CEPIC, de belangen-
verdediger van Franstalige kaderleden en zelfstandigen, de politieke arm 
van Paul Vanden Boeynants, een briljant politicus en berucht sjoemelaar. 

Paul Latinus ‘verhing’ zich op 24 april 1984 aan een telefoondraad die 
zijn lichaamsgewicht niet kon dragen …

De WNP had dezelfde structuur als het echte Gladio-netwerk. De 
analogie was opvallend. In de volgende paragrafen tonen we de officiële 
structuur van Gladio en die van zijn dissidente concurrent in cursief.


