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et is die zaterdag 9 november 1985 uit-
zonderlijk mooi weer geweest. Indian

Summer in Vlaanderen, en dus ook in Aalst, de
stad die beweert het leukste carnaval van de
wereld te hebben. De sfeer op de terrasjes van
de Grote Markt is opperbest. ’s Avonds, wan-
neer een lichte nevel de Belforttoren heeft
omzwachteld, haasten velen zich nog naar het
warenhuis van Delhaize, aan de rand van de
stad gelegen aan de Parklaan. Er moeten veel
inkopen worden gedaan, want er staat een lang
weekeinde voor de deur. Maandag is het 11
november en wordt de Wapenstilstand her-
dacht. Een vrije dag dus. De dag heeft in Aalst
een bijzondere betekenis. Voor de kinderen
betekent 11 november het hoge bezoek van de
Lieve Sint. Niet van Sinterklaas, maar van Sint-
Maarten. Voor de ouders is er op 11 november
de Jaarmarkt waar men over de koppen kan
lopen. Het worden drukke dagen, leuke vooruit-
zichten dus. Maar toch is de sfeer in Aalst niet
helemaal onbedrukt. Want ook de Keizerlijke
Stede is in de ban van de 27ste september.
Die dag, nog maar enkele weken geleden, zijn
kort na elkaar de Delhaize-winkels in
Eigenbrakel en Overijse overvallen op een ma-
nier die de meest griezelige nachtmerries over-
treft. Een driekoppige bende heeft tijdens de
twee overvallen in totaal acht klanten op een
niets ontziende wijze neergeknald. Het is een
bloedbad dat niemand in verband kan brengen
met de eerder schamele buit van 1,2 miljoen
frank. Was het de gangsters wel om geld te
doen? Of wilden ze vooral terreur zaaien?
De feiten worden toegeschreven aan de Bende
van Nijvel, die in 1983 al een verschrikkelijk
bloedspoor heeft achtergelaten, maar sinds 22
maanden niet meer van zich had laten spreken.
Waarom het zo lang stil is geweest? Er wordt
druk gespeculeerd. Misschien zijn ze wel dood.
Misschien gaat het om een commando dat zich
in het buitenland heeft teruggetrokken. Mis-
schien zitten de bendeleden wegens andere fei-
ten wel ergens in een gevangenis vast en is dat
de reden dat ze zich koest houden.
Hoe dan ook, al die illusies worden op 27 sep-

tember brutaal aan diggelen geslagen. Ook
Aalst siddert bij de verrijzenis van de Bende.
Toch geloven weinigen dat de killers in de ajui-
nenstad zullen opdagen. Daar zijn twee argu-
menten voor. Het eerste: heeft men het niet over
de Bende van Nijvel, over les tueurs du
Brabant-Wallon? Het tweede: sinds 27 septem-
ber verkeren alle politiediensten en de
Rijkswacht in verhoogde staat van alarm. Alle
warenhuizen, en in het bijzonder die van
Delhaize, worden nauwlettend in de gaten
gehouden. En waar mogelijk ook bewaakt.
Zeker ’s avonds. Zo ook in Aalst. De bende zou
wel heel erg stoutmoedig moeten zijn om nu
nog uit te pakken.
Wat de Aalsterse burgers niet weten, is dat de
dagen voordien twee vreemde gebeurtenissen
plaatsvinden in de buurt van Delhaize-Aalst.
Het warenhuis is niet zo ver gelegen van het
Osbroekpark en de atletiekpiste in dat gebied.

Op 31 oktober loopt een koppel uit Zele er wat
te joggen, wanneer het plotsklaps oog in oog
staat met enkele duistere, erg verdachte kerels.
De angst slaat het koppel om het hart. Ze rijden
naar het politiekantoor. De patrouille die naar
het park wordt gestuurd, kan de kerels niet
onderscheppen. Het enige wat ze nog ziet, 
is een Ford Taunus die de dreef uitrijdt en 
verdwijnt.
En er is in die dagen een tweede verontrustend
feit. Een vader komt de politie van Aalst vertel-
len dat zijn kinderen in de namiddag hebben
gespeeld aan de Docusberg, het hellende pad
achter het Delhaize-warenhuis. Daar, in het
struikgewas, zouden ze een vuilniszak met
wapens hebben gevonden. Ter plekke vindt de
politie inderdaad een zak met twee revolvers,
een riot-gun en patronen. De politie gaat met de
vondst naar een bekende wapensmid in de
stad.

DOSSIER/MISDAAD

Waar is het lijk 
van de killer?

Het is deze herfst exact 20 jaar geleden dat België sidderde onder de terreur van de 
Bende van Nijvel. Bij drie overvallen op vestigingen van Delhaize vielen liefst 16 slachtoffers,
het officiële dodental. Maar mogelijk viel er ook een 17de dode: de killer zelf. Zijn lijk kan

leiden tot de ontmaskering van de bende. Probleem: waar is het? Deel 1 van het ultieme
Bende van Nijvel-dossier, samengesteld door P-redacteur René De Witte, 

die zelf getuige was van de allerlaatste overval.

De  Bende  van  N i j ve l  ( dee l  1 )

H

22 maanden lang laat de Bende van Nijvel niets van zich horen. Op 9 november 1985 
slaat ze weer toe. En hoe. Bij een overval op een Delhaize vallen acht doden.
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DE WAPENSMID: “De wapens waren zorgvul-
dig met tape afgeplakt om vingerafdrukken te
voorkomen. Wat mij opviel, waren de
zelfgemaakte patronen. Die waren ambachtelijk
vervaardigd, maar vooral op een nogal stunteli-
ge wijze. Als dit wapens waren die de Bende
vooraf had klaargelegd, dan kwamen die zeker
niet van een volleerde schutter of een militair. Ik
heb altijd geloofd dat de Rambo die in Aalst
heeft toegeslagen, een geestesgestoorde moet
geweest zijn. En bovendien een klungelaar in
het schieten.”
Misschien was het wel een klungelaar, maar 
hij zal enkele dagen later wel geen half werk
afleveren.

Oog in oog 
met de Bende

Het is iets over half acht ’s avonds wanneer ik,
die 9de november, heel toevallig de Parklaan
naar boven rijd en ter hoogte van de hoofdin-
gang van de Delhaize plots op de remmen moet
staan voor een ogenschijnlijk argeloze man die,
net voor mijn wagen, over de weg rent. Voor de
ingang van het warenhuis zie ik een Renault 4
van de Rijkswacht met gierende banden achter-

waarts rijden, tot zowat twintig meter verder aan
het rondpunt dat in Aalst De Haring heet. Een
rijkswachter loopt, zijn wapen in aanslag, gelijk-
tijdig mee met de Renault naar de hoek van de
Parklaan en de Ninovesteenweg. Aan die
steenweg bevindt zich, even verderop, de toe-
gang tot de parking van de Delhaize. Een poli-
tiecombi scheurt over De Haring naar de steen-
weg. Ik zie een Opel als gek over het rondpunt
rijden, met een verbrijzelde achterruit. ‘De
Bende van Nijvel’, bonkt het in mijn hoofd. Bang
om door te rijden en mij hierdoor mogelijk op de
vluchtroute van de bende te bevinden, ga ik aan
de kant staan, spring uit de auto, trek mijn vrien-
din van de passagiersstoel en ga samen met
haar schuilen achter een tuinmuurtje. Daar zit-
ten we dan, gehurkt, trillend van angst. Het
doffe wapengeschut een meter of honderd ver-
der, lijkt eindeloos. De politieagenten die met
een tweede combi zijn aangerukt, zoeken
beschutting achter een garage. Almaar meer
mensen vluchten de Delhaize uit langs de
Parklaan. Een horrorfilm in het echt.
Het schieten houdt op. Ik hoor de loeiende sire-

nes van een ambulance naderen. Dan van een
tweede. Een derde. Aan de Ninovesteenweg
troepen aangeslagen klanten samen. Ik zie hoe
een man met bebloed voorhoofd door de
menigte klieft en in de armen valt van een snot-
terende vrouw. Langzaam dringt het in de men-
senzee door wat voor een ravage de minuten
voordien is aangericht. Op de parking en in het
warenhuis, liggen zeven zielloze lichamen. Een
achtste klant zal later in het ziekenhuis bezwij-
ken aan twee schotwonden in het hoofd. Twee
zwaargewonden overleven de hold-up. Er zijn
zes lichtgewonden, anderen zijn in shock. De
buit bedraagt 737.777 frank, vandaag zowat 1
miljoen frank waard of 25.000 euro. Net als in
Overijse en Eigenbrakel staat bij deze laffe
moordpartij de buit niet in verhouding tot het
dodental.
Uit de eerste vaststellingen leren de speurders
van de gerechtelijke politie dat er drie daders
waren. Er zijn twee riot-guns gebruikt, een
geweer dat het uitzicht heeft van een mitrailleur
en een vuistvuurwapen. De daders zijn gevlucht
met een donkere, metaalkleurige VW Golf GTI,
met openstaand kofferdek van waaruit een van
de daders naar de politie schiet. De politie
schiet terug, maar de daders ontsnappen. Aalst
is het laatste wapenfeit van de bende.

Middelen zat
Het onderzoek naar de bendefeiten wordt aan-
vankelijk gevoerd door verschillende task forces
in de arrondissementen waar de feiten zijn
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De beruchte Volkswagen Golf GTI 
van de Bende. Zonder achterbank, om 

zo comfortabel mogelijk te kunnen schieten 
op eventuele achtervolgers.
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gepleegd. Voor Aalst is dat de Delta-cel, opge-
richt door het parket van Dendermonde, het
gerechtelijk arrondissement waar Aalst onder
valt. Later worden alle onderzoeksdossiers
samengevoegd in Charleroi. Daar wordt het
onderzoek vanuit een gebouw in Jumet tot op
heden gevoerd door de zogeheten Cel Waals-
Brabant.
Ook de politiek bemoeit zich met de zaak. Er
worden twee parlementaire onderzoekscom-
missies opgericht. Die stellen onder meer een
aantal disfuncties vast in een aantal onder-
zoeksdaden. De tweede commissie geeft de
onderzoekscel in 1997 de aanbeveling om na te
gaan of de bendefeiten niet in verband moeten
gebracht worden met extreem-rechtse kringen
in ons land, met het schuttersmilieu in de prac-
tical pistol shooting clubs, met seksdossiers,
met het geheime netwerk van Gladio, et cetera.
Het zijn allemaal sporen die in de loop der jaren
zijn ontwikkeld door de media en die sterk zijn
gaan leven bij de publieke opinie. Op verzoek
van de commissie zal de cel deze zijsporen
onderzoeken, zal de cel tal van oude gerechte-
lijke dossiers afstoffen om ze opnieuw tegen het
licht houden. Zonder succes.
Aan middelen zal het de speurders nooit ont-
breken. Er mag geschat worden dat het Bende-
onderzoek tot nu toe in totaal zowat 25 miljoen
euro heeft gekost. Vier jaar geleden bestond de
Cel Waals-Brabant uit niet minder dan 100 man,
twee onderzoeksrechters en twee parket-
magistraten. De reeks onderzoeksdaden is
schier eindeloos. Het gerechtelijk dossier 26/90
en de stukken die onder de parketnotitie 33X87
doorheen de jaren zijn verzameld, zijn onder-
tussen uitgegroeid tot een berg papier van 1,5
miljoen bladzijden, waarvan 1 miljoen docu-
menten allerhande.
De cel bestaat vandaag uit tien mensen: acht
speurders en twee administratieve krachten.
Aanstaande dinsdag 25 oktober geven procu-
reur des Konings Claude Michaux, onderzoeks-
rechter Jean-Claude Lacroix en commissaris
Eddy Vos aan de nabestaanden van de
slachtoffers tekst en uitleg over de stand van
het onderzoek. Marie-Jeanne Callebaut, wedu-
we van Jan Palsterman die in Aalst werd
doodgeschoten, was er bij de vorige briefings
telkens bij. Ook nu reist ze naar Jumet.
MARIE-JEANNE CALLEBAUT: “Ik zal er zijn.
Ik ben echt benieuwd wat ze ons zullen vertel-
len, maar ik heb zeker geen hoge verwachtin-
gen. We zijn al zo vaak ontgoocheld. Onze
enige troost is dat het onderzoek nog altijd
doorgaat. Zolang is er hoop dat de zaak wordt
opgehelderd, maar ik moet zeggen, veel hoop
is er niet meer.”

Symbooldossier
In afwachting van de briefing eind oktober geeft
niemand uit Jumet of Charleroi op dit moment
een interview. Maar we konden eerder al een
aantal zaken optekenen.

DE SPEURDERS: “De Bende van Nijvel is voor
velen een symbooldossier geworden. Men ziet
achter het feit dat de bende niet is ontmaskerd,
een grote doofpotoperatie. Maar wees eerlijk:
hoeveel magistraten zijn bezig geweest met het
onderzoek, hoeveel speurders? Hoeveel
ministers van Justitie hebben we sindsdien
gekend? Allemaal in hetzelfde, grote complot
betrokken? Men moet realistisch zijn. De per-
ceptie bij de publieke opinie is frustrerend, maar
nog groter is voor ons de frustratie dat we de
zaak nog niet hebben opgehelderd. Maar we
gaan door, we kunnen niet anders. Want wat als
we zouden stoppen? Dan hoor ik die stemmen
al: zie je wel dat de waarheid niet aan het licht
mag komen! Er gaat geen dag voorbij zonder
nieuwe tips. Alles wordt onderzocht, zelfs al lijkt
het op het eerste gezicht onzin. Als iemand
meldt dat hij er Suske van verdenkt betrokken te
zijn, onderzoeken we dat. Maar als dan blijkt dat
Suske op het moment van de feiten vier jaar
oud was, klasseren we de zaak. Toch, elke tip
kan belangrijk zijn. Het dossier bevat duizenden
en duizenden namen. Iets in mij zegt dat 
de namen van de bende daartussen zitten.
Maar wie?”
Even leek het erop dat de speurders dicht bij de
oplossing waren. Tijdens de tweede parlemen-
taire onderzoekscommissie, in 1996 en 1997,
liet onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix
zelfverzekerd weten dat de opheldering een
kwestie was van enkele maanden. De com-
missieleden vielen haast van hun stoel.
DE SPEURDERS: “De hoop van Lacroix was
toen gewettigd. We hadden nieuwe, nauwkeu-
rige robotfoto’s en we hadden een DNA-profiel
van de killer, gemaakt aan de hand van onder
meer de zeven sigarettenpeuken die in de taxi
van Angelou zijn gevonden. Deze taxichauffeur
werd vermoord in de koffer van zijn auto terug-
gevonden (zie kader p.58, punt 5). De peukjes
moeten van de moordenaar zijn, niet van een
klant. Zeven sigaretten, dat is anders wel een
lange rit. We hebben dus het DNA-profiel van
een van de bendeleden. Lacroix dacht dat de
combinatie van de nieuwe robotfoto’s ons dicht
bij de oplossing zouden brengen. Dat was te
vroeg victorie gekraaid.”

De nieuwe robotfoto’s waren de vrucht van een
aantal hypnosesessies met getuigen van de
overvallen. De onderzoekscel deed ook een
beroep op enkele Franse topspecialisten in het
domein van de profiling. Aan de hand van de
manier van hun optreden, worden daarbij pro-
fielen van daders opgesteld. Gaandeweg kwa-
men de speurders tot volgend inzicht. De bende
bestond uit drie mensen. Ondanks getui-
genissen over een vierde lid, zijn daar nooit
bewijzen van gevonden. Er was een ‘reus’, een
man van zeker 1m92. Er was de ‘oudere man’¸
de chauffeur van de wagens die werden
gebruikt bij de feiten. En er was de ‘killer’, vol-
gens de Franse experts een psychopaat van de
ergste soort.

De buit van 
een psychopaat

DE SPEURDERS: “Als het bij de eerste en de
tweede reeks feiten om dezelfde killer gaat,
denken wij dat hij in het begin weinig heeft
gedaan, dat hij nadien het bevel heeft overge-
nomen en dan volledig uit de bol is gegaan, en
in zijn agressiviteit is gaan groeien. Als de killer
een psychopaat was, verklaart dat waarom tij-
dens de tweede reeks de buit van bijna 2 mil-
joen frank niet in verhouding stond met de
zestien doden. Zijn buit was niet het geld, dat
waren de doden.”
De stelling is erg geloofwaardig, maar toch blij-
ven de speurders liever voorzichtig. Profiling is
een delicate wetenschap. Dat gebeurt best op
basis van wat de getuigen zelf hebben gezien,
niet van wat de politie daarvan op papier heeft
gezet. De Franse profilers hebben tijdens hun
bezoek met een getuige gesproken. Maar dat
was nogal summier. Ook de robotfoto’s die
gemaakt werden tijdens hypnosesessies, kun-
nen ruis vertonen. Wat hypnose betreft, zijn er
twee scholen: de eerste zegt dat een gehypno-
tiseerde persoon terug naar het verleden keert.
Een Amerikaanse studie stelt echter dat
iemand onder hypnose niet het verleden terug-
brengt, maar de beelden die hij zich van dat ver-
leden heeft gevormd.
DE SPEURDERS: “We moeten dus voorzichtig
blijven met getuigenissen. De buitensporige
gewelddadigheid van de bende is door velen
toegeschreven aan de reus, terwijl de analyse
leert dat het wellicht de killer was, een man van
1m80, gespierd, stevig gebouwd, uitzonderlijk
sterk.”

Zeker een Belg
Nog een (voorlopige) conclusie: de bendeleden
maakten wellicht geen deel uit van het klassie-
ke misdaadmilieu. En wellicht ging het ook niet
om een buitenlands commando.
DE SPEURDERS: “Er is gesproken over een
buitenlands commando dat hier terreur zou zijn
komen zaaien. We hebben het dan over de 
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“De ‘killer’ was het niet
om het geld te doen,

maar om de moorden.
Waarschijnlijk is hij

helemaal door het lint
gegaan toen hij het
bevel van de Bende 
had overgenomen.”
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hypothèse de la stratégie de la tension, zoals
die is beschreven door de Amerikaanse staf-
chef Westmoreland. Sommigen menen dat de
bende hetzelfde opzet had als bijvoorbeeld de
terroristen in Italië. Volgens ons was daar meer
over te vinden in de archieven van de Stasi (de
gevreesde geheime dienst uit het voormalige
Oost-Europa; red.). In die archieven hebben we
niets gevonden. Buitenlands commando? We
mogen het niet uitsluiten. Wat we wel zeker
weten, is dat een van de daders accentloos
overging van het Frans naar het Nederlands, en
omgekeerd. Dat was dus bijna zeker een Belg.
Maakte de Bende deel uit van het misdaad-
milieu? Vooreerst: niet elke crimineel maakt
deel uit van het milieu. Verder was de Bende
niet echt professioneel bezig. De autodiefstallen
van de bende waren niets meer dan vulgaire
car jackings. Zij moesten de sleutels hebben,
want zonder konden ze met de wagens niet
weg. Echte autodieven hebben geen sleutels
nodig. Dus niet uit het milieu? Het kan alles zijn,
bijvoorbeeld mensen die jaren samen op jacht
zijn gegaan en op een dag een psychopatisch
gedrag zijn gaan ontwikkelen. Maar let wel: dit is
een pure hypothese. En ook met hypotheses
moet men voorzichtig zijn. Een hypothese wordt
opgebouwd op basis van kennis. Nu zou je kun-
nen denken dat hoe meer kennis men van iets
heeft, hoe beter de hypothese. Niet echt. Wat
wel zo is: hoe meer kennis, hoe meer hypo-
theses. Maar met een hypothese ga je natuur-
lijk niet naar Assisen.”

De missing link
Eén hypothese is de jongste jaren nochtans uit-
drukkelijk boven water gaan drijven: de killer is
dood. De speurders beschikten al langer over
aanwijzingen dat hij was doodgeschoten in
Aalst. Maar in 2003 kwamen daar onverwacht
bijzonder intrigerende getuigenissen bij. Er was
weer hoop. Maar eerst een reconstructie van de
gebeurtenissen voor en na de overval in Aalst.
• Zaterdagnamiddag 9 november. In het bos van
La Houssière in Eigenbrakel ontdekt een wan-
delaar een uitgebrand stapeltje rommel: zes
verschroeide afstandbedieningen voor televisie-
toestellen, een decodeerapparaat, een wapen-
encyclopedie, een halfverbrande foto van een
blonde vrouw en halfverbrande cheques van de
overval van Delhaize-Overijse. De afstandsbe-
dieningen hadden wellicht moeten dienen als
ontstekingsmechanismen.
• Zaterdagavond. De overval op Delhaize-Aalst.
De daders vluchten. Het kofferdeksel van de
Golf staat open. Vandaar wordt de politie
beschoten. De Aalsterse politieagent Eddy
Nevens, die zich op zowat 15 meter van de Golf
bevindt, schiet terug. Nevens is monitor in de
schietstand van de politie. Hij is een geoefend
schutter. Nevens weet zeker dat hij raak schoot.
• De Golf rijdt door. Een getuige ziet twee kilo-
meter verder een Golf met openstaand koffer-
deksel voorbijrazen. Kilometers verder ziet de
chauffeur van een Jeep de Golf met hoge snel-
heid voorbijflitsen. Het kofferdeksel is dicht. Een

hele tijd lang rijdt hij achter de Golf. Het deksel
blijft dicht. Vreemd. Bij andere overvallen zagen
chauffeurs die achter de Golf reden het deksel
opengaan en werden ze bedreigd door een
man met een wapen. Nu niet. Is de killer dood? 
• Rond middernacht, enkele uren na de overval,
wordt de Golf in brand gestoken in het bos van
La Houssière. De auto wordt twee dagen later
opgemerkt door een wandelaar. De achterbank
ontbreekt.
• In de nacht van 10 op 11 november ziet een
getuige 1,5 km daarvandaan mannen langs de
oever van het kanaal Brussel-Charleroi. Hij ziet
hoe ze zakken in het water gooien. De zakken
worden later door de speurders opgevist. De
inhoud: wapens die gebruikt of gestolen zijn bij
overvallen in Nijvel, Beersel en Waver, patro-
nen, de babykoffer die buit is gemaakt bij Del-
haize-Aalst, een kassa-lade met cheques uit
Aalst, een geldzak vol munten uit Aalst, een vol-
ledig kogelvrije vest afkomstig van de overval in
Temse. Voor het eerst kunnen de speurders
vaststellen dat de eerste en de tweede reeks
bendefeiten zijn gelieerd.
In 2003 zijn er dan nieuwe getuigenissen.
• Twee koppels rijden op 9 november rond 24 uur
huiswaarts en passeren langs de plek waar
achteraf de uitgebrande Golf is teruggevonden.
In het licht van de koplamp zien ze in het bos een
Golf met daarvoor twee mannen: een grote man
(de reus?) en een andere. Voor hen, aan hun
voeten, ligt een derde persoon. De dode 
killer?

September 2004. Na enkele nieuwe tips doorzoeken politieagenten het bos van Houssière `
op sporen van het bijna twintig jaar oude lijk van de ‘killer’. Zonder resultaat.
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DE SPEURDERS: “Wij denken van wel. Noteer
dat men in het kanaal wat verderop, naast de
andere zaken, slechts één vest heeft gevonden,
één kogelvrij vest, één schouderriem. Dat komt
overeen met de killer. Wij gaan er dus van uit
dat hij dood is.”
Na de nieuwe getuigenissen werd vorig jaar
een grootscheepse zoekactie uitgevoerd in een
terrein aan de Rue de la Chappelle au Foya in
het bos van La Houssière. De speurders zoch-
ten naar het lijk. Helaas vruchteloos.
DE SPEURDERS: “Het is dan ook een zeer uit-
gestrekt bos. Misschien zijn we dichtbij
geweest. Wat we wél gevonden hebben, is mu-
nitie die het hetzelfde merk draagt als de muni-
tie die gestolen is bij Dekaise in Waver (zie 
hiernaast, punt 3). Maar we blijven zoeken naar
dat lijk. Dat is momenteel onze eerste doelstel-
ling. Als we de killer vinden, kunnen we hem
misschien identificeren en dan kunnen we
stroomopwaarts zoeken of er een link is met
alle zijdossiers die wij hebben onderzocht.
Misschien vallen dan de dominosteentjes. Maar
het gaat natuurlijk niet alleen om het lijk. Er is
nog zo veel wat we zoeken. In het kanaal is een
volledig kogelvrij vest gevonden. Waar zijn de
andere? Er zijn tientallen voorwerpen die door
de Bende zijn gestolen en nooit zijn terugge-
vonden. Neem de vijftien borden die in 1982 in
Beersel zijn gestolen. Misschien duiken die ooit
op, ergens in een koffer, bij een erfenis, bij het
opruimen van een huis. Zolang er nog zo veel
elementen zijn die ons mogen laten hopen, blij-
ven wij hopen.
»En er is ook nog altijd die premie van 250.000

euro die Delhaize wil uitreiken aan wie de zaak
helpt op te lossen. Het is bijzonder spijtig dat
ons land geen wet op de spijtoptanten kent.”

Tekst: René De Witte

Foto’s: Photonews, Belga

Volgende week
Een geheime staatsgreep op de overheidskas’,

met in de hoofdrollen onder meer baron de
Bonvoisin en... Louis Michel!

1982
1. Dinant, 13 maart. Diefstal van een jachtge-
weer in de wapenhandel van Bayard.
2. Maubeuge (Noord-Frankrijk), 13 septem-
ber. Overval op de kruidenierswinkel Piot. Een
politieman verwond. De buit: wat thee, wijn en
champagne.
3. Waver, 30 september. Overval op de
wapenhandel van Daniel Dekaise. Hijzelf en
een klant verwond. Een politieman gedood.
De buit: een vijftiental wapens
4. Beersel, 23 december. Inbraak in het
restaurant Auberge du Chevalier, geleid door
ex-voetbalinternational Jef Jurion. De huisbe-
waarder José Vanden Eynde wordt vermoord.
De inbrekers kraken een paar flessen wijn en
doen zich te goed aan etensresten in de keu-
ken. De buit: een vijftiental borden van het
merk Royal Schwabap.

1983
5. Bergen, 12 januari. De Griekse taxichauf-
feur Constantin Angelou wordt vermoord
teruggevonden in de koffer van zijn auto. Het
onderzoek leert dat hij in Brussel is vermoord.
6. Watermaal-Bosvoorde, 28 januari.
Carjacking van een Peugeot 504.
7. Genval, 11 februari. Overval op het
Delhaize-warenhuis met de gestolen
Peugeot. De buit: 692.384 frank.
8. Plancenoit, 14 februari. Carjacking van een
VW Golf Rabbit.
9. Ukkel, 25 februari. Overval op het grootwa-
renhuis van Delhaize van Fort Jaco. Een klant
verwond. De buit: 600.000 frank.
10. Halle, 3 maart. Overval op het Colruyt-
warenhuis. De filiaalhouder wordt gedood, een
werknemer gewond. De buit: 704.077 frank.
11. Etterbeek, 6 mei. Diefstal van een Audi.
12. Houdeng-Goegnies, 7 mei. Overval op het
GB-grootwarenhuis. De buit: 865.433 frank.
13. Eigenbrakel, 28 mei. Diefstal van enkele
flessen zuurstof, geschikt voor een snijbran-
der. Vermoedelijk dienden de flessen voor het
aan stukken snijden van de metalen deur bij
de inbraak onder punt 16.
14. Eigenbrakel, de nacht van 7 op 8 juni.
Diefstal van een Saab 900 turbo in de toon-
zaal van garage Michel Jadot. De waakhond
wordt afgemaakt.
15. Temse, de nacht van 9 op 10 september.
Inbraak in het textielbedrijf Wittock-Van
Landeghem. Nachtwaker Jozef Broeders

wordt gedood, zijn vrouw die de concièrge is
van het bedrijf, wordt zwaargewond. De buit:
zeven kogelvrije vesten.
16. Nijvel, de nacht van 16 op 17 september.
Inbraak in het Colruyt-grootwarenhuis. Bij de
benzinepomp wordt het koppel Jacques
Fourez-Elise Dewit vermoord aangetroffen.
Een rijkswachter wordt doodgeschoten, een
collega van hem verwond. De buit: vijf dozen
pralines, vijf bussen arachideolie, vijf bussen
maïsolie, tien zakken koffie en veertig pakjes
Maragogype, een buit die hooguit 22.000
frank bedraagt. Na deze feiten beschieten de
inbrekers een achtervolgende politiewagen.
Een politieman raakt gewond.
17. Ohain, de nacht van 1 op 2 oktober.
Overval op het restaurant Aux Trois Canards.
De uitbater Jacques Van Camp wordt ver-
moord. Eerst wordt Van Camp gedwongen de
sleutels van de VW Golf van zijn dochter te
overhandigen.
18. Beersel, 7 oktober. Overval op de super-
markt Delhaize. De filiaalhouder wordt
gedood, twee caissières en een klant worden
gewond. Voor het eerst is sprake van een
grote man, ‘de reus’. In België begint een
panieksfeer te heersen. De buit: 1.300.000
frank.
19. Anderlues, 1 december. Overval op de
juwelierszaak van Jean Szymusik. Het echt-
paar wordt gedood. De buit: enkele wekkers
en goedkope juwelen.

1984
De bende houdt een sabbatjaar.

1985
20. Erps-Kwerps, 22 september. Diefstal van
een VW Golf GTI van de parking bij de impor-
teur d’Ieteren.
21. Eigenbrakel, 27 september. Overval op
het grootwarenhuis van Delhaize. Drie klanten
gedood en één gewond. De buit: 200.000
frank.
22. Overijse, 27 september. Overval op de
supermarkt van Delhaize. Vijf mensen
gedood. De buit: bijna 1.000.000 frank.
23. Aalst, 9 november. Overval op het groot-
warenhuis van Delhaize. Acht mensen
gedood, zeven verwond. De buit: bijna 740.000
frank. Mogelijk is ook de vermoedelijke bende-
leider door de politie doodgeschoten.

Er worden aan de Bende van Nijvel 23 feiten toegeschreven. Daarbij vielen 28 doden.
Het is niet uitgesloten dat de bende meer misdrijven op haar kerfstok heeft, 

maar harde bewijzen zijn daar nooit voor gevonden.

Mogelijk nog meer

23 feiten, 28 doden
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