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Brussels, sex and fun
Hebben in de jaren ’80 een of meerdere videocassettes gecirculeerd met daarop compromitterende
beelden van Belgische hoogwaardigheidsbekleders? Werden ze gechanteerd? En is de Bende van

Nijvel in actie getreden om een aantal mensen het zwijgen op te leggen? Het bewijs is nooit
geleverd, ook al omdat een aantal zedendossiers nooit helemaal werd uitgespit.

De  Bende  van  N i j ve l  ( dee l  3 )

et zijn eind van de jaren ’70 en begin
jaren ’80 woelige tijden in Europa. De

internationale politiek leeft in hoogspanning.
De mensen worden opgeschrikt door terroristi-
sche aanslagen en schandalen. België ont-
snapt niet aan de sfeer van onrust en angst,
wat natuurlijk niet betekent dat men zich, nu
en dan, niet eens stevig mag amuseren om de
kommer weg te zwelgen. In Brussel laten krin-
gen van beter bemiddelde burgers zich op dat
vlak allerminst onbetuigd. Er wordt stevig
gefeest, nu en dan een lijntje cocaïne gesno-
ven en vrolijk gefriemeld aan de vrouwen. Het
friemelen is gratis. Tegen betaling kan natuur-
lijk ook. Brussel beschikt over een goed uitge-
bouwde prostitutie-industrie. Er zijn de borde-
len aan de Aarschotstraat, in de schaduw van
het Noordstation, en voor wie het geld kan
laten rollen ook nog enkele netwerken van
callgirls. Die meisjes zijn geen verflenste straa-
thoeren, maar vaak dames naar wie de heren
in het normale leven beleefd plegen te knik-
ken: echtgenotes van artsen, advocaten, in-
dustriëlen, noem maar op. Vrouwen met tijd en
steeds bereid tot een verzetje.
Uiteraard heeft men tijdens de wilde fuiven lie-
ver geen pottenkijkers en nog minder wil men
ruchtbaarheid geven aan de partouzes die her
en der plaatsvinden. Maar soms loopt het al
eens fout. Zoals op 19 april 1985, wanneer
een moeder bij de BOB in Brussel aanklopt om
een klacht in te dienen. Haar zoon is overleden
aan een overdosis heroïne. Er wordt een
onderzoek gestart. Bij een groot deel van de
bourgeoisie breekt angst uit.
De wetsdokter achterhaalt dat de zoon is over-
leden aan een cocktail van medicijnen, alco-
hol, heroïne en cocaïne. De drugs zijn afkom-
stig van een 28-jarige man uit Zaventem. Het
spoor leidt naar de Brusselse discotheken
Circus en Le Mirano en wordt in de pers al
gauw het dossier van la cocaïne mondaine
genoemd. Soms heeft men het ook over het
dossier van Philippe Cryns, een 39-jarige
bourgeoisjongen uit Ukkel die niet is weg te
denken uit de Mirano in Sint-Joost-ten-Node.
De speurders moeten slikken wanneer ze ver-
nemen wie allemaal zijn opwachting maakt in
de twee jetsetdiscotheken. Onder hen de tel-
gen van heel wat bekende figuren uit de stad,
rijkeluiskinderen, een populaire zanger, een

racepiloot en ook nog twee namen om even bij
stil te staan: Michel Nihoul, handlanger van
Marc Dutroux, maar toen een bijzonder bedre-
ven lobbyist, en Juan Mendez, vertegenwoor-
diger van de Belgische wapenfabrikant FN
Herstal, die enkele maanden later zal worden
vermoord in nooit opgehelderde omstandig-
heden.
De nachtelijke bezoeken aan de Mirano eindi-
gen vaak in totale losbandigheid. Soms neemt
Cryns zijn metgezellen mee naar zijn huis in
Ukkel waar het ochtendkrieken al snuivend en
friemelend wordt begroet. Uiteindelijk moeten
dertien personen zich voor de strafrechter ver-
antwoorden voor de dood van de drugver-
slaafde. Maar de inhoud van het dossier en
vooral de namen van de habitués van de dis-
cotheek blijven in de doofpot. De jetset haalt
weer opgelucht adem. Overigens, waar heb-
ben zij de mosterd gehaald? Nogal vaak bij
hun ouders zelf. Die kennen er ook wat van.
Denk maar aan het dossier van de roze ballet-
ten. Wie hierbij denkt aan harige heren in een
tutu, heeft het fout. Het gaat wel degelijk om
orgieën die op geregelde tijden plaatsvonden
in Brussel en waarbij minderjarigen aanwezig
geweest zouden zijn. Dat laatste is nooit bewe-
zen, maar dat er partouzes hebben plaats-
gevonden waarbij belangrijke personen zich

chanteerbaar hebben gemaakt, daar twijfelde
zelfs de parlementaire commissie van de
Bende van Nijvel niet meer aan. (Zie verder:
‘Doofpot? Absoluut!’)

De roze balletten
Om tot de oorsprong van het verhaal van de
roze balletten te komen, moeten we terug naar
1979, het jaar waarin André Pinon en
Josianne Jeuniau in een bittere echtschei-
dingstrijd verwikkeld zijn geraakt. Hij is psy-
chiater, zij werkt in de administratie. Om het
hoederecht over zijn twee kinderen te krijgen,
huurt Pinon de privé-detective Bob Louvigny in
om bewijzen te verzamelen dat zijn vrouw de
nacht doorbrengt bij een van zijn confraters.
Louvigny vertelt zijn klant niet alleen dat zijn
vrouw de nacht doorbrengt bij een andere
man, maar dat ze ook nog aan wilde seksfui-
ven deelneemt. Dat ze in die kringen gekend is
als Anne la Folle zegt veel over haar participa-
tiedrang. Wanneer Pinon haar confronteert
met de gegevens van de detective gaat zijn
vrouw over tot bekentenissen. Tot de stomme
verbazing van Pinon vertelt ze over de aanwe-
zigheid op de fuiven van nogal wat hoog volk:
een ex-minister van Defensie, een voormalige
vice-premier, een jeugdrechter uit Nijvel, een
rijkswachtgeneraal, een Brusselse vastgoed-
promotor, een agent van de Staatsveiligheid
en iemand die rondrijdt met een wagen waar-
op een nummerplaat van het koninklijk hof zit.
De echtgenote onthult ook de plaats waar de
fuiven plaatsvinden. Later zal blijken dat er op
verscheidene adressen seksfuiven plaatsvon-
den: de privé-club Circus aan de Steenweg op
Waterloo, een privé-adres aan de Square
Vergoten, in de clubgebouwen van een golfter-
rein in Waals-Brabant en in een tennisclub.
Pinon, die het gesprek op band heeft opgeno-
men, ziet zijn kans schoon en legt in een brief
aan de jeugdrechter van Nijvel, Jean-Pierre
Agneessens, omstandig uit waarom de kinde-
ren best aan hem worden toegewezen. Pinon
weet dan nog niet dat Agneessens een van de
mensen is over wie wordt verteld dat hij aan de
fuiven deelneemt. Enkele dagen na zijn brief
wordt ingebroken bij Pinon, een maand later
nog eens. De psychiater is ervan overtuigd dat
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Michel Nihoul, de man die er een sport van
maakt om in de écht grote misdaaddossiers

van België op te duiken.
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de inbrekers op zoek waren naar de cassette
met zijn vrouw. Ook nu gaat hij naar de politie,
deze keer met het hele verhaal over de cas-
sette en de bekentenissen daarop.
Hier had het doek kunnen vallen over een
zaak die in essentie was te herleiden tot een
vechtscheiding. Maar dan duikt plots bij de
politie een tweede getuige op. Een huisarts
vertelt over de zelfmoord van een van zijn pati-
ënten, een zelfdoding die hij in verband brengt
met haar amoureuze beslommeringen. De arts
kan zich niet ontdoen van het idee dat haar
dood te maken heeft met ontboezemingen die
zij hem korte tijd voordien heeft gedaan en

waarbij ze vertelde dat ze in een villa in
Waterloo regelmatig deelnam aan partouzes
waaraan ook minderjarigen deelnamen. De
vrouw zei dat ze vreesde voor haar leven
‘omdat iemand gepraat had’.
Het parket van Nijvel opent een onderzoek
naar zedenfeiten. Pinon wordt hoogdringend
ontboden bij commissaris Paul Denis. Denis
heeft de getuigenis van Pinon opgevist en stelt
vast dat de plaatsen waar Josianne Jeuniau
nu en dan opdook, ook voorkomen in de getui-
genis van de arts over zijn overleden patiënte.
In een eerste verhoor zal Jeuniau ontkennen
ooit op dergelijke partouzes aanwezig te zijn

geweest. Ze noemt haar man een mythomaan
en een seksueel geobsedeerde gek. Maar
Pinon geeft niet af. Bijna twee jaar later, in juni
1981, komt Pinon door omstandigheden in
contact met een vrouw die tijdens een diner
vertelt over de fuiven waar ze heeft aan deel-
genomen en waar ze de vrouw van Pinon
heeft ontmoet. Er is die dag nog iemand aan
tafel: Jean-Claude Garot, de hoofdredacteur
van het magazine Pour bij wie Pinon met zijn
verhaal van de partouzes binnenstapt. Het
tafelgesprek wordt opgenomen, maar dat weet
de vrouw niet. Zij neemt geen blad voor de
mond en noemt man en paard. Ze heeft het
over Vanden Boeynants, Mathot, de Brusselse
vastgoedontwikkelaars Blaton en Vastapane,
rijkswachtgeneraal Beaurir, jeugdrechter
Agneessens en ze noemt ook prins Albert. De
vrouw vertelt dat de jeugdrechter nu en dan
minderjarige jongens en meisjes levert uit de
instellingen waar ze als gerechtskinderen zijn
geplaatst. Een van de jongens zou zich onder
invloed van drugs na een van de fuiven een
kogel door het hoofd hebben geschoten.
“Omdat hij verliefd was geworden op een van
de aanwezige vrouwen”, onthult de dame aan
de tafel.
Hoofdredacteur Garot is behoorlijk onder de
indruk van wat hij heeft gehoord en plant een
artikel over de seksfuiven in en rond Brussel.
Maar dat komt er nooit. Tien dagen na het
tafelgesprek worden de lokalen van Pour in
brand gestoken. In zijn verklaring aan de poli-
tie geeft Garot drie mogelijke motieven aan
voor de brandstichting: een dossier dat op de
redactie ligt en informatie bevat over extreem-
rechts, een dossier over de politico-financiële
wereld rond baron Benoît de Bonvoisin of een
dossier over de roze balletten. Hij voegt eraan
toe dat het tafelgesprek over de seksfuiven
van enkele dagen voordien blijkbaar in ver-
scheidene kringen is uitgelekt. Hij begrijpt niet
hoe die mensen dat zijn te weten gekomen.
Over het vervolg van het onderzoek naar de
balletten zijn de meningen tot vandaag grondig
verdeeld. Volgens de ene heeft het onderzoek
nooit strafbare feiten blootgelegd. Bewijzen
van de aanwezigheid van minderjarigen zijn er
niet en als volwassenen graag in besloten
kring met elkaar liggen te rollebollen, is dat
geen strafbaar feit. Andere bronnen zijn for-
meel: er zijn belangrijke stukken verdwenen uit
het onderzoeksdossier, zoals foto’s en zelfs
videocassettes. Het zijn deze bronnen die het
verband willen leggen tussen de balletten en
de Bende van Nijvel. De Bende zou opgetre-
den hebben om mensen uit te schakelen die
meenden hooggeplaatste partouzeurs te moe-
ten chanteren. Platte fantasie?
Olivier Deleuze, die in 1997 als Ecolo-volks-
vertegenwoordiger lid was van de parlemen-
taire onderzoekscommissie, daarover in een
interview enkele jaren geleden met Humo:
“Het was het meest mistige en stinkende
onderdeel van het hele onderzoek… De groot-
ste hoeveelheid dossierstukken is ook op dit
terrein verdwenen. Op basis van getuigenver-
horen en dossierstukken ben ik tot het besluit
gekomen dat er orgieën hebben plaatsgevon-
den met prominenten. Ik heb geen bewijzen
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‘Er wordt stevig gefeest in Brussel in de jaren ’70 en ’80. Er zijn de bordelen aan de Aarschotstraat,
en voor wie het geld kan laten rollen ook enkele netwerken van callgirls. Geen verflenste 

straathoeren, maar dames naar wie de heren in het normale leven beleefd plegen te knikken:
echtgenotes van artsen, advocaten, industriëlen...’
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gezien dat daar minderjarigen bij waren. Maar
die moesten er niet eens bij betrokken zijn ge-
weest om een bekende politicus of magistraat
met een gezinsleven vatbaar te maken voor
chantage. Ik vind het niet normaal dat gezags-
dragers zich blootstellen aan chantage. En als
je dan dossierstukken laat verdwijnen, krijg je
die als een boemerang in je gezicht terug. Het
stopt de roddels niet, integendeel, het zorgt
voor een echo in alle richtingen.”

Liquidatie
Wat volgt, is straffe kost. Het is het scenario
dat sommigen zien in het optreden van de
Bende van Nijvel. Voor alle duidelijkheid: de
Bende-speurders hebben de links nooit kun-
nen leggen. Misschien is het dus allemaal niet
meer dan een hersenspinsel, een hypothese.
Zo ja, dan levert het minstens wel een script
op voor een onwaarschijnlijke misdaadfilm.
Maar was de Bende nu net ook geen onwaar-
schijnlijke moordenaarsbende?
■ Op 23 december 1982 werd door de Bende
van Nijvel ingebroken in het restaurant
Auberge du Chevalier in Beersel en werd de
huisbewaarder JOSE VANDEN EYNDE ver-

moord. De man zou in het bezit geweest zijn
van een cassette van de seksfuiven.
■ Het koppel JACQUES FOUREZ en ELISE
DEWIT werd op 17 september 1983 door de
Bende doodgeschoten aan de Colruyt in
Nijvel. Hij was vastgoedmakelaar, zij had
gewerkt bij een Brusselse notaris. De Bende
vluchtte met hun wagen. In de wagen bevon-
den zich compromitterende opnames van de
fuiven.
■ Op 2 oktober 1983 werd JACQUES VAN
CAMP, de uitbater van het restaurant Les Trois
Canards in Ohain, vermoord. Zijn zaak was
een plaats waar heel de beau monde van
Brussel vaak verzamelde. Van Camp had vol-
gens sommige bronnen de onhebbelijke
gewoonte bepaalde tafelgesprekken stiekem
af te luisteren en op te nemen.
■ De Griekse taxichauffeur CONSTANTIN
ANGELOU werd op 24 april 1984 in Bergen
vermoord aangetroffen in de koffer van zijn
auto. De laatste rit was in Brussel begonnen.
Hij vervoerde ooit een deelnemer van de par-
touzes die hem, onder invloed van drugs, ont-
hullingen deed over wat hij eerder op de avond
had meegemaakt. Over Angelou valt niet veel
meer te onderzoeken. Zijn originele dossier is

grotendeels zoekgeraakt.
■ Dezelfde dag, op 24 april 1984, werd PAUL
LATINUS opgehangen teruggevonden in zijn
woning in Ottignies. Latinus was de frontman
van de extreem-rechtse organisatie Westland
New Post en was in contact met Christian
Smets, een agent van de Staatsveiligheid die
volgens de vrouw van André Pinon eveneens
deelnam aan de seksfuiven. Latinus was een
felle tegenstander van hoofdredacteur Garot
van het magazine Pour waarvan de lokalen in
1981 in de fik waren gestoken. Verscheidene
getuigen verklaarden na de zelfdoding van
Latinus dat hij beschikte over een indrukwek-
kend aantal dossiers waarmee hij mensen kon
chanteren en compromitteren. Onder meer
had Latinus een dossier over de roze balletten.
Een maand na de zelfmoord verklaarde zijn
moeder Francine Leroy het volgende aan de
BOB van Waver: “Wat betreft bedreigingen aan
zijn adres, herinner ik mij dat mijn zoon mij
herhaaldelijk heeft gesproken over voorzorgs-
maatregelen die hij had moeten nemen, maar
hij voegde daar soms aan toe dat ‘als ze zijn
vel wilden hebben, ze hem zouden pakken
waar en wanneer ze maar wilden’. Zelf heb ik
een enkele dreigtelefoon gekregen. Dit was de

Absoluut!
In het voorjaar 1997 besteedde de parlementai-
re onderzoekscommissie naar de Bende van
Nijvel uitgebreid aandacht aan de zedendos-
siers uit de jaren ’70 en ’80 in Brussel. De com-
missie kwam tot het besluit dat de roze balletten
wel degelijk hebben bestaan. Over de dossier
Montaricourt, Israël en Eurosystème Hospitaal
stelt de commissie dat “bescherming niet kan
worden uitgesloten”. De conclusies kwamen er
na een reeks hoorzittingen tijdens dewelke
soms straffe uitspraken werden gedaan. Een
bloemlezing.
GEORGES MARNETTE, commissaris van de
gerechtelijke politie in Brussel, vertelde dat hij
als jonge rechercheur tussen 1973 en 1981 de
nachtmilieus van Brussel had geïnfiltreerd. Hij
gaf toe dat zijn werkplunje al eens uit een
kamerjas bestond, maar voegde hij er snel aan
toe: “wat nog niet wil zeggen dat ik er geen slip
onder droeg”. Marnette zei dat hij tijdens zijn
infiltratieopdrachten op seksfuiven wel eens
gezagsdragers tegen het lijf liep. Hoog-
geplaatsten, zo preciseerde hij, “die door hun
aanwezigheid het voorwerp van chantage kon-
den uitmaken.” Marnette insinueerde dat met de
onderzoeksresultaten nooit iets is gebeurd door
de sectie zeden van het parket van Brussel. Het
hoofd van die sectie zou immers zelf hebben
deelgenomen aan de lossehandjesfeesten.
De Brusselse onderzoeksrechter BRUNO
BULTHE werd in februari 1990 gevorderd om

samen met twee leden van het toenmalige
Hoog Comité van Toezicht een nieuw onder-
zoek naar de roze balletten te voeren. Hij ploeg-
de zich doorheen een aantal oude dossiers die
hij her en der had weten te recupereren. “De
roze balletten waren een soort monster van
Loch Ness geworden, ik wilde nu eindelijk de
zaak eens uitspitten”, aldus Bulthé, die als
belangrijkste conclusie trok dat een aantal over-

tuigingsstukken uit de vroegere dossiers volle-
dig spoorloos waren. Toevallig of niet ging het
telkens om ‘gevoelige’ documenten zoals agen-
da’s en ledenlijsten. Volgens Bulthé konden die
alleen gestolen zijn door personen die uiterma-
te goed hun weg kenden in ‘de grot van Ali
Baba’ waar het Brusselse griffiepersoneel de
overtuigingsstukken bewaart.
FRANS BALFROID, gewezen lid van de BOB
in Waver die het onderzoek voerde naar de
Bendeoverval op de wapenhandelaar Dekaise,
ondervond van het parket van Nijvel forse
tegenwerking telkens hij wou zoeken in de rich-
ting van wapentrafieken, van extreem-rechts of
van zedendossiers. “Een hoge magistraat zei
mij ooit dat in het parket van Nijvel alles krom
was en dat zelfs de muren er niet recht stonden.
Ik moet zeggen dat we meer problemen onder-
vonden met het systeem dan met de boeven die
we moesten verhoren.” Toen Balfroid, en zijn
collega Gerard Bihay, het dossier van de roze
balletten mochten inkijken, kregen ze van de
Nijvelse procureur des konings Jean Deprètre
welgeteld één kwartier om de bundel te door-
bladeren. Notities nemen mocht niet.
De leden SOKOLOWSKI en DORPE van het
Hoog Comité van Toezicht hielden ook het dos-
sier Montaricourt tegen het licht. “In het onder-
zoek zijn er tal van zaken die niet kloppen. Er is
een totaal gebrek aan doortastendheid. Dat
doet mij vermoeden dat men wat Montaricourt
betreft, niet te gronde heeft willen onderzoe-
ken.”
Het tweetal van het Hoog Comité heeft ook

P
H

N

Alles in de doofpot?

ONDERZOEKSRECHTER
BRUNO BULTHÉ:

“De roze balletten
waren een monster

van Loch Ness 
geworden.”
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boodschap: ‘Mevrouw Latinus, zeg aan uw
zoon dat als hij zich nog langer bezighoudt
met mensen die hij niet mag, dat hij nog een
week heeft te leven. Kent u de zaak-Pinon? Als
uw zoon zich nog langer bezighoudt met de
zaak-Pinon heeft hij nog een week te leven’.”
■ Op 27 september 1985 was LEON FINNE
een van de slachtoffers van de bloedige over-
val op het filiaal van Delhaize in Overijse.
Finné was filiaalhouder van de bank Copines
aan de Louizalaan in Brussel en was naar ver-
luidt een bizarre kerel die steeds gewapend
rondliep, een mistig Zaïrees verleden had en
vermeld werd in duistere geldtransacties met
Luxemburg. Hij zou mogelijk zelf hebben deel-
genomen aan partouzes en had bezwarend
materiaal over de balletten. De overval en de
slachtpartij in Overijse was een camouflage
voor de uitschakeling van een welbepaalde
persoon: Finné.

De callgirls
Als een aantal Bendefeiten te maken heeft met
chantage en het uitschakelen van vervelende
mensen, dan wordt ook gedacht aan een
prostitutienetwerk van de Egyptisch-

Nederlandse vrouw Fortunato Habib Israël,
Madame Tuna voor de ingewijden. Wanneer de
Belgische vennootschap Eurosystème
Hospitalier in 1976 het contract in de wacht wil
slepen voor de bouw van een hospitaal in
Saudi-Arabië doet het bedrijf veelvuldig
beroep op de diensten van Tuna. Zo wanneer
de toenmalige Saudische kroonprins Abdullah
(de latere koning die deze zomer overleed)
naar Brussel komt om te onderhandelen, is het
Tuna die de vier vrouwen levert met wie de
prins in de Hilton de dode uurtjes zal vullen.
Het netwerk van Tuna is uitgebreid en bestaat
niet zozeer uit professionele prostituees, maar
uit dames met veel vrije tijd en die niet vies zijn
van een dikke som zakgeld voor een verzetje.
Wanneer rond Eurosystème Hospitalier in ons
land een schandaal losbreekt over het gebruik
van de callgirls en over het betalen van tonnen
smeergeld, is er grote opschudding en dit niet
in het minst in het hof. Prins Albert, die voor
Eurosystème Hospitalier in Saudi-Arabië is
gaan bemiddelen, kan ei zo na een streep
trekken over zijn kansen om ooit koning te
worden. (zie ook P-magazine nr. 32)
Nog voor het uitbreken van het schandaal ver-
koopt Fortunata Israël haar netwerk in februa-

ri 1977 aan Lydia Montaricourt, in het milieu
bekend als madame Claude. Men vindt Isräel
nu terug op de loonlijst van een bedrijf van
Roger Boas, eigenaar van het bedrijf Asco dat
dankzij de nauwe contacten van Boas met
Paul Vanden Boeynants, geregeld belangrijke
legerbestellingen heeft gekregen. Montari-
court beleeft niet lang plezier aan het handels-
fonds dat ze van Madame Tuna heeft overge-
nomen. In 1979, of geen goed jaar na de over-
name, wordt haar netwerk opgerold door de
zedensectie van de Brusselse BOB.
Let op de snelheid waarmee de zaak wordt
afgehandeld. De huiszoeking bij Montaricourt
vindt plaats op 19 februari 1979. De dame
wordt in voorhechtenis genomen en wordt al
op 2 mei 1979 door de correctionele rechtbank
veroordeeld tot 15 maanden met uitstel, minus
de voorhechtenis. En zo kan Montaricourt na
het proces vrolijk fluitend terug naar huis.
Montaricourt is niet de enige madame die in
die tijd kennismaakt met de BOB. Die doet, na
de verklaringen van Montaricourt, ook een
huiszoeking bij Fortunato Israël. En wie treffen
de speurders aan in het appartement van
Madame Tuna? Roger Boas. Na de huiszoe-
king keren de speurders terug naar de kazer-
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serieuze bedenkingen bij het onderzoek naar
Fortunata Israël. Verschillende in beslag geno-
men documenten verdwenen, zo bijvoorbeeld
een tafelplan waarop de naam voorkwam van
rijkswachtgeneraal Beaurir. Werd Isräel
beschermd? “Ik vind het ongelooflijk dat in de
twee zaken die zich in dezelfde periode afspe-
len, Fortunato Isräel geen enkel probleem heeft
gehad. Er is niets wat mij toestaat om te
bevestigen dat ze werd beschermd, maar mijn
persoonlijke overtuiging is dat ze dat wel dege-
lijk is geweest.”
De toenmalige rijkswachter CALLENS stelde
op grond van de gegevens in de dossiers
Montaricourt en Isräel een proces-verbaal op
ten laste van de zaakvoerders van
Eurosystème Hospitalier. Er kwam een kant-
schrift om het onderzoek voort te zetten. Toen
Callens inzage wou in de boekhouding van
Eurosystème zou hij tot zijn grote verbazing van
heel de zaak niets meer horen: “We hebben ter-
zake nooit verdere opdrachten of kantschriften
gekregen… Mijns inziens is het niet normaal
dat wij geen respons meer hebben gekregen op
deze zaak.”
ONDERZOEKSRECHTER JACQUES SCHEL-
LEKENS die het onderzoek naar Montaricourt
leidde: “Tijdens het onderzoek is mij een agen-
da overhandigd…  Na het onderzoek, toen de
zaak was doorverwezen naar de correctionele
rechtbank, heb ik vernomen dat die agenda op
mysterieuze wijze was verdwenen, dat hij was
gestolen. Ik heb die agenda gezien, dus ik weet

dat hij bestaat. En hij bevatte inderdaad de
namen van tamelijk bekende personaliteiten.”
Op de vraag of de vermelding van deze namen
een eventueel chantage- of drukkingsmiddel
konden vormen, antwoordde de toenmalige
onderzoeksrechter dat dit voor de hand lag.
Ook beklemtoonde hij de onwaarschijnlijke
snelheid waarmee het dossier werd behandeld.
“Dit was uitzonderlijk. In heel mijn loopbaan als
magistraat had ik zoiets nooit gezien.”
Rijkswachter THEO JACQUES die deelnam
aan de huiszoeking bij Montaricourt. “Het dos-
sier werd met een olympische snelheid afge-
handeld. Ik denk dat toen in de gerechtelijke
annalen records zijn gebroken.” Jacques was er
ook bij tijdens de huiszoeking bij Isräel. Bij zijn
terugkeer in de kazerne werd hij prompt bij zijn
overste op het matje geroepen. “De enige keer
dat ik dat in mijn 30-jarige carrière had meege-
maakt.”

Niets van!
De affaires van de roze balletten en van andere
zedendossiers worden door velen afgedaan als
hersenspinsels, als de vrucht van mythomane
geesten. Een grote grap dus.
PAUL VANDEN BOEYNANTS tijdens een van
zijn laatste interviews (in de Financieel-
Economische Tijd van 4 oktober 1997) over de
roze balletten: “Ah, de balletten. Ik heb de
indruk dat ge werkelijk geïntoxiceerd zijt. Ge
weet iets te vinden en ge bouwt daar maar

hypothesen op. Ik heb enkele keren horen spre-
ken van – hoe heet die man weer? – Pinon of
zoiets. Wat is daarvan gekomen? Niets! Ge
spreekt over de Tuna-ring. Hoe moet ik dat uit-
leggen? De Tuna-ring dat was voor de public
relations van grote maatschappijen. Arabieren
kwamen naar hier. Bon, ze hadden vijftien jonge
dames nodig en die dames konden daar nog
veel geld aan verdienen. Maar de Tuna-ring
heeft niets te maken met officiële kringen. Men
schrijft de politici veel toe, ik weet het. Maar
men moet een beetje redelijk blijven.”

De Nijvelse procureur des konings JEAN
DEPRETRE borg het dossier van de roze bal-
letten veilig weg achter slot en grendel. Volgens
hem wees niets in het dossier op strafbare fei-
ten. Hij oordeelde dat de personen die in het
dossier werden genoemd, recht hadden op de
bescherming van hun privacy.
DE CEL WAALS-BRABANT heeft de piste van
de roze balletten al lang verlaten: “Het is het
grootste cowboyverhaal ooit”.

Alles in de doofpot?
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ne. Ze zijn amper aangekomen of ze worden
op het matje geroepen. Over het onderzoek
naar Fortunato Isräel zal nooit meer dan een
enkel proces-verbaal worden opgesteld. De
zaak wordt zonder gevolg geklasseerd.
De parlementaire onderzoekscommissie-bis
besteedde veel aandacht aan het gerechtelijk
onderzoek rond de callgirlnetwerken. Niet
zozeer dat de commissie een rechtstreeks ver-
band kon leggen met de Bende van Nijvel,
maar wel uit nieuwsgierigheid waarom zeden-
onderzoeken in ons land steeds een vreemde
afloop kennen. De eerste vaststelling was dat
in deze zedendossiers er nogal veel belangrij-
ke overtuigingsstukken (foto’s, albums, agen-
da’s, adressenlijsten) op mysterieuze wijze zijn
verdwenen. Tweede vaststelling: het gevolg dat
werd gegeven aan het onderzoek naar de
prostitutienetwerken. Niets voor madame
Tuna, een symbolische straf voor madame
Claude.
Is er een band met de Bende? Alweer geen
bewijzen, maar een mooi plot, in 1988 op
papier gezet door de gerechtelijke politie.
■ Aan de hand van de adressenbestanden die

bij madame Tuna in beslag zijn genomen, stel-
len een aantal leden van de BOB in Brussel
een dossier samen waarmee ze prominenten
konden chanteren. Onder deze rijkswachters
onder meer Madani Bouhouche en de
inmiddels overleden Martial Lekeu. Beiden
hebben dit steeds staalhard ontkend.
Bouhouche en Martial komen meermaals voor
in het dossier van de Bende.

De afpersing 
van Delhaize

Daarmee zijn de sporen van een mogelijke
afpersing in het Bendedossier niet van de
baan. In 1985 pleegde de Bende drie overval-
len. Telkens werden filialen van Delhaize
geviseerd. Nog steeds is onduidelijk waarom
het uitgerekend Delhaize was. De speurders
onderzochten of het bedrijf Delhaize zelf
mogelijk het slachtoffer was van een afper-
sing. Onder meer werd gedacht aan een
afpersing door de maffia op het Amerikaanse
filiaal Food Lion. Deze hypothese werd snel

verlaten. Maar er was nog een denkspoor:
mogelijk werd niet het bedrijf zelf, maar twee
van de toenmalige bestuurders gechanteerd.
In april 1984 wordt aan een uitrit van de E19
een koffer gevonden die toebehoorde aan
Claude Dubois, een man die ervan verdacht
werd zijn vriendin te hebben vermoord en in
stukken gesneden in de Maas te hebben
gegooid. In de koffer: twee vuurwapens, een
aantal gestolen identiteitskaarten en een stuk-
je papier dat verwijst naar een bestuurder van
Delhaize en zijn geschatte vermogen van 1,25
miljard frank (31 miljoen euro). Dubois is geen
onbekende in het Brusselse zakenmilieu. Het
is een man met rechtse sympathieën.
Het stukje papier komt de Bendespeurders
onder de ogen wanneer ze in het kader van
het onderzoek naar een mogelijke afpersing
van Delhaize, de namen van twee bestuurders
tegenkomen in een zedenonderzoek dat in
1984 in Brussel is gevoerd door de BOB. Het
onderzoek heeft te maken met de bordelen in
de Aarschotstraat in Brussel. Een van de
Brusselse prostituees, madame Nicole, blijkt
de eigenares te zijn van liefst acht panden in
de Aarschotstraat. Een goudmijn. Op basis
van wat prostituees moeten betalen voor een
shift in een van die huizen, komt men met de
acht ontuchthuizen aan een jaarinkomen voor
madame Nicole van zowat 2,5 miljoen euro. In
het zwart. Het onderzoek leerde dat madame
Nicole de panden had kunnen kopen met geld
van de bestuurder van Delhaize, van wie spra-
ke is op het briefje uit de tas van Dubois.
Madame Nicole was jarenlang de minnares
van de Delhaize-bestuurder.
De bestuurder is overigens niet de enige bij
Delhaize die er een minnares uit de prostitu-
tiewereld op nahoudt. Zo was er ook madame
Marie-France, maar een huiszoeking leerde
dat zij het vanwege de bestuurder bij Delhaize
moest stellen met grote sommen geld en heel
wat juwelen.
Madame Nicole houdt blijkbaar van afwisse-
ling. Voor haar relatie met de bestuurder is ze
getrouwd met een garagist met een niet te
versmaden strafblad wegens inbraken met
geweld. Na de affaire met de bestuurder leeft
zij jarenlang samen met een inspecteur van de
gerechtelijke politie van Brussel.
Het onderzoek naar mogelijke chantage op
bestuurders van Delhaize leverde niets op.

Tekst: René De Witte

Volgende week: deel 4
Hoe bovenwereld en onderwereld 

elkaar de hand schudden, hoe België de 
draaischijf was van de internationale

wapen- en drughandel en waarom een 
verband werd gezocht met de Bende.

De  Bende  van  N i j ve l
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