
108 P-magazine

DOSSIER/MISDAAD

De vuile oorlogszaakjes
van België

Ons land was in de jaren ’70 en ’80 betrokken in een aantal vuile oorlogszaakjes. Het ging
daarbij beslist niet alleen om louche wapentrafikanten. Ook de Belgische haute finance en de
politiek was erbij betrokken. Sommigen denken dat daarom een aantal dossiers nooit mocht

worden opgehelderd: van de Bende van Nijvel, over de moord op FN-wapenhandelaar
Mendez tot en met de moord op PS-politicus André Cools.

De  Bende  van  N i j ve l  ( dee l  4 )

p 30 september 1982 maakt ons land voor
het eerst echt kennis met de Bende van

Nijvel. Eerder dat jaar heeft de bende een jacht-
geweer gestolen in een wapenwinkel in Dinant
en een kruidenierswinkel overvallen in Noord-
Frankrijk. Deze keer gaat het om veel serieuzer
werk. In Waver wordt de wapenhandel Dekaise
overvallen. Daniel Dekaise, de uitbater, is nog
maar 27, maar hij geniet in het wapenmilieu al
een zeer sterke reputatie. Van Dekaise zegt
men dat hij van een blik een oorlogswapen kan
maken. In die tijd specialiseert hij zich in het
vervaardigen van geluidsdempers voor korte
wapens en ondertussen zoekt hij ook naar een
middel om een machinepistool op die wijze in
een diplomatenkoffer te monteren, dat men het
pistool kan laten afvuren zonder het koffertje te
moeten openen. Onder zijn clientèle telt men
niet alleen jagers, maar ook heel wat militairen,
detectives, rijkswachters en politiemensen. Ook
buitenlanders. Zo komen er zelfs wapens van bij
Dekaise terecht bij de Franse terreurgroep
Action Directe.
Die ochtend van 30 september is het, zoals elke
donderdag, marktdag in Waver. Er loopt dus
nogal wat volk in de straten wanneer rond halfelf
twee gemaskerde mannen uit een blauwe
Volkswagen Santana stappen en de winkel van
Dekaise binnenstormen. De twee klanten in de
winkel moeten op de grond liggen. De gangsters
nemen een vijftiental wapens uit de etalage en
uit de uitstalrekken. Het geld van de kassa inte-
resseert hen duidelijk niet. Dat blijkt ook uit wat
een van de gangsters aan de andere zegt: “We
zijn weg. We hebben wat we zochten.”
Bij de gestolen wapens zitten een aantal unieke
stukken, prototypes zelfs. “Men zou dus zeggen
dat het om zeer professionele gangsters gaat,”
zegt commissaris Eddy Vos van de Cel Waals-
Brabant vandaag. “Maar er is een raadsel.
Ze namen ook een aantal wapens mee die voor
professionele gangsters nagenoeg waardeloos
zijn. Althans die gangsters nooit zouden ge-
bruiken.”
Voorbijgangers hebben ondertussen een voor-
bijrijdende politieagent gealarmeerd. Maar nog

voor de agent goed beseft wat zich in de
wapenhandel afspeelt, zoeft er een kogel door
zijn hoofd. Na de overval wordt in Waals-
Brabant de alarmtoestand uitgeroepen, maar
de gangsters glippen door de mazen van het
net. De Santana wordt ’s avonds brandend
teruggevonden aan een dreef in Watermaal-
Bosvoorde.
Dekaise ligt ondertussen in het ziekenhuis waar
hij vier dagen in coma zal liggen. De politie-

agent is overleden. De Bende van Nijvel is een
moordenaarsbende geworden. Op dat ogenblik
is in ons land nog geen sprake van de Bende
van Nijvel. Dat komt later. Maar het is alsof de
procureur des konings van Nijvel iets voelt
komen. Tijdens de uitvaart van de politieagent
spreekt hij profetische woorden: “Het is van
belang dat Waals-Brabant niet het grondgebied
van bloedbaden wordt.” Helaas. Het zou zo 
worden.
In december wordt huisbewaarder José
Vanden Eynde van het restaurant Auberge du
Chevalier in Beersel vermoord. Twee weken
later wordt in Bergen het lijk van de Brusselse

taxichauffeur Constantin Angelou gevonden
in de koffer van zijn auto. Vanden Eynde en
Angelou hadden ooit voor hetzelfde taxibedrijf
gewerkt. Nog enkele weken later, in februari
1983, werd het Delhaize-warenhuis van Genval
overvallen. Enkele dagen later is het filiaal van
Ukkel aan de beurt. De moorddadige machine
lijkt niet te stoppen.

De falangistische 
connectie

Twee leden van de BOB in Waver bijten zich
vast in het onderzoek. Het zijn Gerard Bihay en
Frans Balfroid. Een van de sporen in hun
onderzoek leidt naar een collega van hen, de
Brusselse BOB’er Madani Bouhouche die al
jaren klant is van Dekaise. Bouhouche is een
vreemde snuiter, een rijkswachter die regel-
matig buiten de lijnen kleurt. Nadat hij discipli-
nair werd gestraft, zal hij in 1983 de rijkswacht
verlaten om een carrière te beginnen als detec-
tive. Maar Bihay en Balfroid kijken verder dan
Bouhouche. Hoe dieper ze spitten, hoe meer ze
de overtuiging zijn toegedaan dat de Bende van
Nijvel niet zomaar te maken heeft met ban-
ditisme, maar met iets veel omvattender.
Dat leiden ze af uit een nieuwe reeks Bende-
feiten: de overval op het textielbedrijf Wittock-
Van Landeghem in Temse in september 1983.
Daar worden zeven kogelvrije vesten gestolen.
De nachtwaker wordt gedood, zijn vrouw
zwaargewond. Dezelfde maand wordt achter de
Colruyt van Nijvel het koppel Jacques Fourez
en Elise Dewit vermoord. Een maand later is
de restauranthouder Jacques Van Camp van
Les Trois Canards in Ohain aan de beurt. Bihay
en Balfroid zien heel wat verbanden tussen de
feiten.
In 1985 schrijven ze daar twee syntheserappor-
ten over. Hun bevindingen zijn verbijsterend. In
hun onderzoek naar de overval op Dekaise zijn
ze op het spoor gekomen van een aantal
duistere wapentrafikanten en hun connecties
met drugbendes. Er is een lange lijst met
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Madani Bouhouche: rijkswachter,
vreemde vogel en wapengek.
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namen, maar enkele springen er wel uit.
■ WILLY POURTOIS. Pourtois is een wapen-
trafikant die samen met vier Libanezen bij
Dekaise heeft onderhandeld over de aankoop
van militair materieel voor de christelijke falan-
gisten in Libanon. Pourtois is verscheidene
keren bij Dekaise geweest, soms samen met
Willy Van Baelen, soms met David
Montgomery-Kee. Volgens het rapport heeft
Pourtois wapens verkocht in onder meer
Columbia en Zuid-Afrika. Het rapport meldt dat
Pourtois nauwe contacten onderhoudt met de
Belgische en de Bulgaarse staatsveiligheids-
diensten.
Het staat niet in het rapport van de BOB van
Waver, maar later zal in het onderzoek naar de
overval op Wittock-Van Landeghem blijken dat
Pourtois ook daar op bezoek is geweest met
Libanezen die eveneens optraden voor de
falangisten en onderhandelden over de aan-
koop van kogelvrije vesten. Net als bij Dekaise
ging de aandacht van de Libanezen in het bij-
zonder naar prototypes.
■ WILLY VAN BAELEN. Deze metgezel van
Pourtois staat volgens de rapporten van de
BOB bekend om zijn betrokkenheid bij trafieken
met uranium en met wapens. Hij doet dat onder
de dekmantel van het voedingswarenbedrijf
Nutribel, dat nauwe contacten onderhoudt met
het Bulgaarse bedrijf Kintex. Van Baelen heeft

volgens het rapport verscheidene keren
wapens uitgevoerd naar Libanon en Zuid-
Afrika.
■ DAVID MONTGOMERY-KEE. Deze gepensi-
oneerde Britse generaal is algemeen-directeur
van Nutribel. Volgens het rapport is hij verschei-
dene keren met Van Baelen en Pourtois naar
Dekaise gegaan.
■ FAEZ AL AJJAZ. Deze Syriër komt in 1970
als journalist in Brussel wonen, maar al snel
moet de journalistiek wijken voor minder frisse
bezigheden. Volgens het rapport onderhoudt hij
contacten met extreem-rechtse middens en is
hij betrokken bij trafieken, onder meer met dia-
mant uit het toenmalige Zaïre. Zijn wagen werd
gebruikt bij een aanslag op de rijkswachtmajoor
Vernaillen in Hekelgem. Al Ajjaz is een kennis
van Van Baelen.
■ MAROUM HAGE. Deze Palestijn met een
Libanees paspoort controleert volgens het rap-
port de kades die in de haven van Antwerpen
worden gebruikt door de falangisten. Hij contro-
leert ook het christelijke gedeelte van de haven
van Beiroet. Hij staat volgens het rapport
bekend voor trafieken met uranium, met drugs
en wapens. Hij wordt in verband gebracht met
het bedrijf Nutribel van Van Baelen. Volgens het
rapport zou Hage wapens en kogelvrije vesten
hebben gekocht die afkomstige waren van de
Bendeovervallen in Waver en Temse.

Explosief rapport
Het rapport van Bihay en Balfroid is, zacht uit-
gedrukt, explosief. De rijkswachters brengen
een analyse van de milieus van wapen- en
drugtrafikanten. Daarbij gaat veel aandacht
naar het Bulgaarse bedrijf Kintex en naar de
christelijk-Libanese falangisten. Het belang van
de falangisten mag niet worden onderschat. Het
zijn zij die in 1975 aan de oorsprong liggen van
een jaren durende burgeroorlog in Libanon. Het
zijn ook zij die in 1982 binnenvallen in twee
Palestijnse kampen en daar een bloedbad aan-
richten. Sommige bronnen spreken van 3.500
doden. De afslachting zorgt voor internationale
commotie, zeker wanneer blijkt dat de moord-
partij gebeurde onder het toeziende oog van
Israël.
Het is duidelijk dat Bihay en Balfroid zich met
hun ontdekkingen begeven op een bijzonder
gevoelig geopolitiek domein. Als zou blijken dat
de falangisten ook in ons land bezig zijn met
duistere zaken, kan dat verstrekkende diploma-
tieke gevolgen hebben. Voorts wijzen de
BOB’ers erop dat de rol van de Belgische
Staatsveiligheid in het controleren van de
milieus van wapentrafikanten nogal dubieus is.
Ze verwijzen naar een zwendel met Malboro-
sigaretten in de haven van Antwerpen, waarvan
de opbrengst bestemd was voor wapens voor
de Spaanse terroristen van de ETA, en waarbij
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De wapenfeiten van de Bende van Nijvel: bij de overval op wapenhandelaar Dekaise in Dinant verdwenen een vijftiental wapens, waaronder enkele
unieke stukken en prototypes. Een politieagent werd in het hoofd geschoten.

108 - Bende DEF  27-10-2005  18:23  Pagina 27



110 P-magazine

de Staatsveiligheid de ogen heeft toegeknepen.
Ook in dit dossier zou Willy Pourtois volgens het
rapport zijn betrokken geweest.
Voor de twee BOB’ers is het duidelijk dat de
Bende van Nijvel een commando is en dat de
opdrachtgevers en/of de daders moeten
gezocht worden in wapen- en drugmilieus,
mogelijk in extreem-rechtse kringen. De speur-
ders sluiten niet uit dat ook zedenfeiten hebben
meegespeeld bij een aantal executies. Wie de
rapporten leest, kan zich niet van de indruk
ontdoen dat de BOB’ers mogelijk op het spoor
zaten van de daders. Helaas tekenden ze met
de rapporten ook het einde van hun onder-
zoeksdaden. Er kwam weerstand. Tegen de
BOB’ers werd door de rijkswachttop een dis-
ciplinair onderzoek gestart dat uitmondde in
een mutatie, lees degradatie. “Van dan af wer-
den we behandeld als pestlijders”, vertelden
de BOB’ers later aan de parlementaire
Bendecommissie. Tegen ons zei een van de
twee het in die periode nog anders: “Toen we
bij Faez Al Ajjaz een huiszoeking deden en
een foto vonden van hem met prins Albert,
broederlijk naast elkaar in de sofa, wisten wij
dat het onderzoek voor ons was afgelopen.”
Niet dat de ex-BOB’er onze huidige koning in
verband wou brengen met wapenhandel.
Maar een zekerheid had hij wel. Hij en zijn col-
lega waren door hun onderzoek naar de
onderwereld wellicht een gevaar geworden
voor de bovenwereld. Want wat speelde zich
in het vuile België van toen allemaal niet af?
En in de wereld?

Het Duivelspact
In september 1980 valt het Iraakse leger
binnen in Iran. De Iraakse president Saddam
Hoessein is bevreesd dat het fundamenta-
lisme uit Iran zal overwaaien naar de sjiitische
meerderheid in zijn land en maakt van de cha-
otische situatie in het buurland gebruik om het
aan te vallen. Maar Hoessein vergist zich
wanneer hij denkt dat het een walk-over
wordt. Hij botst op het verzet van de
Revolutionaire Garde en het nog steeds
krachtige Iraanse leger. Voor de Westerse
legerindustrie worden het acht vette jaren,
want zo lang zal de Iran-Irakoorlog aanslepen.
Voor het uitbreken van de oorlog liggen de
kaarten nogal duidelijk op tafel. Iran wordt
voornamelijk bevoorraad door de Franse en
Amerikaanse industrie, Irak door de Sovjet-
Unie. Door de enorme behoefte aan wapens
en munitie van beide landen, worden de kaar-
ten door elkaar geschud. De vraag naar mili-
tair materieel is zo groot dat het tot een echt
duivelspact komt binnen de industrie.
Een prachtige illustratie daarvan biedt de
European Association for the Study of Safety
Problems in the Production of Propellant
Powder, kortweg EASSP. EASSP is in 1975 in
Brussel opgericht als forum waar munitiefabri-
kanten informatie uitwisselen over veiligheids-
problemen in chemische fabrieken en over de

internationale regelgeving van de
handel en het transport van explo-
sieven. Maar met de Iran-
Irakoorlog wordt de EASSP omge-
vormd tot een dekmantel voor een
kartel van munitiefabrikanten. Het
gaat om ’s werelds dertien groot-
ste fabrikanten van oorlogsmunitie
die onder elkaar afspreken hoe ze
hun productie zullen verdelen
onder Irak en Iran. Een van de
dertien leden van het kartel is de
Poudreries Réunies Belges, PRB.
PRB is een dochter van de
Generale Maatschappij van
België, de grootste holding van
ons land, genoteerd op de beurs
en met het koningshuis als een
van zijn aandeelhouders. Er is nog
een tweede kartel actief, dat van
de wapenfabrikanten. Ook hier
een Belgisch lid: de Fabrique
National Herstal, FN, eveneens
een dochter van de Generale.
De leveringen aan Iran en Irak schuwen het
daglicht, want officieel gelden wapenembar-
go’s naar de oorlogshaard. Dat embargo
wordt echter op velerlei wijzen omzeild. Onder
meer wordt er overvloedig gebruikgemaakt
van valse exportcertificaten. Daarbij worden
andere landen van bestemming gegeven dan
de landen waar de wapens uiteindelijk naar-
toe gaan. Dat gebeurt ook voor de leveringen
aan Irak en Iran. Heel wat transporten gebeu-
ren vanuit de haven van Zeebrugge. Dat is
niet toevallig. Binnen de EASSP heeft men
immers al snel in de gaten dat ons land het
meeste lakse douanesysteem heeft.
Bij de leveringen spelen heel vaak ook privé-
wapenhandelaars een grote rol. Het is een
gewetenloze, wereldwijde handel waarbij zelfs
de ministeries van Landsverdediging betrok-
ken zijn. Dat gaat zo. Wanneer legers nieuw
materiaal willen aankopen, doen ze dat vaak
door verouderd materiaal te verkopen. Hier
treden de privé-wapenhandelaars op als tus-
senpersoon. Zij zoeken een koper voor de
tweedehandse wapens of munitie. Met het
geld kopen ze het nieuwe materiaal voor de
legers. PRB en FN worden heel vaak bij der-
gelijke transacties betrokken.
Er zit een perverse kant aan dat soort handel,
want vaak moet de koper betalen met de
opbrengst uit de grondstoffen uit zijn land. Dat
zijn in vele gevallen drugs, diamanten, soms
uranium. En dat is nu net waar de rijkswach-
ters Bihay en Balfroid de aandacht op hebben
gevestigd in hun rapporten. Er vertrekken van-
uit België niet alleen wapens naar Libanon. Er
komen hier ook drugs aan, die afkomstig zijn
uit de Bekavallei in het oosten van Libanon.
Met die opbrengst financieren de falangisten
hun militaire aankopen.
Als de twee BOB’ers zouden verder speuren,
kunnen ze misschien het hele logistieke appa-
raat in kaart brengen. Hoe worden de drugs in

Europa verdeeld? Hoe wordt het geld wit-
gewassen? Welke zijn de financiële stromen?
Hoeveel winst wordt er gemaakt? Wie profi-
teert? Ze hebben alvast het sterke vermoeden
dan het Bulgaarse bedrijf Kintex een belang-
rijke rol speelt in deze vuile business. Dat leer-
den ze uit hun onderzoek naar de overval op
Dekaise.

KGB dealt drugs
Kintex wordt in 1970 opgericht door de
Bulgaarse geheime dienst en dit in opdracht
van de KGB. In die jaren worden West-Europa
en de VS overspoeld door soft- en harddrugs
die afkomstig zijn uit geheime labo’s in Turkije
of van plantages in het Midden-Oosten. De
drugs worden veelal verscheept vanuit de
Bulgaarse havens Varna en Burgas. Het
begint de KGB te dagen dat drugs een
machtig wapen kunnen worden in de Koude
Oorlog. Enerzijds zal een toevloed van drugs
onmiskenbaar een destabiliserend effect heb-
ben op het Westen. Anderzijds, wie de drug-
trafieken controleert, heeft tegelijk een stevige
greep op de internationale wapenhandel.
De KGB laat daarom Kintex oprichten. Die
houdt zich bezig met alles wat het daglicht
schuwt: wapens, drugs en andere smokkel-
waar. De omvang van de illegale handel is
enorm. Alleen al in 1982 bedraagt de illegale
omzet van Kintex zo’n 22,3 miljard dollar. De
activiteiten van Kintex in ons land doen de
twee BOB’ers huiveren. België lijkt een krab-
benmand van internationale trafikanten en
van geheimagenten die de middens van de
trafikanten infiltreren, of erger, de ondergrond-
se handel zelfs begeleiden en toedekken. Niet
alleen de wapentrafikanten lopen elkaar hier
voor de voeten, maar ook de spionnen: van de
Russische KGB, de Israëlische Mossad, de
Amerikaanse Mossad, de Britse MI5 en MI6,
noem maar op.

Juan Mendez had de onvoorzichtige gewoonte gevoelige 
documenten op zak te hebben. Het werd hem fataal.

De  Bende  van  N i j ve l
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De moord op Mendez
Van de vuile internationale leveringen aan Irak
en Iran lekt in de pers maar weinig uit. Tot wan-
neer in 1986 in de VS de Iran-contra-affaire,
soms wel Irangate genoemd, in alle hevigheid
losbarst. Het blijkt dat de VS de jaren voordien
in het grootste geheim wapens hebben gele-
verd aan Iran. De Amerikanen probeerden hier-
mee te bekomen dat Iran zou bemiddelen bij de
sjiitische fundamentalisten in Libanon die
Amerikanen hebben gegijzeld.
Nog straffer is het wanneer blijkt dat de
opbrengsten uit de verkopen aan Iran, worden
gebruikt voor de financiering van de Contra’s in
Nicaragua. De Contra’s voeren een bloedige
guerrilla tegen het sandinistische linkse regime.
Tot ze in 1979 aan de macht kwamen, waren de
sandinisten zelf een (linkse) guerrillabeweging.
De VS zijn als de dood dat het communisme
zich via Nicaragua over de rest van Midden- en
Zuid-Amerika zou verspreiden en steunen de
Contra’s voluit. Evenwel, er geldt vanwege het
Amerikaanse Congres een absoluut verbod op
de bewapening van de Contra’s. Als de VS de
Contra’s toch steunen, moet dat dus in het
geheim gebeuren en ook nu worden valse cer-
tificaten gebruikt en privé-wapenhandelaars
ingeschakeld.
Iemand die zeer bedreven is in het opstellen
van valse certificaten is Juan Mendez. Hij
werkt, net als destijds zijn vader, bij de Waalse
wapenfabrikant FN. Daar is hij, samen met
William Burn, verantwoordelijk voor de ver-
kopen in Zuid-Amerika, Spanje en Portugal.
Portugal is een van de belangrijkste draai-
schijven voor de internationale wapenhandel.
Mendez heeft een paar vrienden of kennissen
die speciale aandacht verdienen. De belangrijk-
ste is Madani Bouhouche, van wie de BOB van
Waver denkt dat hij mogelijk iets met de overval
op Dekaise heeft te maken. Mendez is een ver-

woede wapenverzamelaar en draait er zijn hand
niet voor om om nu en dan een wapen bij FN te
ontvreemden. Zijn vriend Bouhouche weet hoe
hij dergelijke wapens kan laten registreren en
dus witwassen. Nog een maatje van Mendez is
Douglas Stowell, een man die voor de CIA
werkt en in het geheim wapens levert aan onder
meer de anticommunistische guerrilla’s in
Honduras en Nicaragua.
Douglas Stowell wordt op 8 november 1985
door de Franse grenspolitie aangehouden met
vier FN-wapens in zijn auto en een uitvoerbe-
wijs voor Honduras, een document dat Mendez
heeft bezorgd. Tijdens zijn verhoor zegt Stowell
dat hij op de terugweg was uit Luik, waar hij een
meeting had met Mendez. Die verklaring is
merkwaardig, want volgens de verklaringen die
de vrouw van Mendez later zou doen, zou
Mendez in die periode in Puerto Rico hebben
vertoefd. Luik of Puerto Rico? Het maakt een
heel verschil uit. De aanhouding van Stowell
gebeurt daags voor de overval van de Bende
van Nijvel in Aalst. Als Mendez toen in België
zou geweest zijn, weet hij misschien meer over
de Bende.
In die dagen is Mendez doodzenuwachtig.
Enkele maanden eerder, in mei 1985, is bij hem
thuis in Overijse ingebroken. De daders zijn aan
de haal gegaan met een belangrijke partij
wapens uit zijn privé-collectie. Na de overvallen
van de Bende in september in Overijse en
Eigenbrakel, neemt Mendez geregeld contact
op met de politie om te weten of er bij de
Bende-overvallen mogelijk wapens zijn gebruikt
die bij hem zijn gestolen. Dat is niet zo, maar
Mendez blijft erg nerveus.
In het najaar van 1985 is hij geregeld in Midden-
Amerika. Hij is in Panama, Puerto Rico en
Costa Rica. Dat laatste is vreemd als men weet
dat Costa Rica geen leger heeft. Het is veel
minder vreemd als men weet dat Costa Rica de
plaats is waar de Contra’s op geheime vlieg-
veldjes wapens ruilen voor cocaïne afkomstig

van het Cali-drugkartel uit Colombia. Tijdens
zijn laatste reis naar Panama en Costa Rica
vertelt Mendez aan zijn collega William Burn
dat hij weet wie bij hem heeft ingebroken en de
wapens heeft gestolen. Bij zijn terugkeer in
België, zal gerechtigheid geschieden, zegt hij
nog. Maar het loopt anders af.
Op 7 januari 1986 is Mendez met ziekteverlof,
maar toch vertrekt hij ’s ochtends vroeg naar
FN. Hij zal er nooit toekomen. Hij wordt in de
namiddag dood achter het stuur van zijn auto
aangetroffen aan de oprit van de autoweg
Brussel-Namen in Rosières. Hij is afgemaakt
met zes krachtige hollow point-kogels.
Bouhouche heeft een alibi. Hij ging die dag
onder meer naar de wapenhandel Dekaise,
waar hij al maanden niet meer was geweest.
Toch wordt Bouhouche enkele dagen na de
moord aangehouden. Hij zal voor die moord
nooit worden veroordeeld, maar wel voor de
diefstal bij Mendez.
De moord op Mendez werd nooit opgehelderd.
Werd de ingenieur vermoord door geheime
diensten? Was hij door zijn kennis van en zijn
betrokkenheid bij illegale wapenverkopen op
een of andere manier een bedreiging gewor-
den? Mendez had de onvoorzichtige gewoonte
gevoelige documenten op zak te hebben.
Sommigen zien in Mendez een slachtoffer van
de Bende van Nijvel, maar dat werd nooit hard-
gemaakt door een onderzoek dat – wie zal het
verbazen? – niet bepaald een toonbeeld van
doortastendheid was.

Een superkanon 
voor Saddam

En hoe loopt het ondertussen af met FN en
PRB? In 1990 wordt FN door de Generale
Maatschappij verkocht aan de Franse groep
Giat die de Waalse activiteiten voortzet onder
de naam FN Nouvel Herstal (FNNH). De
Fransen voelen zich later behoorlijk bekocht
door de Belgen en zullen FNNH uiteindelijk
overdragen aan het Waalse Gewest.
Het verhaal van PRB is veel onfrisser. De muni-
tiefabrikant, die vestigingen heeft in Balen,
Kaulile, Mechelen, Brussel, Matagne, Clermont
en Canada, wordt in 1989 in de etalage gezet
door de Generale. Onder de gegadigden treft
men de Britse defensiegroep Astra aan, maar
ook – en vooral – het bedrijf Space Research
Corporation (SRC). Het wordt uiteindelijk Astra.
De interesse van SRC voor PRB is niet toeval-
lig. SRC is het bedrijf van Gerald Bull, een
wetenschapper met een intrigerend verleden.
Bull, geboren in 1928 in Canada, studeert af als
doctor in de wetenschappen en vindt een baan
bij de Nasa en het Pentagon in de VS. Die finan-
cieren het project High Altitude Research
Program (HARP). Het gaat om het ontwikkelen
van een kanon van liefst 55 meter lang, waar-
mee Bull erin zal slagen een gewicht van 700
kg tot 180 km hoogte te schieten. Dit succes
levert hem de Amerikaanse nationaliteit op.

Voor wapenleveringen van de VS aan de Contra’s in Nicaragua moeten valse certificaten 
worden opgesteld. En wie is daar zeer bedreven in? Juan Mendez!
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In 1968 richt Bull zijn eigen bedrijf op: SRC. De
klanten ontbreken niet. Zelfs Israël doet tijdens
de Jom-kippoeroorlog in 1973 gebruik van obus-
sen die door SRC zijn geprepareerd.Wanneer in
Angola obussen van SRC worden gebruikt die
zijn ingevoerd via Zuid-Afrika, loopt Bull tegen
de lamp. Hij wordt in 1980 tot vier maanden cel
veroordeeld wegens het overtreden van het
wapenembargo op Zuid-Afrika. De Amerikaanse
vrienden laten Bull vallen. Bull vestigt zich in
1980 in Brussel, waar hij heel snel door PRB
wordt benaderd met de vraag of hij leveringen
aan Irak kan organiseren. Zo geschiedt. En zo
ontstaat in 1988 samen met PRB ook het
Project Babylon. Alweer gaat het om een super-
kanon, deze keer echter voor Saddam
Hoessein, de president van Irak. Hoessein
droomt ervan met zijn 1.000 mm-superkanon
een groot stuk van het Midden-Oosten in zijn
greep te krijgen. Met het kanon wil hij op grote
afstanden bacteriologische of chemische
wapens afvuren op zijn vijanden.
Chris Cowley, een ingenieur die samen met
Bull werkte aan het superkanon en nadien in
dienst trad van de Amerikaanse drugadministra-
tie DEA, schreef het boek Guns, Lies and Spies
over de hele zaak. Hij beschrijft dat de exportli-
centies voor de explosieven werden afgeleverd
door het Belgische ministerie van Lands-
verdediging. Hij schrijft ook dat explosieven in
maart 1989 door een C130-vliegtuig van het
Belgische leger zijn vervoerd naar Irak. Hoe dit
mogelijk was? Cowley citeert een onderhande-
laar van PRB: “Ik bel gewoon mijn vriend de
minister van Defensie en die organiseert alles
wel. Wij doen dat dikwijls. Je zult een beetje
meer betalen, maar het goedje zal op tijd aan-
komen.” Dit beetje meer leek in dit geval 25.000
dollar aan goudstaven te zijn. De minister van
Defensie is in die tijd Guy Coëme (PS).
De levering van maart 1989 moest de eerste zijn
in een lange reeks die over verscheidene jaren
zou lopen. Gerald James, de voorzitter van
Astra, verneemt dat pas nadat zijn bedrijf PRB

heeft overgenomen en hij eindelijk toegang krijgt
tot de volledige boekhouding en administratie
van PRB. Hij verneemt dat er valse exportdocu-
menten worden opgesteld en geheime commis-
sies worden betaald.

Dodenreeks
In februari 1990 schrikken ze zich bij PRB een
bult. Het Italiaanse weekblad Panorama brengt
een artikel over het superkanon, Bull en PRB.
De auteur van het artikel, de journalist Farzad
Bazoft, wordt enkele dagen later vermoord
teruggevonden in Bagdad. Opgehangen.
Op 22 maart 1990 stapt Chris Cowley naar het
Belgische gerecht om er te vertellen over SRC
en het feit dat hooggeplaatste Belgen smeer-
geld ontvangen voor de uitvoer van explosieven
aan Irak en Libië. Dezelfde dag, op 22 maart,
heeft Bull een vijf uren durend onderhoud met
Chris Gumbley, de ontslagnemende directeur-
generaal van Astra. Er is ook een Zwitserse
advocaat aanwezig, een agent van PRB, en de
Belgische raadsman van Bull. Een uur na afloop
van het gesprek wordt Bull ’s avonds voor zijn
appartement in Ukkel doodgeschoten. Met een
7.65 mm. Er wordt al snel gedacht aan een
moordcommando van de Israëlische Mossad,
maar later zal blijken dat Bull in Brussel wellicht
is uitgeschakeld door de Britse geheime dien-
sten MI5 en MI6. De reden is tot op heden on-
bekend.
Er vallen nog doden. Enkele dagen later is de
Britse journalist Jonathan Moyle, hoofdredac-
teur van Defense Helicopter Review, in Chili. Hij
werkt op het dossier van het superkanon en
hoopt een ontmoeting te hebben met de
Chileense wapenhandelaar Carlos Cardoen,
van wie hij weet dat hij heeft opgetreden als tus-
senpersoon voor de verkoop van wapens en
munitie aan Irak en dat ook hij de contacten
heeft gelegd tussen Bull en Hoessein. Cardoen
weigert elk interview. Op 31 maart wordt Moyle
dood aangetroffen in zijn hotelkamer.

Opgehangen.
In 1991 is Chris Cowley het grondig moe dat de
Belgische justitie maar niets aanvangt met de
informatie die hij heeft overgemaakt. Cowley
beschikt ook nog over een lijst met namen,
bedragen en buitenlandse bankrekeningen die
hij formeel in verband brengt met de steekpen-
ningen van PRB. Dan herinnert Cowley zich de
naam van André Cools, de PS-politicus die hij
in 1988 heeft ontmoet toen hij met Bull een
Brussels restaurant binnenstapte. Bull had
Cools toen voorgesteld als ‘een goede vriend’.
Op 13 juli 1991 heeft Cowley een ontmoeting
met Cools. Hij denkt dat de socialistische
minister van Staat de geschikte persoon is om
zijn informatie aan te vullen. Na de ontmoeting
stuurt Cowley een aangetekende brief naar
Cools met daarin de lijst met namen en de reke-
ninguittreksels van de Belgen die smeergeld
hebben gekregen. Vijf dagen later, op 18 juli,
wordt Cools bij het verlaten van zijn apparte-
ment in Luik doodgeschoten. Met een 7.65 mm.
Enkele weken voor zijn dood had Cools aan een
journaliste verteld dat hij na de zomer heel ern-
stige onthullingen zou doen. Over PRB en het
kanon? We zullen het allicht nooit weten.
Enkele weken na de moord op Cools dineer ik in
een restaurant met een Brusselse topadvocaat
die uitermate goed op de hoogte is van extreem-
rechts, van het dossier Mendez, enzovoort. “De
moord op Cools is het sluitstuk van de Bende
van Nijvel”, zegt hij. “Nu weet iedereen, hoe
hoog geplaatst ook, dat wie dreigt zijn mond
open te doen, wordt uitgeschakeld.” Herinner de
advocaat vandaag aan zijn uitspraken en hij ont-
kent staalhard. De man kende heel wat proble-
men en kwijnde helemaal weg uit de advocatuur.

Tekst: René De Witte

Rechts: een pistool dat gebruikt is bij de moord op PS-kopstuk André Cools (links). Is ook Cools een slachtoffer van de Bende?

Volgende week (slot):
Een Brusselse magistraat legt de puzzel-
stukken op zijn plaats. Zijn alle sporen in

het Bende-onderzoek verbonden?
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