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'Robotfolo van een persoon gezien 
op 9 november 1985, omstreeks 1 
uur voor de feiten. Hij droeg een 
trois-quarts jas, waaruit volgens een 
getuigen een kor t geweer viel'. Ge
heel onafhankelijk hiervan vertelt 
een ooggetuige van het bloedbad in 
de Delhaize in Aalst voor het eerst 
wie hij , geweer in aanslag, voor zich 
heeft gezien: Patriek Haemers! P. I O. 

'Er zullen steeds meer nieuwe ziekten 
opdoemen. Daarom zal, om zichzelf 
te redden, Moeder Aarde zich vt1n 
haar voornaamste ziekte, de mens
heid, ontdoen: Ja, in 'Cheers' kon je 
om 'm lachen, maar nu is het ernst. 
De 7 hoofdzonden volgens Woody 
Harrelson, p.14. 

Zondag is weer Ronde van Vlaande
rendag, de hoogdag van het Vlaamse 
wielrennen. Aan de hand van de al
lergrootste kenners tekenen wij het 
parkoers voor u ui t, voorspellen het 
verloop van de esbattementen en 
houden alleen nog even de naam van 
de winnaar (Museeuw) geheim. P.26. 

Er is ëën heel gevaarlijk punt. hele
maal in de nek, waa r je rechts treeks 
met een naald in het verlengde merg 
kun t prikken. Maar dat is geen acu 
punctuur, dal is moord mel voorbe
dachten rade. Kortom: don't try th Îs 
0/ home. Dossier Alternatic-.'e Ge
neeswijzen, p.38. 
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De Bende van Nijvel: na 11 jaar spreekt een ooggetuige valt het 

Op de parking van het Delhaize-fillaal in Aalst vermoordde 
de reus van de Bende van Nijvel In november 1985 acht 
mensen, terwijl hij wild schietend door de supermarkt liep, 
brullend dat Iedereen op de grond moest gaan liggen en 
vooral niet mocht kijken. Eén getuige Is toch blijven kijken 
en heeft het gezicht van de Bende-reus gezien. HIJ Is dat 
gezicht nooit vergeten. Bijna tien jaar later herkende hij 
het op een cover van een blad. Het bleek het gezicht van 
Patriek Haemers te zijn, de 'populaire' gangster die In 
1994 zelfmoord pleegde In zijn cel. Was Patriek Haemers, 
het symbool van de versmelting van politiek, zakenwereld 
en georganiseerde criminaliteit In het Brussel van de jaren 
'80, dan tóch de reus uit de Bende-legende? 

Het bloedbad 
op zaterdag 9 november 1985 
rond half acht 's avonds waren de 
twee zwaar bewapende rijkswach
ters die het Dclhaizc-filiaal aan de 
Parklaan in Aa lst bewaakten en al 
uren op de parking rond lummel
den, plotseling verdwenen. Net op 
dat moment arriveerde de Bende 
van Nijvel. Toevallig. Via de ingang 
aan de;: Ninuur:,c.:::,lt:t:nwc.::g n::lh,:: n 
de gangsters in een antracietkleu
rige Golf GTI de Dclhaize-parking 
op. Drie mannen sprongen eruit: 
een grote, brede vent en twee 
kleinere kerels. 

In een hoek zagen ze een kleine 
Renault R4 geparkeerd staan. De 
drie gangsters doorzee fden hem. 
Het R4-model van Renault werd 
tocn nog als dienstauto gebruikt 
door de rijkswacht. Maar deze R4 
was gcen rijkswacht-auto. De 
chauffcur dic in de R4 zat te wach
ten, overleefde de fusillade niet. 

Daarna liepen de drie naar de 
supermarkt. Vi cr mensen kwamen 
naar hen toe gewandeld: een man, 
ecn vrouwen twee kinderen die 
hun bootlschappenkarretje in de 
richting van hun auto duwden. Ze 
hadden pech: door op dát moment 
dáár te zijn konden ze drie gang
sters duidelijk en van dichtbij zien, 
en werden ze eerstelijnsgetuigen 
van een overval van de Bende van 
Nijvel. 

En dus werd de familie uitge
roeid. De grote Bende- man, die 
duidelijk de leiding over het com
mando had, schoot de winkelende 
vader meteen in de buik. Oe man 
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viel voorover; hij werd met ecn 
nekschot afgemaakt. Hel dochter
tje, dat zich op haar vader gooide, 
werd even koud afgeschoten. Oe 
vrouwen de zoon vluchtten weg. 
De vrouw kwam niet ver. Een 
schot raakte haar in de rug. Oe la
ding schroot die op de zigzaggend 
wegrennende jongen werd afge
vuurd, miste grotendeels haar 
doel. Het gros van de speciale 
Plastic Legio-munitie verspl inter
de de rui l naast de deur waardoor 
de jongen naar binnen rcnde. Ecn 
vij fta l stukken schroot schrocide 
door zijn jas en raakten hem in 
zijn bi llen. Oe jongen voelde het 
zelfs niet. Huilend rende hij naar 
eell schoolkameraad die hij in de 
supermarkt aan het rek met strip
boeken had gezien. 

Oe gangsters liepen de super
markt binnen. Ze schoten op alles 
wat bewoog. Meer mensen stier
ven. De Bendelingen dwongen de 
caissières hun kassa's leeg te ma
ken en het cash geld en de che
ques in een zak te stoppen. Ze ze t
ten de filiaaldirecteur een revolver 
tegen de slaap. Hij moest hen naar 
de kluis brengen: een babykluis die 
achteraan in de supermarkt stond. 

Uiteindelijk stapte dc Bende met 
een half mi ljoen cash geld, voor 
240.000 frank cheques en de zware 
babykluis naar buiten, de parking 
op. Met opengeklapt ach terportier 
rced de Golf acll te rui t van de par
king weg. In de kofferruimte za t de 
'reus', die een politieman die de au
to wilde tegenhouden letterlijk uit 
de weg schoot. Daarna verd ween 

de Golf richting Ninove. Hij liet 
acl1t lijken aellter. 

De ogen van de reus 
In de Bende-literatuur wordt steeds 
opnieuw geschreven dnt de over
va llers in Aalst ca rnavalsmaskers 

droegen. Alle getuigen spreken dat 
nadrukkelijk tegen, ook de onze. 
DE GETUIGE « Ik heb hen duidelUk 
gezien. Ze drocgen absoluut 
geen ca rnavalsmaskers. Ze had
den sjaals voor hun mond cn 
hun neus geslagen. Boven die 
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"bleadbad in de Delhaize in Aalst 

sjaals was hun gezicht onbedekt 
en zichlb,wr. Ze hadden zich ook 
geschminkt: er lag l'en I.,êlg brui ~ 

nefolld d(' tcim op hUil gezjcht. 
Dat viel op: achter hun oren zag 
je hun wille huid nog. En ze 
droegen ook nogal belachelijk 
uitziende pruiken met dikke, 
zwarte krullen, van die Zwartc
Pict-pmiken. Toen ik ze zag op
duiken dacht ik eerst dat het een 
grap was, dat het VI/i! JCllIICrtf>lI 

uit hel Aalsters ca rnaval waren. 
» Er was een man bij die een 

kop boven dl' twee anderen uit
stak. Hij had brede schouders en 
hij was een meter vijrcntach tig, 
een meter negentig groot. Hij 
was duidelijk dl' baas. Hij liep 
luid brullend in de richting van 
dl' superm<lrkt. Hij sch reeuwde 
opgewonden in hel Fmlls en in 
bet Nederlands. Geen correc t Ne
derlands, meer het gebroken 
taallje van iemand die nauwe
lijks Nederlands kent. Hij gar be
velen aan zijn maats en bleer 
Ill,wr tieren dat iedereen op de 
grond moest gaa n liggen, en 
vooral niet mocht kijken. 

• De rells droeg ccn lange 
groene jas. Geen regenjas, maar 
zo'n starren overjas die mannen 
vaak over een pak dr;lgen. Hij 
had de jas met de bovenste twee 
knopen vastgemaakt, zodat die 
openwaaide als hij liep en dan 
kon je zien dat hij aan zijn ene zij 
een revolver in zijn broeksriem 
had zitten, en aan de andere gra
naten droeg. Tenminste, ik denk 
dat hel gmnaten waren, manr het 
zou ook een ],lder geweest kun- ' 
nen zij n. Hij schoot met een 
tweeloop, een jachtgeweer waa r
van de lopen snel en slecht waren 
afgezaagd. Hij hield het ding in 
één hand, en zo schoot hij ook: 
nonchalant, met één hand. 

t Toen de gangsters temg naar 
buiten liepen met hun buil zag de 
grote man, die de zak met geld 
droeg, mij opnieuw. Ik lag naast 
mijn schoolvriendje. 'Niet kijken ', 
riep hij. Ik keek toch. De sjMI 
was weggezakt van voor zijn 
mond. Ik zag zijn gezicht. Ik ZHS 

dat hij een pukkel op zijn wang 
had, naaSl zijn neusvleugel._ 
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In tien jaar tijd heeft de politie 
zich niet echt druk gemaakt om 
deze belangrijke getuige. Ze is een 
paar keer met een paar foto's 
langsgekomen toen de getuige 
nog in het ziekenhuis lag. Of hij 
misschien iemand herkende? Hij 
herkende niemand. Telkens was de 
zaak in twee minuten geregeld. 

Maar de getuige is nooit het 
gezicht van de reus ve rgeten. Veel 
jaren later zag hij op een week
bladcover een foto, en hij herken
de het gezicht van de Bende-reus 
van Aalst. Hij zag opnieuw die 
koude, lichtblauwe, half open 
ogen die hij toen ook had gezien; 
hij zag de pukkel en het harde ge
zicht. Op de foto tekende hij zwar
te kru llen en een sjaal rond de kin, 
en toen wist hij het heel zeker: het 
was de moordenaar. Hel was Pa
trick Haemers. 

'89, Rio de Janeiro 
Nadat hij in 1989 in Barra de Tijt/
ca, de dure strandwijk van Rio de 
Janeiro was gearresteerd, begon 
Patriek Haemers plotseling hon
derduit te praten. Hij bekende on
geveer alles wat men hem en zijn 
bende aanwreef: een reeks overval
len op postauto's en geldtranspor
ten, een paar moorden, de ontvoe
ring van Paul Vanden Boeynants ... 

Maar een ding bleef hij hardnekkig 
ontkennen: dat hij ook maar iets te 
maken had met de overvallen en 
moordpartijen die gemakshalve 
onder de naam de Bende van Nij
ve l worden gegroepeerd. 

Toen wij hem in oktober 1989 
opzochten in de Braziliaanse ge
vangenis van Refice, maakte Hae
mers zieh daar bijzonder druk over. 
'Ze beschuldigen me er zelfs van, 
de Reus van de Bende te zijn ! Om 
zes uur 's ochtends kwamen ze mij 
met het machinegeweer op scherp 
uit mijn bed halen. Toegegeven, ze 
hebben bij mij een riot gun gevon
den, maar die was nog nooit ge
bruikt. 'Jij bent de Reus', zeiden ze. 
'Jij was bij de overval in Eigenbra
kel'. Maar mijn vrouw (de prostitu
ee Denisc Tyack, nvdr.) kon een 
alibi voor me opdiepen: een che
que die ik die avond had uitgege
ven in het restaurant Le Pugafo. Ik 
wist het zelf niet. 'Jij hebt geluk', 
zei dl' f lik. 'Als je dat alibi niet had 
gehad, dan was j ij nu de Reus'. 
Daarom ben ik gevlucht. Ik was het 
kotsbeu, Ze wilden koste wat kost 
bewijzen dat ik de grootste misda
diger aller tijden ben.' 

Maar de verdenkingen die te
gen hem bestonden in verband 
met de Bende werden steeds na
drukkelijker. 

AI waren ze eerst nog een beet
je nevelig en algemeen. Haemers 

Patriek Haemers: de sjaal zak te weg, en één va n de overleve nden van het' 
bloedbad in Aal st zag zijn gezicht. 

was een grote, brede kerel die 
liChtjes trekkebeende. Dal was ook 
het profiel van de Bendereus: een 
grote, brede jongen die mankte. 
Dus kwam Haemers terec!lt in de 
lijst Mogelijke Reuzen van de Ben
de-onderzoekers. Het feit dat !lij 
zwaar aan de cocaïne zat, maakte 
hem zelfs favoriet. 

Een politieman die in het on
derzoek naar de Bende van Nijvel 
heeft gezeten, zegt: Voor mij is 
Haemcrs altijd verdachte nummer 
één geweest voor de Bende-over
vallen in 1985 op de Delhaizes van 
Eigenbrakel. Overijse en Aalst. Hij 
was groot; cr zijn niet zo heel veel 
grote gangsters. Bovendien was de 
reus niet dik, maar atletisch ge
bouwd. Haemers was dat. De over
val in Aalst was ook duidel ijk het 
werk van jOrlgens die zwaar aan de 
drugs zaten. Ze schoten op alles en 
iedereen. Op mensen die in de weg 
liepen, op auto's waar niemand in 
zal, en ze lfs op de muren. Dal 
wijst opnieuw naar Patriek Hac
mers. Hij was een cokehead.'. 

Au Trois Canards 
De verdenkingen legen Haemers 
kregen nog meer gewicht toen de 
politie het cliënteel va n het res
taurant Au Trois Canords in het 
Waals-Brabantse Ohain van dich p 

lerbij had bekeken. De eigenaar 
Jacques Van Camp, een gewezen
architect uit Sint-Lambrechts· 
Woluwe die deel uitmaakte van de 
dubieuze zakenentourage van de 
grote katholieke staa tsman en mi
nister van Staat Palll Vanden 
Boeynants, was in de nacht van 1 
oktober 1983 voor zijn etablisse
ment met een nekschot afgemaakt 
door Bende-moordenaars die ca r
navaJsmaskers en legerschoenen 
droegen. Heel toevallig was het 
dragen van legerschoenen bij het 
begaan van criminele feiten een 
specia li teit van de Bende-Hae
mers, die zeer militair opereerde. 
Dat was Paul Vanden Bocynants 
ze lf ook opgevallen toen hij in 
1989 door de Bcnde-Hacmers 
werd onlvoerd. 

Begin 1989 vond de politie in 
een garagebox waarin wapens, 
munitie en een gestolen BMW van >-
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De Bende van Nijvel 
~ de Bende-Haemers lagen opges la

gen, een aantal ca rn ava lsmaskers. 
Die waren door de Bende in Aalst 
niet. maar in Overijse en Eigenbra
kel we l gebruikt. Waarvoor had
den Haemers en co die nodig ge
had ? Bij hun normale bezigheden 
- overva ll en op geld transporten -
trokken ze bivakmu tsen over hun 
hoofd. Ofwel heeft de Bende ze 
echt gebruikt, orwel heeft iemand 
ze erin gestopt om de politie voor 
de Bende-aanslagen op het spoor
Haemers te zetten. 

Uit het klanten-onderzoek bij 
Au Trois Canards bleek dat heel
wat figuren uit de entourage van 
Haemers geregeld kwamen eten in 
Au Trois Canards, een restaurant 
dat vooral werd gefrequenteerd 
door de snobist isc he beau monde 
en door de financiële el ite van 
Bnlssel. Haemers ontkende zelf 
dat hij ooit een voet in Au l rois 
Canards had gezet. maar hij en 
co llega-crimineel Phi lippe De 
Staerke van de zeer kwaadaardige 
Bende-De Staerke werden er toch 
van verdacht mee de hand te heb
ben gehad in de moord op Van 
Camp. In oktober 1985 viel de ge
rechtel ijke politie in l asne in Hae
mers' villa binnen op zoek naar 
gegevens die Haemers in verband 
konden brengen met de moord op 
Van Camp en de Bende-overvallen 
op de Delhaizes in Eigenbrakel en 
Overijse van 27 september 1985. 
Men vond niets, op een riol gun 
na. Die werd in beslag genomen. 
Een jaar later kreeg Haemers de ri
ot gun terug. Het was geen Ben
de-wapen geweest. 

Een alibi 
De raids op de Delhaize-super
markten van september 1985 gin
gen cr voor de bende in één avond 
en eén moeite door: eerst was het 
Delhaize- f iliaal in Eigenbra kel a~ n 
de beurt, twintig minuten later 
volgde dat van Overijse. De op
brengst van dat avondje hard aan
pakken was belachelijk weinig 
geld en drie doden in Eigenbrakel, 
vijf in Overijse. 

Opnieuw was Haemers een ver
dachte. Hij is overigens in de loop 
van de jaren ook door getuigen in 
Overijse herkend. Daarom kreeg 
Haemers in oktober 1985 die huis
zoeking op zijn dak. Even kwam hij 
in de problemen, maar zijn vrouw 
produceerde razendsnel een al ibi 
voor haar man: een betaalbewijs 
voor het restaurant Le Pog% , waar 
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ze zogezegd waren gaan d en op de 
avond van Eigenbrakel en Overijse. 

Een magist raa t die in het on
derzoek naar Pa trick Haerners 
heeft gezeten, heeft echter grote 
twij fels over dat alibi. 

'Er klopt niets van. Het is get ru 
keerd. Ze zijn de avond vóór Ei 
genbrakel en Overijse in het res
taurant geweest, en ze hebben ge
woon de datum van de volgende 
dag op het betaa lbewijs gezet: 

De Albanees Basri Bajrami, 
naast Haemers ze lf en Phil ippe 
l acroix de belangrijkste speler in 
de overvallen op geld transporten 
van de Gende- Haemers na 1985, 
ze i na zijn arrestatie in 1989 let
terl ijk tegen de toenmalige Brus
se lse onderzoeksrechter Jean
Pierre Collin, die het dossier-Hae
mers beheerde: 'Wij waren in 
Overijse aanwezig, maar wij heb
ben dat kind niet neergeschoten'. 

In Overijse heen de Bende ef
fectief een jongetje van veertien 
van zijn fiets geschoten. Het kind 
was op slag dood. 

Maar onderzoeksrechter Collin 
is niet ingegaan op de Bende-con
necties van de groep-Haemers. 
Uiteindelijk heeft hij ze lfs helemaal 
niéts met de verklaring van Bajra
mi gedaan. Verbaast het u nog? 

ReyniersjMarnette 
Een paar jaar na de overval, in fe
bruari 1989, herkende cen caissie
re van de Delhaize in Overijse Pa
trick Haemers ook. Net als onze 
getuige zag ze een fo to van hem 
in de pers. Ze stapte met haar ont
dekking naar onderzoeksrechter 
Freddy Troch en substituut Willy 
Aeke, die in het Dendermondse 
justitiepaleis het dossier van de 

Aehilte Haemers, vader van Pa
trick, zat evengoed als zijn zoon 
diep in het Brusselse misdaadmi
lieu. In hun clubs kwam hel kruim 
van de onderwereld. 

moordpartij in Aalst behandelden. 
Troch wist dat herkenn ing door 
getuigen juridisch altijd moeilijk 
lig t. maar hij vond dit spoor meer 
dan de moeite. Hij za t zelf al een 
tijdje aan Patrick Haemers te den
ken als een mogelijk lid van de 
Bende van Nijvel. Patrick Haemers 
was in 1987 uil de gevangenis 
ontsnapt en hij woonde onderge
doken in Brazilië. Troeh lie t Hae
mers internationaal seinen. Hij 
wilde hem als getuige verhoren. 

In 1990 werd Haemers door 
Brazilië aan ons land uitgeleverd . 
Onmiddellijk nam lroch contact 
op met de Brusselse onderzoeks
rechter Jean-Pierre Collin. Hij 
vroeg of hij Haemers mocht 011 -

dervragen. Er was geen haast bij: 
T roch zou beleefd wachten tot 
Col lin Haemers eventjes kon mis
sen. Collin had er geen bezwaar 
tegen. Maar andere lieden in Brus
sel haddcn er duidelijk wel moeite 
mee. Zij wilden élbsoluut niet dat 
een onderzoeksrechter ui t de pro
vincie, over wie ze geen con trole 
hadden, zich zou bemoeien met 
Brusselse dossiers als dat van Hae
mers. Die dossiers zaten vol gehei
men die geheimen moesten blij
ven. De vroegere, nu veroordeelde 
Brusselsc hoofdcommissaris van 
de gerechtelijke poli l ie IGP) Frans 
Reynicrs en de nu wegens schen
ding van het beroepsgeheim in 
besch uldiging gestelde GP-com
missaris Georges Marnette, die al
lebei zeer dubieuze connecties in 
het extreem-rechtse CEPIC van de 
PSC'ers Benoit de Bonvoisi n en 
Pau! Vanden Boeynants hadden, 
activeerden hl ln mannetje bij de 
krant Het Nieu wsblad, Hans De 
Ridder. In Het Nieuwsblad ver
scheen een kwaadaardig artikel 
waarin men zich afvroeg wie die 
boerekloot Troch wel dacht dat hij 
was, en waar hij de pretentie van
daan haalde om te denken dat hij 
zich met gelij k wat kon bemoeien. 
Tegelijkertijd zetten de heren van 
het CEPIC hun poli tieke machina
ties tegen Troch in gang. Daarvoor 
gebruikten ze toenmalig PSC-mi
nister van Justit ie Melchior Wa
the let en zijn kabinet, die hun 
schatplichtig waren. Een paar 
maanden laler waren l roch en 
Acke hUil Bende-dossiers kwijt. 
Troch heeft dus nooi t de kans ge
kregen om Patriek Haemers op de 
rooster te leggen. Hij had wel al 
Aehil lc Hacillers ondervraagd, 
maar die had alle vragen on twe-

ken en voora l niets verleid. 

Spoorloos 
In Dendermonde is men er altijd 
overtuigd van gebleven dat de 
topgangs ter Ph il ippe De Staerke 
betrokken was bij de overval in 
Aalst. Niet als effectief uitvoerd er, 
maar als logistiek 11lIIpje dat mee 
het terrein had verkend, dat tijdens 
de overval mogelijk als ruggen
steun in de buurt van de Delhaize 
aanwezig was, en dat cr later voor 
heeft gezorgd dat de gebruikte 
wapens spoorloos verd wenen. 

Als onderzoeksrechter Troch 
Patriek Haemers als uitvoerder in 
bee ld wilde krijgen, moest hij op 
zijn minst aantonen dat die ban
den had met de groep-De Slaerk c. 
T roch en Acke waren ervan over
tuigd dat die banden bestonden, 
maar dat onderzoek vi el ook stil 
loen de twee Dendermondse ma
gistraten verpl icht werden hun 
dossiers aan het parket van Char
leroi over te maken. 

De Bende-Commissie 
Tegenover de tweede Bende-com
missie onder leiding van lOlly Van 
parys heeft de Brusse lse subst ituut 
Jean-François Godbille, die al ja
ren la ng de banden tussen de cri
minal itei t, de politiek en de zaken
wereld in Brussel bestudeert, enke
le weken geleden gezegd dat de 
Bende van Nijvel wa t hem betreft 
het produc t, het zichtbare deel is 
van een misdadige financieel-eco
nomische structuur, van een maf
fioos zaken milieu dat in de jaren 
'70 en '80 in Brussel is gegroeid. 
Godbil le ze i het niet met zoveel 
woorden, maar hij verwees duide
lijk naar de bende politieke gang 
sters, cri minele zakenmensen, ad
vocaten, rechters en hUil relaties in 
de onderwereld rond Paul Vanden 
Boeynants en Benoit de Bonvoisin. 

Pa trick Hacmcrs en zijn maa ts 
waren het Brusselse verbindings
teken tussen die bovenwereld en 
de onderwereld. 

Michel Nihoul 
Alhoewel 11 ij het zelf altijd met 
nadruk blee f ontkennen, had Pa
trick Haemers meer dan uitsteken
de contacten met mensen als de 
Brusselse finan cië le advocaat Mi
che l Vander Eist, die mee was be
trokken bij de ontvoering van 
Vanden Boeynants, en Vander Els ls 
baas: de dubieuze zakenman 
Leon-François Deferm ui t het 
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