Etienne van Rattingen – natuurfilosoof

Het bendedossier

Ik heb verscheidene weken lang de opleving gevolgd bij slachtoffers, justitie en advocatuur wat betreft het nieuwe spoor. Doordat de reus via een bekentenis op zijn ‘sterfbed’ zou hebben gezegd dat
hij de reus van de bende van Nijvel zou zijn, staat plotseling alles weer in de belangstelling. Toch
ben ik HEEL erg bang dat de slachtoffers nog maar een keer ontzettend bescheten uit gaan komen.
De reden hier voor is simpel.

Te simpel
We hebben nu te maken met een bekentenis EN een getuigenverslag uit Aalst waaruit blijkt dat we
te maken hebben met twee verschillende bendes. Een bende van voor en één van na de stilteperiode.
Niemand heeft echter ooit dit balletje opgegooid. Want, dat wil zeggen dat je het bendedossier moet
opsplitsen. Je hoort de jaren 1982 en 1983 volledig te scheiden van het jaar 1985. Want er zwerven
dus 2 verschillende reuzen van de bende van Nijvel rond in het dossier. 2 verschillende reuzen wil
zeggen dat er twee verschillende bendes zijn.
1982
• 13 Maart: Een winkeldiefstal in Dinant. Een eendenroer, een geweer met lange loop, wordt
gestolen.
• 10 Mei: In Elsene wordt een Austin Martin gestolen.
• 10 Mei: Diezelfde dag wordt een Volkswagen Santana gestolen in Lembeek.
• 14 Augustus: Een overval op een kruidenierszaak in Maubeuge, Frankrijk.
• 30 September: Een overval op een wapenhandelaar in Waver. Eén agent gedood, vijftiental
wapens buit.
• 23 December: Een overval op een restaurant in Beersel. Eén dode, de buit is wat borden,
koffie en wijn.
1983
• 12 Januari: Een overval op een Brusselse taxi, de taxichauffeur wordt dood teruggevonden
in Bergen.
• 28 Januari: In Brussel wordt een Peugeot 504 gestolen.
• 11 Februari: Een overval op de Delhaize van Genval. Geen doden en 692.384 fr. buit.
• 14 Februari: In Plancenoit wordt een Volkswagen Golf Rabbit gestolen.
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25 Februari: Een overval op de Delhaize van Ukkel. Geen doden en 600.000 fr. buit.
3 Maart: Een overval op de Colruyt van Halle. Eén dode en 704.077 fr. buit.
28 Mei: In Eigenbrakel worden enkele zuurstofflessen voor een snijbrander gestolen.
8 Juni: In Eigenbrakel wordt een Saab 900 turbo gestolen.
10 September: De diefstal van 7 kogelvrijevesten bij Wittock-Van Landeghem, de conciërge
wordt vermoord.
17 September: Een overval op de Colruyt van Nijvel. Drie doden, één agent en het koppel
Fourez-Dewit. (notitie: link naar Roze Balletten?)
2 Oktober: Een overval op het restaurant Aux Trois Canards in Ohain waarbij één dode valt.
7 Oktober: Een overval op de Delhaize van Beersel. Eén dode en 1.300.000 fr. buit.
1 December: Een overval op een juwelier in Anderlues. Twee doden en enkele juwelen buit

Totaal 12 doden in 2 jaar tijd. 3 maal Delhaize. 2 maal Colruyt. Buit te verwaarlozen. Verwaarloosd
spoor is hier de overval van 10 september 1983. Welke maatschappij wilde dat deze fabriek de prototypes maakte, in wiens opdracht en wie bij de staat, politie, justitie of defensie waren hiervan op
de hoogte. Waarschijnlijk gaat het hier om kevlar vesten. Er bestaat nu een complete kledinglijn van
kevlar ondergoed tot en met complete kostuums en regenjassen. Het geld volgen heeft al heel erg
veel misdaden opgelost. (Als je bijvoorbeeld de drugs volgt, dan vindt je gebruikers en tussenpersonen. Als je het geld van de drugs volgt vindt je de ECHTE opdrachtgevers en misdadigers. En,
ik weet waar en bij wie je dan uitkomt.) Volg het geld via de kevlar productiebedrijven in zuid
Amerika en China terug naar België van 1983. Zie waar je uitkomt! Wees niet verrast als u bij chemiereus DuPont uitkomt. Vandaar moet men proberen om te achterhalen wie er allemaal op de
hoogte waren van het proefproject. (hoge pieten in ministeries van defensie en justitie van die
tijd? Bepaalde pipo’s in de regering?)
1985
•
•
•
•

22 September: Een diefstal van een VW Golf bij D’Ieteren in Erps-Kwerps.
27 September: Een overval op de Delhaize van Eigenbrakel. Drie doden en 200.000 fr. buit.
27 September: Een overval op de Delhaize van Overijse. Vijf doden en 991.103 fr. buit.
9 November: Een overval op de Delhaize van Aalst. Acht doden en 937.777 fr. buit.

Totaal 16 doden in nauwelijks 2 maanden. Alleen overvallen op Delhaize. Buit te verwaarlozen.

Dossier Pinon
Hugo Coveliers: “Het heeft dus niks te maken met confituur, ook al waren er getuigenissen over
stoeipartijen in roze confituur.” Journalisten die in er in de jaren tachtig mee in de weer waren, zijn
ervan overtuigd dat ‘het dossier-Pinon’ een soort code was waar extreem-rechts schorremorrie de
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politieke klasse mee trachtte te chanteren. De speurders die de X’en met een sardonisch genoegen
gek verklaren, zijn veelal dezelfden die dit jarenlang deden met getuigenissen over de roze balletten.
“Je hebt me gezegd dat je het gedaan hebt. Heb je het gedaan of niet? Ik moet het weten.”
“Nee, ik heb dat niet gedaan.”
“Liefste, je zei me dat je het gedaan had, de vorige keer. Nu zeg je dat je het niet gedaan hebt.”
“En jij? Heb jij me dan niet de hele tijd bedrogen?”
“Als je me niet de waarheid zegt, weet ik niet meer waar ik aan toe ben.”
“Jij hebt me ook de hele tijd bedrogen!”
“Ik ging niet met een ander naar bed.”
“Je hebt me niet bedrogen, maar wat heb je me moreel doen lijden… (stilte, gekraak). Hé goed, ik
heb seksfuiven gedaan met Bettens, ik heb dat gedaan en dat is me niet bevallen. Ik heb hem dat gezegd en ik heb daarover gediscussieerd met hem (…).”
Elke man die door een echtscheiding moet, kan zich vaak woordelijk dat ene finale gesprek herinneren. Bij de Brusselse psychiater André Pinon is het erger. Deze dialoog, tussen hem en zijn echtgenote Josiane Jeuniau, is het startpunt van een affaire die België zal veranderen van een gezapig
landje van pils en frieten in een natie van complotten, intriges, onopgeloste moorden en seksfuiven.
Bron: http://bendevannijvel.com/motief/roze-balletten/de-roze-baletten-ononderzoekbaar/
Dankzij de publicaties van Pour – die er toch gekomen zijn – is België net vertrouwd geraakt met
het begrip ‘roze balletten’. In dezelfde categorie voegt zich een nieuw begrip toe aan het vocabularium: de Bende van Nijvel. Zoals daarna altijd het geval zal zijn, staat de buit in een wanverhouding
tot het geweld: enkele blikken aardolie, wat pralines en vijf pakjes koffie.
Bron: http://bendevannijvel.com/motief/roze-balletten/de-roze-baletten-ononderzoekbaar/
De schaduw van de X-dossiers
Christine Doret is na ’81 nooit meer verhoord. Wat Maud Sarr ertoe heeft bewogen om haar verhaal
weer in te slikken is niet bekend. Rijkswachtkolonel Herman Vernaillen die ooit werd beschoten,
verklaart dat hij met eigen ogen een cassette van de roze balletten zag, maar laat daarna niks meer
van zich horen. Er duiken foto’s op waarop Jean Bultot – verdachte in diverse Bendepistes – in de
confituur aan het huppelen is, maar niemand kan zeggen of hij het wel is. Als een monster van Loch
Ness vermengen de roze balletten zich in elke nieuwe grote affaire. De zaak-Dutroux is amper uitgebroken of daar blijkt dat Michel Nihoul verslaafd was aan seksfuiven.
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De onderzoeken van toen lijken onbeduidend wanneer eind 1996 Regina Louf en haar geestelijke
zusjes X2 en X3 voor Neufchâteau gaan getuigen over seksnetwerken. De informatie die zo wordt
vergaard, past niet alleen naadloos in de hypotheses van toen, ze is vooral veel nauwkeuriger en
breedvoeriger.
Reeds in 1989 spreekt Maud Sarr van kinderen die ze aan het eind van de jaren zeventig zag op
seksfuiven in Knokke en “waarvan niemand wist waar ze vandaan kwamen”. Regina Louf groeide
op in Knokke. De namen die de X’en noemen, zijn grotendeels dezelfde als die in de verklaringen
van Sarr, Doret, Pinon en anderen. Je kan er nu al donder op zeggen dat op een goede dag iemand
zal beginnen stoken met het dossier-X3.
Daarin speelt andermaal het koningshuis een prominente rol. Net als X2 besluit X3 om te zwijgen
wanneer ze merkt dat er ook binnen de voor Neufchâteau opererende speurdersploeg een tweespalt
is gegroeid. Sommigen vinden het “net iets te mooi om waar te zijn”.
Het jaar 1998 verstrijkt met een mikmak van berichten waaruit nu eens moet blijken dat de speurders hun getuigen hebben “geholpen” en dan weer dat die aantijging berust op valse pv’s. De speurders die de X’en met een sardonisch genoegen gek verklaren, zijn veelal dezelfden die dit jarenlang
deden met getuigenissen over de roze balletten. “Bepaalde affaires zijn in België ononderzoekbaar”,
zei Coveliers onlangs. “Dus blijven we er nog in lengte van jaren mee zitten.”
Dokter Pinon mengde zich maar even in het grote Dutroux/Nihoul-debat. Hij meende zich te herinneren dat twee GP’ers hem al in het midden van de jaren tachtig al eens vroegen of hij Nihoul en
“de beul van Bergen” kende. Pinon kocht onlangs een huis in Portugal. Hij staat op het punt te emi greren en wil nooit meer naar België terugkeren. Jean-Claude Garot is vandaag succesvol uitgever
van sportmagazines.
Bron: De Morgen, Douglas De Coninck
Op deze manier komen we dan bij Dutroux. Steeds duiken in vier verschillende dossier exact dezelfde namen op. Dutroux leverde kinderen op bestelling en de assisenzaak was een aanfluiting
voor waarheidsvinding. Ook de onderzoekscommissies voor de bende van Nijvel en Dutroux waren
om te huilen. Zo’n amateuristische bende gemanipuleerde kabouters heb ik nog nooit zulke vreemde bekken zien trekken.
In het dossier Dutroux zijn ook sporen naar zwarte kerken te vinden. Deze sporen zijn nooit uit gerechercheerd. Anders gezegd: GESTOPT! Dossier Pinon, roze balletten, bende van Nijvel, X-dossiers en Dutroux. Steeds passeren dezelfde namen in de verschillende dossiers. Steeds worden dezelfde mensen herkend. En, vergeet niet de vele doden in het aanslepen naar verschillende getuigenverhoren en processen toe, samengevat in het boek ‘Dode Getuigen’ van Douglas De Coninck.
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Vergeet ook niet het boek over Dutroux en zijn wandaden dat uit de handel werd gehaald via een
gerechtelijk bevel. Wie was er zo bang dat hij zijn gat zou branden? Dat moet een hele hoge PIET
geweest zijn. Dus, vertel me niet dat corruptie in de Belgische rechtspraak niet bestaat. Vertel me
nooit dat manipulatie van Belgische rechtspraak en politieonderzoeken niet bestaan. Vertel me ook
niet dat CENSUUR niet zou bestaan in België.
Er is geen enkel steekhoudend motief in het bendedossier te vinden. Wel namen en gebeurtenissen
welke samen tot een motief zouden kunnen leiden. Maar, dan moeten de andere dossiers er bij worden betrokken.
Dus kom ik tot de conclusie:
Er is weer veel wind rondom een ‘doorbraak’ in het bendedossier vanwege een naam die al bijna 20
jaar bekend is in datzelfde dossier. Vergeet dat er iets van zal komen. Het zal gewoon na verloop
van tijd doodbloeden. Want de touwtjestrekkers willen niet gepakt worden en levenslang achter de
tralies verdwijnen. Geloof me. In geen enkel land heeft een regering IETS te vertellen. De financiële wereld maakt de dienst uit in ELK land. Daarom zijn we na de verschillende ‘waarheidscommissies’ nu als volk allemaal potentiële misdadigers. En, dat wordt gecontroleerd door de financiële
wereld. Uw bank controleert uw identiteitskaart bijvoorbeeld. Geen geldige identiteitskaart, geen
geld want u bent een CRIMINEEL.
Volg het geld en u vindt de ECHTE CRIMINELEN. Het zijn de BANCAIRE KAFFERS die opdracht geven u te controleren! Ze controleren op een iets andere manier allen die ons regeren! Daarom moet de potjes Pinon, X-dossiers, bende van Nijvel en Dutroux bedekt blijven!

Waar denkt u dat het ‘geld’, enfin
wettelijk betaalmiddel dat gemakkelijk kan worden gemanipuleerd,
zit?
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