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In de rubriek met opmerkelijke buitenlandse 
levensmiddelenzaken en -ketens met beelden van 
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies 
zijn we vorige keer geëindigd aan de Britse 
oostkust. Eerst een formulevariant van Iceland, 
vervolgens een M&S Food Hall.
Vanaf deze maand kijken we weer naar België. 
Te beginnen met een supermarkt die twee 
maanden geleden groot nieuws was bij vakmedia 
aldaar zoals RetailDetail en Gondola: de nieuwste 
‘pilootwinkel’ – zeggen zij zo; mooi, toch? – van 
Delhaize.
Nou, een pilootwinkel is het weer niet helemaal. 
Want Delhaize is meteen na de opening van deze 
winkel voortgegaan met verbouwen, het is dus 
geen testwinkel in de zin van ‘even een kwartaal 
kijken wat er gebeurt’, het is meteen de opmaat 
naar een nieuwe generatie Delhaize-winkels.

Delhaize is van oudsher de mooiste en aan-
stekelijke supermarktformule van België. Ooit 
jarenlang marktleider ook en in België toch 

zo’n beetje de ‘king of food’. Dat laatste kan nog 
steeds wel worden gezegd, al moeten we meteen 
daarbij vermelden dat de grote twee aartsriva-
len van Delhaize in België daar niet veel voor 
onderdoen. Carrefour heeft een assortiment waar 
menig Nederlandse supermarktketen ook voor 
zou terugdeinzen, denk alleen al aan wat je als 
klant tegenkomt als je een Carrefour-hypermarkt 
binnenloopt, een enorm aanbod aan wijnen, 
bieren, maaltijden, delicatessen, vlees, vis etc. 
en de laatste tijd is Carrefour zich ook min of 
meer aan het ontpoppen als de kampioen van 
biologisch, nadat de ceo van Carrefour heeft 
verklaard dat biologisch een ijkpunt in het as-
sortiment moet gaan worden. Voor Colruyt geldt 
ongeveer hetzelfde: ‘Colruyt Laagste Prijzen’ is de 
bijnaam die Colruyt voor zichzelf hanteert en de 
formule is vanuit de geschiedenis van het bedrijf 
weliswaar vergelijkbaar met in ons land Dirk en 
Nettorama, met veel private labels die prijsgericht 
zijn, maar ook dat doet de formule eigenlijk te 
kort als je denkt aan bijvoorbeeld het wijnaanbod 

van Colruyt. 
Dus dat ‘king of food’, dat is best een moeilijke 
voor ons, om dat bij onze zuiderburen te bepalen. 
En dat is een mooie omstandigheid, want: de Belg 
hecht nu eenmaal meer waarde aan een sma-
kelijke (avond)maaltijd dan de gemiddelde Ne-
derlander. Hij/zij hecht naar ons idee ook meer 
waarde aan variatie en geldt ook als ‘vaardiger in 
de keuken’. Kort door de bocht gezegd; wij koken 
witlof of we snijden het fijn voor een salade, 
de Belg kan er alles mee, hij kookt ‘m, bakt ‘m, 
smoort ‘m, nee, ‘braiseert’ ‘m, heet dat in goed 
Vlaams. En dan laten we de wildcultuur vanuit de 
Ardennen nog maar onvermeld. ’t Is toch effe wat 
anders dan kruidkoek.
Maar: het gaat er niet zozeer om wie het mooiste 
assortiment heeft. De laatste jaren is de Belgische 
supermarktsector een beetje te vergelijken met 
de Britse. De Britse grote vier (Tesco, Sainsbury, 
Asda en Morrisons) zijn er eigenlijk sinds een 
jaar of zes achter wat het betekent als Aldi en Lidl 
hun best gaan doen om er wat van te maken, in 
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Vooraan in deze Delhaize: een soort mission statement van het bedrijf. Vrij vertaald: ‘Wij van Delhaize 
zijn ervan overtuigd dat beter eten een centraal onderdeel is van beter leven, daarom werken wij er elke 
dag aan om u een iets eenvoudiger leven te bieden om dat te bereiken.’ We zien het in een compactere 
formulering terug op de zijkant van deze tas: ‘Beter leven begint met beter eten, dat geloven we met heel 
ons hart.’ De pay-off van Delhaize is sinds een tijd: ‘mee met ’t leven’.
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Delhaize Fresh Atelier, een nieuweling

Vooraan in deze Delhaize is meteen het ‘Fresh Atelier’ te zien. Dat 

is een blikvanger, ook al omdat het een nieuwe afdeling is waarbij 

Delhaize vers en ter plekke bereid eten en drinken aanbiedt, koffie, 

sappen, smoothies, maar vooral ook: soepen, maaltijdsalades en 

warme maaltijden, om mee te nemen. Uitgangspunt: dagelijks verse 

bereiding.

Fresh Atelier is hier in deze Delhaize een samenwerkingsvorm van 

Delhaize en ‘de Foodmaker’, het horecabedrijf van de Belgische 

ondernemer Lieven Vanlommel, die eerder al met Starmeal begon. In 

dit Fresh Atelier zijn de medewerkers deels in dienst van de Foodma-

ker. De opkomst van dit bedrijf is voor de Nederlandse markt geen 

ver-van-m’n-bedkwestie meer, zo is er bijvoorbeeld een vestiging 

van de Foodmaker in Den Haag, maar vooralsnog is de Foodmaker 

groter in België, met ruim tien vestigingen.

Fresh Atelier, zo heeft Delhaize eind vorige 

maand bekendgemaakt, gaat daarnaast een 

zelfstandige formule worden. De naam? 

Delhaize Fresh Atelier. Daarmee start Delhaize 

een nieuwe naam, naast Delhaize, AD Delhaize, 

Proxy Delhaize en pompshopvariant Shop & Go. 

De eerste Fresh Atelier is al in Brussel geopend, 

de tweede zal dit jaar nog in Leuven open-

gaan. Delhaize heeft een inschatting gemaakt 

voor het aantal vestigingen in België: 200, te 

openen binnen drie jaar en voornamelijk in 

grote steden. Die Fresh Ateliers zullen worden 

gerund door de franchisers van Delhaize, die nu 

merendeels een AD Delhaize exploiteren. Met 

die formule heeft de Foodmaker zelf niets meer 

van doen, het assortiment is een en al Delhaize 

en het personeel bestaat uit medewerkers die in 

dienst van die franchisers zijn.

‘Foodmaker Lieven Vanlommel’ is hiermee 

inmiddels behalve partner voor het Fresh Atelier 

in deze Delhaize ook leverancier van Delhaize. 

En dat is hij inmiddels ook van Albert Heijn. 

Want die ronde bruine ‘kommen’ met maal-

tijdsalades zien we ook in een koelwand in de 

reportage van AH To Go in het AMC, op blz. 22 

t/m 25 van deze FoodPersonality.

een samenleving die niet alleen politiek pola-
riseert, maar die ook een grote scheidslijn laat 
zien tussen welvarend en minder welvarend (de 
‘City’ versus de modaal en minder dan modaal 
verdienenden in bijvoorbeeld het noorden van 
Engeland). Eh, nee, we gaan het niet over de 
brexit hebben, we waren met België bezig.
Om maar met grote stappen snel iets te verklaren: 
we durven de stelling aan dat België iets collecti-
vistischer is dan Engeland, maar ook een Belgisch 
gezin moet soms per maand maar zien te rooien, 
niet iedereen is immers aandeelhouder van AB 
Inbev of ‘De Generale’, sorry, Fortis, sorry, Dexia. 
En dan word je natuurlijk ook gevoelig voor de 
prijsprikkels van formules als Colruyt, Aldi en 
Lidl. Als bedrijf – dat is de formule Colruyt, de 
formule Okay, de formule Spar etc. bij elkaar – is 
Colruyt ook al jaren marktleider. Terwijl Lidl 
bijvoorbeeld weer vrij veel winkels opende. Al-

lemaal factoren die Delhaize en Carrefour dan 
weer in de wielen rijden.
Er is ook nog iets anders wat meespeelt hierin 
en dat is de komst van Albert Heijn in België. 
De ‘king of food’ in ons land speelt daar een rol 
van nononsenseformule en is gezien het hogere 
prijspeil in dat land prijsattractief; je zou kunnen 
zeggen dat ook Albert Heijn zelf de marktpositie 
van Delhaize heeft ondermijnd in de afgelopen 
jaren (we zeggen er wel bij dat Ahold Delhaize 
geen cijfers geeft over AH in België, afgezien 
van het aantal winkels aldaar van 37 volgens het 
jaarverslag 2017 van Ahold Delhaize; het is meer 
een aanname als je kijkt naar populariteits- en 
waarderingsberichten van bijvoorbeeld GfK).
Gaat het dan zo slecht met Delhaize? Nou nee, 
dat zou overdreven zijn. Delhaize is nog steeds 
een stevige nummer twee, oké, het heeft een paar 
jaar achter de rug waarin het marktaandeel licht-

jes daalde, van een piek van 26,3% in 2010 naar 
24,1% in 2016 naar 23,8% in 2017… Maar wacht, 
in het nu lopende jaar heeft Ahold Delhaize in 
een bericht over de cijfers uit het tweede kwartaal 
wel gemeld dat de omzet van Delhaize weer aan 
het stijgen is.
En verder houden we een beetje een slag om 
de arm als het om dat marktaandeel gaat. Net 
als in Nederland zijn er in België verschillende 
metingen, ofwel gebaseerd op kassabonnen van 
consumenten, ofwel gebaseerd op scandata, het 
ene: Gfk, het andere, Nielsen en IRI. En daar zit-
ten verschillen in. In de Belgische sector baseren 
partijen als Colruyt en Delhaize zich eerder op 
Nielsen, terwijl Carrefour, Aldi en Lidl eerder 
GfK-cijfers aanhouden. Delhaize maakt eens per 
jaar het marktaandeel bekend, afgelopen voorjaar 
werd dus dat percentage van 23,8 gemeld, over 
het jaar 2017.
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De broodafdeling volgt meteen na het ‘Fresh Atelier’. Geheel volgens Belgische 
supermarktgewoonte: in glazen of plastic doorzichtige wandkasten en een 
broodsnijmachine erbij. De broodafdeling is er in een Belgische supermarkt bijna 
nooit een met bediening. Hemmes: “Maar het aanbod is altijd ruim, er staan zeker 
elf verschillende soorten stokbrood en afhankelijk van hoe je de soortverschillen 
definieert, wellicht wel vijftien.”
En in de looprichting volgt na het brood de afdeling met wijn en bier. Delhaize wil 
de ‘zwaardere artikelen’ vrij vooraan in de looprichting. Dan volgt de agf-afdeling 
en daarna volgen de afdelingen met sushi, met vlees en met kaas. 
Sushi en vlees vormen ieder een afdeling in bediening, kaas is in zelfbediening. In 
deze Delhaize is bediening als het ware teruggekeerd (bij Fresh Atelier, bij sushi en 
bij vlees), want daarvóór was Delhaize bediening aan het laten verdwijnen.
De keuze van Delhaize voor die roodbruine muur langs dit hele stuk is opvallend. 
Hemmes: “Dat maakt de winkel enerzijds huiselijk, anderzijds industrieel – de 
uitstraling van een fabriekshal uit de jaren twintig, dertig van de vorige eeuw. 
Je moet dat ook weer in combinatie zien met het donkere plafond, vlamgrijze 
vloertegels en de accentverlichting.”

Van hieruit hebben we enigszins overzicht op 
de hele winkel; 2.250 m2 vvo, ongeveer 18.000 
artikelen.
Hemmes: “Het plafond en de verlichting 
levert veel visuele ruimte op. Het  plafond is 
donkergrijs en hoog, het is geen systeempla-
fond. De verlichting zit er een of anderhalve 
meter onder. Verder: witte muren, tegels of 
gesaust, en één wand met rode baksteen. Het 
levert een mooi contrast op. De verlichting 
bepaalt vervolgens de sfeer, veel spots, royale 
verlichting en in de gangpaden met dkw en 
non-food tl-balken met ledverlichting. Met een 
grote lichtafgifte aan het assortiment. Prima 
om in rond te lopen.”
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In het artikel noemen we Delhaize de ‘king of food’ van de Belgische supermarktsector. 
Dat baseren we op wat we van de formule en het assortiment weten (hoewel we er 
Carrefour en Colruyt niet echt te kort mee willen doen, hè). En dat zie je dan duidelijk 
ook terug: oesters, bijvoorbeeld.
Tegelijkertijd is ook het Belgische assortiment in hoog tempo aan het ‘verconvenien-
cen’, er is een opmars aan voorverpakte en bereide producten, zoals in deze koel-
wanden: sandwiches, wraps etc. Daarmee heeft Delhaize in de Belgische sector altijd 
vooropgelopen. 
En bij de maaltijden zien we ook weer maaltijden van de Foodmaker terug, zoals deze 
bekers met couscous. Anders dan bij het Fresh Atelier hebben deze artikelen een lan-
gere tht. We vermoeden dat het om twee verschillende versstromen gaat.

Veel meer dan Albert Heijn pronkt Delhaize met lokale en regionale producten. En, net 
als Albert Heijn, komt er steeds meer aandacht voor kleinschalige leveranciers. 
Zo zien we op de agf-afdeling beelden van groenteleveranciers (zie de foto hieronder), 
maar dat is niet zo onderscheidend meer. De foto’s van de kaasmakers des te meer, 
zoals de makers van Moerenaar en Gillot, kazen met een onderscheidende smaak (ligt 
aan de koe en het weiland waar zij graast, ‘terroir’ dus).
Ook heeft Delhaize een apart display (zie de foto hiernaast) met artikelen uit Nijvel zelf. 
Let ook op de woordspeling ‘ici, c’est d’ici’: deze hier, zijn van hier.

En dan kom je nog 
iets tegen als ‘bijen-
plasje’. ‘Pipi d’Abeille’ 
is een honingnectar 
van een kleinscha-
lige producent uit 
België, ooit bedacht 
door een familie van 
Poolse immigranten. 
Bijenplasje. Goeie 
naam, die onthou je 
meteen.

Delhaize heeft eind vorig jaar een flinke ver-
andering in de directie doorgevoerd, gevolgd 
overigens door nog een paar wisselingen twee 
maanden terug. Xavier Piesvaux is de nieuwe 
ceo (sinds eind vorig jaar). Die directie rappor-
teert aan: Wouter Kolk. U kent hem. Baas van 
AH, maar wacht even, hij is inmiddels ceo voor 
Europa en Indonesië binnen Ahold Delhaize, dus 
de ultieme verantwoordelijkheid voor deze ‘rood-
wit-zwarte leeuw’ (het Delhaize-logo) in België 
ligt bij een bestuurder met een Zaans blauwe 
signatuur.

Geregeld komt in de Belgische pers de boodschap 
naar boven dat Delhaize langzaam maar zeker 
een soort kopie van Albert Heijn moet gaan wor-
den, dat is dan veelal de verontrustende suggestie 
dat de Nederlanders bezig zijn België naar hun 
hand te zetten. Kijk je naar lijnen van bevoegdhe-
den en beslissingen, ja, dan valt Delhaize in Brus-
sel onder Ahold Delhaize en dat zit in Zaandam, 
dus die suggestie is altijd vol te houden. Onlangs 
ook weer: Marc Croonen stapt op uit de directie, 
gaat met pensioen. Daarmee verdwijnt de laatste 
voormalige Delhaize-directeur van vóór de 

vorming van Ahold Delhaize uit de directie. Het 
is een toontje van ‘Nederland-België 1-0, wie 
wint, wie verliest…’ Maar tegenover dat senti-
ment staat toch ook weer het nodige voorbehoud: 
Frans Muller is na Dick Boer de nieuwe ceo van 
Ahold Delhaize, en die was afkomstig van Del-
haize. Kijken we echter naar de invloeden in het 
assortiment, dan is er tot nu toe duidelijk sprake 
van tweerichtingsverkeer. Inderdaad, Delhaize 
heeft als cosmeticamerk Etos in de schappen. 
Maar vrij snel na de vorming van Ahold Delhaize 
had AH onder Excellent-huismerk Belgische 

52_57_Hemmes.indd   55 13-11-18   17:44



56
FoodPersonality november 2018

mayonaise in de schappen. AH en Delhaize wis-
selen met elkaar ideeën, systemen en artikelen 
uit. En AH is en blijft een formule die ook in 
België actief is, in die zin zou een verdere samen-
smelting weer raar zijn. Kijk je naar fusies en 
overnames door de jaren heen en in vele landen, 
dan zie je dat formules internationaal worden en 
dat andere formules verdwijnen (denk aan Wal-
mart, Carrefour etc.), en dat is ook de ‘waarschu-
wing’ die zo af en toe in de Belgische pers te lezen 
of te horen is, maar Ahold Delhaize heeft bij 
monde van Wouter Kolk herhaaldelijk duidelijk 
verklaard dat Ahold Delhaize altijd Delhaize zal 
willen aanhouden.
En even nog wat cijfers; Delhaize heeft – volgens 
het laatste jaarverslag van Ahold Delhaize – 764 
winkels (het leeuwendeel in België en waarvan 
een ruime 40 in Luxemburg). Ahold Delhaize 

behaalde in 2017 een omzet van € 4,9 miljard, en 
dat is ‘Delhaize-omzet’, niet van AH in België. 
De verdeling in formulevarianten hebben we al ’s 
eerder uitgelegd, bij een eerdere serie beelden van 
Hemmes van Delhaize, maar je kan niet blijven 
verwijzen naar eerdere edities. Dus, komt-ie:
* ongeveer 135 Delhaize-supermarkten; de regu-
liere filialen
* ongeveer 230 AD Delhaize-supermarkten: 
buurtwinkels, met aangesloten ondernemers
* ongeveer 250 Proxy Delhaize-supermarkten; 
buurtwinkels, stadssupers, ook merendeels 
aangesloten ondernemers
* ongeveer 150 Shop & Go-vestigingen; 
convenience/pompshop
* daarnaast inmiddels ongeveer 130 afhaalpunten 
(onderdeel van winkels)
* en kijk ook even naar de nieuweling: Delhaize 

Fresh Atelier (zie de uitleg bij de foto’s), nu 2, 
maar dat gaat snel oplopen.

En nu naar Delhaize in Nijvel zelf. 
Tijdens de langdurige procedure van de sa-
mensmelting tussen Ahold en Delhaize startte 
Delhaize zelf ook het nodige om een daling van 
het marktaandeel te stoppen. Zoals de nodige 
prijsverlagingen, maar denk ook aan saneringen 
binnen het dc-netwerk (mensen eruit, tsja) en in 
2016 was er nog een proefwinkel van ‘Delhaize 
nieuwe stijl’, in Wezembeek-Oppem, tegen de 
oostkant van Brussel aan. Maar die winkel was 
maar kort het paradepaardje binnen de orga-
nisatie; want afgelopen september heropende 
Delhaize deze winkel, waar u de beelden van ziet, 
in Nijvel. 
Deze Delhaize omvat 2.250 m2 vvo en 18.000 

’s Lands wijs, ’s lands eer, en dat geldt ook voor de supermarktwereld. In ons land is AH met zijn Allerhande-maaltijdboxen een grote concurrent van 
Hello Fresh. Hello Fresh werkt in Nederland samen met Plus. Maar in België werkt Hello Fresh weer samen met Delhaize, de ‘zus’ van AH. 
Over dat soort tegenstrijdige verbanden hoeven we niet verbaasd te zijn. De sushi-shop-in-shops in de Nederlandse AH XL’s staan in België in Carre-
four-winkels. Persil is een wasmiddelmerk van Henkel, maar in Engeland is Persil van Unilever, dat daar de rol van Omo vervult. Voorbeelden te over.

Deze Delhaize is een vrij nieuwe winkel, maar ‘strak’ is hij zeker 
niet. Gangpaden en hoeken staan redelijk vol met displays, kenne-
lijk wil Delhaize verre van ‘strak, steriel’ en wat dies meer zij blijven. 
In Belgische vakmedia is al gezegd dat deze Delhaize een vrijere 
looprichting heeft dan voorgangers, en kortere stellingen, meer 
eilandopstellingen.
Er is ruimte voor displays van allerlei chocoladeproducenten, maar 
we zien ook een opstelling van wijnen tussen koelingen met vis en 
met vlees. Je kan dat ‘rommelig’ vinden, je kan dat ook ‘levendig’ 
vinden. Hemmes: “De consument die géén haast heeft, zal zo 
overal wel iets ontdekken en verrast worden.”
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Nog meer verwarring over 
de grens. Sinds een tijd 
gebruikt Ahold Delhaize het 
Etos-huismerk als cosmeti-
camerk buiten de formule 
Etos om. Het was een besluit 
waar de Etos-franchisers in 
Nederland aanvankelijk niet 
om stonden te applaudis-
seren, maar kennelijk is dit 
conflict uit de wereld gehol-
pen (of wellicht sluimert het 
nog…).

Delhaize pakt hier enorm uit met wijn en bier. En ook met gedistilleerd, want dat hoeft 
anders dan bij ons niet wettelijk in afzonderlijke ruimten met toezichthoudend personeel 
te worden gepresenteerd. We zien een mooie collectie wijnen in kisten, we zien ook glazen 
wijn aan een rekje hangen, zoals in de horeca. Voor een proeverij? Hemmes: “Het ziet er 
inderdaad uit als een demonstratietafel. De glazen in deze opstelling vielen me meteen op, 
ze dragen bij aan de beleving van de wijncultuur.”

sku’s – even tussendoor: die in Wezembeek-Op-
pem, daar weten we het vloeroppervlak niet meer 
van, maar hij had wel 19.000 sku’s. Heeft Delhaize 
daarmee welbewust het aantal artikelen verlaagd? 
Dat blijkt uit navraag niet zo te zijn, sinds een tijd 
al heeft Delhaize een artikelbestand van ongeveer 
25.000 sku’s, en net als bij elke supermarktformu-
le schommelt dat aantal op en neer al naar gelang 
het aantal introducties en saneringen, daarnaast 
varieert uiteraard de asssortimentsomvang per 
vestiging, omdat die altijd verschillende vierkante 
meters hebben.
Behalve dat ‘Fresh Atelier’, waarmee Delhaize aan 
de slag gaat als afzonderlijke formule voor in de 
grote steden, gaat het bedrijf ook verder aan de 
slag met wat hier in Nijvel staat: na de opening 
maakte het bekend dat dit lopende jaar na Nijvel 
er nog acht supermarkten zullen worden omge-
bouwd zoals deze. Daarnaast zullen AD Delhaize 
en Proxy Delhaize onderdelen uit deze Delhaize 
overnemen. En in 2019 wil Delhaize ongeveer 
dertig filialen ombouwen zoals deze in Nijvel.
Bij de fotokeuze hebben we ons beperkt tot de 
grote lijnen (de verspresentaties, de grote afdelin-
gen) en tot bijzondere assortimenten en artike-
len. Wat u niet ziet: afrekenen met zelfscan, een 
kinderhoek, een bijbehorende koffiecorner, veel 
informatie en aanraakschermen in de winkel om 
de klant deelgenoot te maken van de Delhaize-
app, de ‘Wijnwereld’ waarmee je als klant nog 
veel meer wijnen kunt bestellen dan hier in de 
winkel klaarstaat, het vele bio-aanbod etc., etc. 

Wat we ermee willen zeggen? Ook al is bij ons het 
‘fileseizoen’ alweer begonnen (meteen vanaf de 
wintertijdinstelling) - dat u toch maar een keertje 
zelf naar Nijvel moet. Om een volledige indruk te 
krijgen van een formule die in de komende jaren 
naar ons idee veel met AH zal gaan uitwisselen.

En dan hebben we deze zijtak nog: Delhaize 
en Nijvel… doet dat ergens aan denken? Voor 
ons Nederlanders misschien niet meteen, maar 
voor veel Belgen trekt dat meteen een pijnlijke 
wond open: de ‘Bende van Nijvel’, die nog steeds 
raadselachtige groep, die in de jaren tachtig 
supermarkten van Colruyt en Delhaize overviel, 
waarbij zelfs doden vielen onder de bezoekers en 
het personeel. In het geval van Delhaize ging het 
om een winkel in Aalst en Beersel, de supermarkt 
in de plaats Nijvel zelf was een Colruyt. 
Een merkwaardige geschiedenis, omdat die 
overvallen nooit zijn opgelost. Dat komt, zo luidt 
doorgaans de verklaring, dat de vele justitiële 
instanties in dat land langdurig langs elkaar heen 

werkten. Maar er is ook al jaren een soort samen-
zweringstheorie: de overheid zou die bende z’n 
gang hebben laten gaan om de nodige angst on-
der de bevolking teweeg te brengen, vergelijkbaar 
met destijds Gladio in Italië. Er wordt ook gezegd 
dat die bende Delhaize zou hebben afgeperst. 
En het is een affaire die telkens terugkeert. Vorig 
najaar werd bekend dat ene Christiaan B. in 2015 
op zijn sterfbed zou hebben gezegd dat hij ‘de 
reus’ was binnen die bende. En B. was als ‘rijks-
wachter’ werkzaam geweest, vergelijkbaar met 
onze marechaussee. En toen was de ophef in Bel-
gië enkele weken groter dan het land zelf, want 
dat gaf opnieuw stof aan die samenzweringsthe-
orie. Volgens Wikipedia wordt de Rijkswacht in 
België al decennialang gezien als een geïnstitutio-
naliseerde broedplaats van rechts extremisme.
Een zijtak, zeiden we, maar wel een zijtak die nog 
lang nazwiept. ■

Meer foto’s zien? 
Mail Erik Hemmes, info@erikhemmes.nl.
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