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ZATERDAG 18 FEBRUARI
Quiz : Van 19 tot 23.30 uur in
cafetaria campus Vives, Xaveria-
nenstraat 10, Sint-Michiels : derde
quizavond t.v.v. Kom op tegen
Kanker. Info : www.dedoorzetters-
.be.

ZONDAG 19 FEBRUARI
Watervogeltelling : Afspraak om
8.45 uur op randparking Haven-
straat : watervogeltelling in de
achterhaven van Zeebrugge. Info
en leiding : Natuurpunt Brugge,
Frank De Scheemaeker, 0473 918
436.

MAANDAG 20 FEBRUARI
Hersteldag : Van 19 tot 21 uur in
De Dijk, Blankenbergse Steenweg
221 : wekelijks repaircafé ‘Maandag
Hersteldag’ voor kledijherstel en
computeronderhoud. Twee vrijwilli-
gers helpen tegen een vrije bij-
drage. Info : www.sintpieters-
deelt.be.
Reisreportage : Om 20 uur, Wijk-
centrum Xaverianen, Xaverianen-
straat 1, Sint-Michiels : China, door
Rik Taveirne. Deelname : 5 euro.
Info : annie.cabuy@telenet.be of
www.vtbkultuur.be/brugge.

DINSDAG 21 FEBRUARI
Cursus : Van 10 tot 17 uur in Vor-
mingplushuis, Sint-Pieterskerklaan
5 : ontdek je talenten en hoe die te
ontwikkelen, o.l.v. Inge Melotte.
Deelname : 45 euro. Info/inschrij-
ven : Impuls vzw, tel 016 56 95 68
of info@impulsvorming.be.
Film : Om 14.30 uur in DC ‘t
Werftje, Werfstraat 88 : tweemaan-
delijks duikt het lokaal diensten-
centrum in het filmarchief. Er wordt
gestart met de spektakelmusical
‘14-18’. Deelname : 1 euro. Info/
inschrijven : 050 32 60 65 of
werftje@ocmw-brugge.be.
Infomoment : Om 18 uur in DC ‘t
Werftje, Werfstraat 88 : omgaan
met rouw. Deelname gratis. Info/
inschrijven : 050 32 60 65 of
werftje@ocmw-brugge.be.
Wetenschapscafé : Om 19.45 uur
in De Snuffel, Ezelstraat 42 : wat
we weten over vergeten : demen-
tie, o.l.v. Mieke Dumont. Toegang
gratis. Info : www.wetenschapscafe-
.be.

WOENSDAG 22 FEBR.
Natuurwandeling : Afspraak om 14
uur aan kasteel Rijckevelde, Ryc-
keveldestraat, Sijsele : landschaps-
wandeling met Natuurpunt Brugge.
Info : Eric Hermy, 050 35 96 53 of
eric.hermy@telenet.be.
Diavoorstelling : Om 14.30 uur in
Sparrenhof, Dries 4, Assebroek :
Namibië, door Annie en Guido
Cabuy. Organisatie : VLAS, Vlaam-
se Actieve Senioren Groot-Brugge.

DONDERDAG 23 FEBR.
Film : Om 14 uur in Kinepolis :
vertoning romantische komedie
‘Allemaal Familie’. Deelname : 15
euro, koffie/thee en gebak in-
begrepen. Info/inschrijven : Vief
Brugge, 050 67 00 87, fmo-
strey@skynet.be of www.vief-
west.be/Brugge.
Voordracht : Om 14.30 uur in De
Balsemboom, Ganzenstraat 33 :
word Bruggegids in twee uur !,
door Jo Berten. Deelname : 2 euro.
Info/inschrijven t/m 19 februari :
050 32 78 80 of debalsem-
boom@ocmw-brugge.be.
Infonamiddag : Om 15 uur in DC
De Garve, Pannebekestraat 33 :
wat is anesthesie ? Deelname : 1
euro. Info/inschrijven : 050 32 60
60 of degarve@ocmw-brugge.be.

AFFICHE

Drie agenten hebben in de nacht
van 12 op 13 februari een enorme
knal gehoord en reppen zich rich-
ting Burg. Ze constateren dat de
bom was geplaatst aan de poort
van het gerechtsgebouw, aange-
zien ze hier een krater van een
halve meter diep aantreffen. De
linkerhelft van een massieve ei-
kenhouten poort is uit haar heng-
sels geblazen en het beeld van
Moeder Justitia op het binnen-
plein is onthoofd.
Stukken van de gevel van het stad-
huis zijn door de klap beschadigd
en ook de Heilig Bloedkapel komt
er niet ongeschonden uit. Eeu-
wenoude brandglasramen zijn
volledig vernield. Politie, rijks-
wacht en een wapendeskundige
kammen de Burg uit, maar van
het springtuig is geen spoor meer
te vinden.

GEEN ZWAKZINNIGE
Politie en rijkswacht zetten het
plein af en de zoektocht naar de
dader wordt volop ingezet. Er wor-
den, tevergeefs, zestig huiszoe-
kingen gehouden in Brugge. Het
parket is ervan overtuigd dat dit
niet het werk kon zijn van een
‘alleenstaande zwakzinnige’. Voor
het maken van zo’n bom was im-
mers de hulp nodig van een ex-
pert. Het vermoeden rijst dus dat
er een organisatie achter de aan-
slag zit. De gerechtelijke politie
van Antwerpen valt diezelfde
avond binnen bij de leider van de
Vlaamse Militanten Orde.
Ook wordt vastgesteld dat de hoe-
veelheid springstof die voor de
aanslag werd gebruikt zeker 2 à 3
kilo moet hebben bedragen. Geen
sinecure, omdat men voor ont-
plofbare stoffen een vergunning
nodig is en dat hier erg streng
toezicht op wordt gehouden. Ver-
moeden is dan ook dat de enorme
hoeveelheid springstof die in
Brugge werd gebruikt onmogelijk
door één individu kon worden bij-
eengesprokkeld, maar eerder

beetje bij beetje door een bende
werd verzameld.
In Antwerpen worden verschillen-
de huiszoekingen gehouden en
personen ondervraagd, vooral in
Vlaamsnationalistische middens.
Deze trend zet zich verder in
Brussel waar huiszoekingen wor-
den gehouden bij leden van het
Vlaams Verweer. Deze brengen
echter geen spoor op en in
Vlaamsnationalistische kringen
wordt dan ook verontwaardigd ge-
reageerd. De politie zit met de
handen in het haar.
Ook de Waalse extremistische zij-
de wordt niet gespaard. Leden van
de vereniging Jeune Europe wor-
den onderworpen aan een ver-
hoor en huiszoekingen vinden
plaats. Ook aanhangers van de
Mouvement d’Action Civique, een
extreme belgicistische beweging,
krijgen speurders over de vloer.

BRUGSCH HANDELSBLAD
De aanslag is uiteraard ook voor
de lokale pers hét nieuwsitem bij
uitstek. Het Brugsch Handelsblad
schuift op 18 februari meteen
wraak naar voor als mogelijk mo-
tief. Onze toenmalige redactie
vermoedt dat de bom doelbewust
geplaatst is, maar dat de daders
zich waarschijnlijk niet bewust
waren van de erg zware gevolgen
die hun daad zou hebben.
Ook hier wordt de mogelijke piste

van een Vlaams- of Franstalige ex-
tremistische aanslag nagegaan, al
lijkt dit voor de redactie niet erg
aannemelijk. Vorige politieke aan-
slagen waren immers telkens ge-
richt tegen een bepaalde persoon
of tegen een politiek gekleurd ge-
bouw. Het Brugse gerechtsge-
bouw is volgens de krant dan ook
een atypisch doelwit van een poli-
tiek-nationalistische bende.

Was het een daad

uit extremistische

hoek of een

wraakoefening ?

Wraakneming is voor onze krant
de meest plausibele reden van de
aanslag. Echter, opzoeking leert
dat de jaren voorafgaand aan de
feiten er geen enkel ophefmakend
proces is doorgegaan in het Brug-
se gerechtsgebouw, waardoor de-
ze piste een dood spoor lijkt.
Op 25 februari kopt het Brugsch
Handelsblad dat justitie niet meer
zo overtuigd is dat de aanslag het
werk was van een groepering. Het
idee dat de aanslag werd gepleegd
door een zwakzinnige wint deze

keer aan belang.
Een andere piste, die van het cri-
minele milieu blijft ook open. Een
laatste optie die onze krant op-
pert, is dat de aanslag het werk is
van iemand die door het Brugse
gerecht onheus is bejegend. In
het kader hiervan heeft de politie
alle veroordeelden van de laatste
maanden een bezoekje gebracht
en ondervraagd. Dit leverde al-
weer geen resultaat op. Kortom,
het bleef tasten in het duister naar
de werkelijke motieven en daders.

STILLE DOOD
Hoe opvallend deze zaak een hele
tijd de voorpagina’s van de lokale
en nationale kranten beheerst,
even snel verdwijnt elk nieuws
van de aanslag uit de media. Ook
kon het Belgische gerecht, on-
danks zijn duchtige werk in deze
prestigezaak, de zaak nooit oplos-
sen. De zaak sterft een stille dood
en slechts enkele Bruggelingen
hebben nog vage herinneringen
aan het mysterie van ‘de bomme
van ip den Burg’…
Een paar straten verderop, in de
Blekersstraat, luidde de knal de
barensweeën in van Annie Jacobs.
Enkele uren later beviel ze in het
moederhuis van Sint-Anna van
zoon Chris, die op 13 februari dus
zijn vijftigste verjaardag vierde.
(Pieterjan Vinck en Koen Goe-
minne, Vigor Clius)

Een halve eeuw later blijft
het mysterie intact
BOMAANSLAG OP VALENTIJN 1967 OP DE BURG GERAAKTE NOOIT OPGELOST

BRUGGE Valentijnsdag
13 februari 1967. Het
anders zo kalme Brugge
haalt de voorpagina’s van
de nationale en de lokale
pers. ‘Bom ontploft te
Brugge. Ontzaglijke scha-
de aan stadhuis, ge-
rechtshof en Heilig
Bloedkapel’. Aan de poort
van het Brugse gerechts-
hof op de Burg is in de
voorafgaande nacht een
bijzonder krachtige bom
ontploft.

De linkerhelft van een massieve eikenhouten poort van het gerechtshof is uit haar hengsels geblazen en het
beeld van Moeder Justitia op het binnenplein is onthoofd. (Foto Beeldbank Brugge)


