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Voorwoord.  

 

     In dit voorwoord wens ik ieder te bedanken die mij heeft geholpen om deze masterproef 

mogelijk te maken. Vooreerst mijn promotor professor dr. Dirk Heirbaut. Ook wil ik professor dr. 

Georges Martyn bedanken, die als commissaris mijn masterproef beoordeelt.  

     Tevens wil ik mijn vader in de bloementjes zetten. Zonder zijn hulp zou de masterproef er niet 

gekomen zijn. Eveneens wil ik mijn mama en mijn vriend Laurens bedanken voor hun raad en 

steun tijdens mijn gehele rechtenopleiding.    

     Ten slotte wil ik ook een bedankje richten aan al mijn medestudenten en vrienden voor de 

jarenlange vriendschap. 

 

 

Allen van harte bedankt !! 

 

 

 

 

 

Lieselot Van Herreweghe  

11 mei 2010.   
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Inleiding. 

 
     Tot op de dag van vandaag zijn de meningen verdeeld over de vermeende schuld of onschuld 

van Jan Coucke en Pieter Goethals. Dit intrigeerde me. Mijn probleemstelling is dan ook te 

achterhalen of Jan Coucke en Pieter Goethals ware martelaars zijn van de Vlaamse zaak. Om dit 

te kunnen ontcijferen moeten we ons eerst een aantal vragen stellen. 

     Vooreerst tracht ik te achterhalen in welke samenleving men het proces van Jan Coucke en 

Pieter Goethals kan situeren. Wat was de sociale, economische, politieke en maatschappelijk 

toestand? (Hoofdstuk I)  

     Ten tweede wordt de taalsituatie onderzocht. In de Grondwet van 1830 staat het principe van 

de taalvrijheid ingeschreven: “Het gebruik der in België gesproken talen is vrij: het kan niet dan 

door de wet enkel voor openbare bestuurszaken en voor de rechtspleging geregeld worden.” Kan 

van ‗taalvrijheid‘ worden gesproken in de praktijk van het onafhankelijk geworden België? Zo 

nee, wat is de oorzaak? (Hoofdstuk II)  

     Vervolgens wordt de Vlaamse Beweging onder de loep genomen. (Hoofdstuk III)  

     Aangezien we met een proces te maken hebben, moet tevens het toenmalige straf- en 

strafprocesrecht worden onderzocht. Op wat stoelde men dit straf- en strafprocesrecht? Hoe zat 

het met de doodstraf. (Hoofdstuk IV) 

     Vervolgens komen we tot het eigenlijke proces van Jan Coucke en Pieter Goethals. Hierbij 

wordt onderzocht wie de betrokken personen waren. Tevens stellen we ons enkele vragen rond de  

beruchte ‗Zwarte Bende‘. Vervolgens worden de standpunten met betrekking tot de schuld of 

medeplichtigheid van Jan Coucke en Pieter Goethals onderzocht. Hierbij ga ik uit van 

gepubliceerde werken. (Hoofdstuk V)  

     Tevens worden de gevolgen onderzocht. Hierbij focussen we ons op de wet-Coremans en op 

de oproep tegen de doodstaf. (Hoofdstuk VI)  

     Als voorlaatste wordt ingegaan op het principe van herziening van een proces. (Hoofdstuk 

VII)  

     Ten slotte geef ik mijn algemene conclusie over de zaak ‗Coucke en Goethals‘. (Hoofdstuk 

VIII) 
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Hoofdstuk I. Schets van de Belgische samenleving in de 19
e
 eeuw.  

Afdeling 1. Het ontstaan van België. (1830- 1847) 

§1. Voorgeschiedenis. 

 

     Toen het koninkrijk België uit een revolutie van 1830 werd geboren, hadden de Belgische 

gewesten al een bewogen politieke geschiedenis achter de rug. Vooreerst was het land 

onderworpen geweest aan de Franse militaire macht.
1
 Op 9 juni 1814 ondertekenden de grote 

mogendheden (Groot-Brittannië, Oostenrijk, Pruisen en Rusland) in Londen het Verdrag van 

Chaumont, waarna Noord- en Zuid-Nederland en Luxemburg werden herenigd tot het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden.
2
 Dit alles gebeurde op initiatief van de koning van Engeland. Deze 

wou na de ineenstorting van het Franse rijk een sterke bufferstaat vormen tegen Frankrijk. 

Willem I, Koning der Nederlanden, legde op 21 september 1815 de grondwettelijke eed af. Zijn 

beleid zorgde voor een verdere economische en industriële ontwikkeling van de Belgische 

gewesten. Hij legde een aantal kanalen aan om de economie te stimuleren, breidde het onderwijs 

uit en streefde ernaar het Nederlands de officiële taal van Vlaanderen te maken. Evenwel was het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden geen stevige staat. Bovendien hadden beide landsdelen 

weinig gemeen. Er waren niet alleen culturele verschillen tussen het Noorden en het Zuiden, 

maar ook geloofsverschillen tussen het katholieke Zuiden en het protestantse Noorden. Tevens 

vormde de taal een probleem, want de Franstalige burgerij vreesde dat het Nederlands het Frans 

zou verdringen.  

     Met de opvoering van de opera ―De Stomme van Portici”, van de Franse toondichter Daniel 

François Esprit Auber, lokte de Franstalige burgerij een opstand uit die werd gevolgd door 

                                                           
1
 M. LAMBERTY, De Vlaamse opstanding, I, Leuven, Davidsfonds, 1971, 34.  

2
 Een verdrag waarbij de geallieerden Napoleon een wapenstilstand aanboden indien Frankrijk alle gebieden zou 

opgeven die het land sinds het uitbreken van de Franse Revolutie veroverd had. De geallieerden beloofden elkaar dat 

ze niet eenzijdig vrede met Napoleon zouden sluiten als Napoleon de wapenstilstand zou weigeren, maar 

gezamenlijk de oorlog zouden voortzetten tot Napoleon verslagen was. Het Verdrag van Chaumont werd getekend 

op 9 maart (hoewel het de officiële ondertekeningdatum 1 maart was). De ondertekenaars waren onder meer tsaar 

Alexander I, keizer Frans II, koning Frederik Willem III, de Oostenrijkse staatsman Metternich en de Britse minister 

van buitenlandse zaken Castlereagh. Een dag later weigerde Napoleon de wapenstilstand te tekenen, waarmee zijn 

laatste kans op een vreedzaam einde van de oorlog verkeken was. Op 30 maart trokken de geallieerden Parijs binnen 

en op 6 april trad Napoleon af als keizer van Frankrijk.   

(Verdrag van Chaumont, www.wikipedia.be, geraadpleegd op 7 april 2010.) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_der_Nederlanden%20/%20Verenigd%20Koninkrijk%20der%20Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk_der_Nederlanden%20/%20Verenigd%20Koninkrijk%20der%20Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/21_september%20/%2021%20september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1815%20/%201815
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenstilstand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_I_van_Rusland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_II_van_het_Heilige_Roomse_Rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Willem_III_van_Pruisen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klemens_von_Metternich
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Robert_Stewart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://www.wikipedia.be/
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volkoproer.
3
 Het leger reageerde, maar was hier niet op voorbereid en geraakte in ontbinding. 

Bijgevolg werd het leger bijna geheel uit de zuidelijke provincies verdreven.  

     Op 4 oktober 1830 werd door het Voorlopig Bewind
4
 de onafhankelijkheid uitgeroepen van de 

Zuidelijke Nederlanden onder de naam België. Het besliste van België een koninkrijk te maken 

met als eerste vorst Leopold van Saksen-Coburg-Gotha.
5
   

                                                                    

 Leopold I (1790-1865) 

 

§2. Het onafhankelijke België. 

A. ―L‘union fait la force.‖  

 

     De revolutie van 1830 creëerde de Belgische natiestaat met als direct gevolg de grondwet van 

1831. Hoewel de grondwet steunde op een liberaal model, ging het toch om een vorm van semi-

parlementarisme. Dit bleek uit de invoering van een gedifferentieerd cijnskiesrecht, waardoor de 

cijnselite uit ongeveer 6.000 kiezers bestond. De grondwet kon worden gezien als een compromis 

                                                           
3
 Het moment waarop tijdens de uitvoering de opstand uitbrak, was toen dat de aria werd gezongen op de volgende 

tekst: ―Amour sacré de la patrie, Rends-nous l‘audace et la fierté; A mon pays je dois la vie. Il me devra sa liberté.‖ 

(De Stomme van Portici, www.wikipedia.be, geraadpleegd op 7 april 2010.)  
4
 Leden van het Voorlopig Bewind: baron José de Coppin, secretaris; graaf Félix de Mérode, lid van het centraal 

comité; Louis de Potter, lid van het centraal comité; Alexandre Gendebien, lid van het centraal comité; baron André-

Edouard Jolly, voorzitter van het oorlogscomité; Jean Nicolay, lid van het centraal comité; Charles Rogier, lid van 

het centraal comité; Sylvain Van de Weyer, lid van het centraal comité; baron Emmanuel van der Linden 

d'Hooghvorst, lid van het centraal comité; Joseph Van der Linden, secretaris.  
5
 Geschiedenis van België, www.wikipedia.be, geraadpleegd op 7 april 2010. 

http://www.wikipedia.be/
http://www.wikipedia.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LeopoldIBelgie.j
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tussen de conservatieve krachten (adel en geestelijken) en de liberale middenklassers.
6
 Evenwel 

kwam het unionisme onder druk te staan. De katholieken wilden niet langer samenwerken met de 

liberalen die vreesden dat de kerk een te grote invloed zou uitoefenen op het openbare leven. 

Door tussenkomst van Koning Leopold I bleef het unionisme evenwel voortbestaan tot 1846. 

België kon zich immers geen verdeeldheid en onstabiliteit veroorloven. ―L‟union fait la force” 

was het adagium. De tegengestelde meningen van katholieken en liberalen mochten dus zeker 

niet op de voorgrond treden. In 1847 trad er een ommekeer op. Dit gebeurde met de opkomst van 

de Liberale Partij in 1846, die onder leiding van Walthère Frère-Orban
7
 meteen aan de macht 

kwam na de verkiezingen van 1847.
8
 

 

B. De nationale economie. 

 

     De nieuwe natiestaat België was een sociaal-economisch verdeeld land. In het Zuiden zorgde 

de industrialisatie voor een nieuwe samenleving in tegenstelling tot het Noorden dat trouw bleef 

aan de landbouw.  

     De industrialisering steunde op de mechanisering van de nijverheid. Tevens hadden de 

Belgische industriëlen de technische innovaties uit Engeland geïmporteerd of nagemaakt, om ze 

vervolgens aan te passen en te perfectioneren. De geperfectioneerde machines werden niet zelden 

geëxporteerd naar het buitenland, wat een bijkomende economische bron van inkomsten 

betekende. Bovendien leverden ijzererts en steenkool in de ondergrond van Wallonië de 

grondstoffen voor hun industriële ontwikkeling. Het investeringskapitaal kwam ofwel van 

individuele familiefortuinen ofwel uit samengebrachte middelen van diverse investeerders die 

onderlinge afspraken maakten. Vooral de naamloze vennootschap bleek een geschikt financieel-

juridisch instrument. De industrialisering nam snel een financieel-kapitalistische oriëntering 

doordat banken er een rol gingen in spelen. Tachtig procent van de naamloze vennootschappen 

behoorden toe aan ofwel de ―Société Générale‖ ofwel de ―Banque de Belgique‖.  

      

                                                           
6
 J. CRAEYBECKX en E. WITTE, Politieke geschiedenis van België sinds 1830: spanningen in een burgerlijke 

democratie, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1985, 3-15. 
7
 Hubert Josephe Walthère Frère-Orban (Luik, 24 april 1812-Brussel, 1 januari 1896) was tweemaal eerste minister 

van België (van 1868 tot 1870 en van 1878 tot 1884) en tweemaal minister van Financiën (van 1848 tot 1852 en van 

1857 tot 1870). In 1861 werd Walthère Frère-Orban benoemd tot minister van Staat. 
8
 E. WITTE, J. NANDRIN en E. GUBINE, Nieuwe geschiedenis van België, I, Tielt, Lannoo, 2005-2006, 152-

194. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Walth%C3%A8re_Fr%C3%A8re-Orban%20/%20Walthère%20Frère-Orban
http://nl.wikipedia.org/wiki/1847%20/%201847
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luik_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/24_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1812
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1896
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     De industrialisering kwam echter niet iedereen ten goede. Er ontstond een geheel nieuwe 

werkomgeving en een nieuwe sociale categorie: de arbeiders. De arbeiders zouden in de loop van 

de geschiedenis vaak worden geassocieerd met ellende, ongelijkheid en uitbuiting. Van de pre-

industriële initiële professionele trots van de geleverde arbeidskwaliteit kon nog amper sprake 

zijn.
9
 

     Tevens werd het economisch voortbestaan van België verzekerd door de aanleg van de 

spoorlijn Brussel-Mechelen. Deze was, slechts 4 jaar na de onafhankelijkheid, de eerste spoorweg 

op het Europese vasteland. Bovendien werd de buitenlandse handel gestimuleerd en het bank- en 

verzekeringswezen nam een hoge vlucht.
10

 

 

C. Crisis op het Vlaamse platteland.  

 

     In 1830 was de landbouw dé belangrijkste economische sector in België. De landbouw was 

immers goed voor driekwart van de werkgelegenheid en het BBP (bruto binnenlands product). 

Wie grond bezat, had het voor het zeggen! Pas een halve eeuw later was niet langer de landbouw, 

maar wel de industrie dé belangrijkste economische sector.  

     De overgang naar een industriële economie heeft zich vooral in Vlaanderen laten voelen. 

Immers de bevolking was er sinds de 18
e
 eeuw snel gegroeid en alleen een intense landbouw kon 

aan deze nood voldoen. Omwille van de bevolkingstoename werden de gronden schaars en duur 

en … het overgrote deel van de grond was eigendom van grootgrondbezitters. Door de 

combinatie van lage lonen, piepkleine landbouwoppervlakten en hoge pachtprijzen volstond het 

inkomen van de boeren niet. Bijgevolg vormde de huislinnennijverheid, spinnen en weven, een 

(brood)noodzakelijke nevenactiviteit. Maar deze sector  moest vanaf de jaren veertig concurreren 

met de gemechaniseerde katoennijverheid waardoor de huislinnennijverheid haar rendabiliteit 

verloor. Bovendien werd in de strenge winter van 1844-45 een aanzienlijk deel van de aardappel- 

en de roggeoogst vernietigd, waardoor de prijzen van het basisvoedsel pijlsnel omhoog schoten. 

Het Vlaamse platteland raakte eerst ontwricht en nadien ontvolkt. Velen trokken weg van het 

onleefbaar geworden platteland. Men oriënteerde zich ofwel naar de stad of naar regio‘s met 
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fabrieksactiviteiten. Velen kozen ook voor migratie naar Wallonië of Noord-Frankrijk. De 

Vlaamse plattelandsregio‘s werden  ―Arm Vlaanderen”.  

     Wallonië doorstond de overgang van landbouw naar industrie beter, omdat de industrie er al 

vroeger tot ontwikkeling was gekomen. Het zwaartepunt van de industriële revolutie in België 

lag immers in de zuidelijke helft van het land, bij de steenkoolmijnen en de metaalfabrieken rond 

Henegouwen en Luik, in de Borinage en het Centrum. De enige noordelijke industriële 

successtory was de Gentse textielindustrie.
11

  

 

Afdeling 2. Het liberale en burgerlijk België. (1848-1880)  

§1. Het afbrokkelende unionisme. 

 

     Vanaf de jaren 1848 brokkelde het unionisme af. De politieke strijd tussen katholieken en 

liberalen nam weer toe. De liberale regering, Regering Charles Rogier
12

, kwam aan de macht in 

1847. Deze slaagde erin over te schakelen van het semi-parlementarisme naar een zuiver 

parlementair regime. Ze is tevens overgegaan tot een eerste democratisering van het 

staatsburgerschap.
13

  

     In 1848 ontstonden in geheel Europa nationalistische stromingen. Deze werden gedragen door 

radicale republikeinen en democraten. Hun opstanden namen een aanvang met de 

Februarirevolutie in Frankrijk, zwollen aan vanaf maart, maar zwakten weer af in juni. Van deze 

volkopstanden bleef België gespaard, al was de angst dat de vonk ook hier zou overslaan zeer 

groot. Immers Koning Leopold I bood aan om troonsafstand te doen en her en der werden 

burgerwachten ingeschakeld en bewapend. De revolutionaire golf eindigde evenwel op een sisser 

en België kwam versterkt uit de onrust omdat zowel katholieken als liberalen zich verzoenden op 

grond van het behoud van de natie, geholpen door de overtuiging van de noodzaak van een grote 

vaderlandsliefde-ideologie.
14
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NANDRIN en E. GUBINE, Nieuwe geschiedenis van België, I, Tielt, Lannoo, 2005-2006, 152-194. 
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     Het ideologisch conflict tussen de katholieken en liberalen laaide voor het eerst terug op in de 

jaren vijftig. De liberalen gingen wezenlijke kwesties aanvechten die werden geacht geregeld te 

zijn geweest tijdens de debatten rond de grondwet: de basis van de werking van de Belgische 

semi-democratie en de relatie tussen kerk en staat. Zo kwam het unionistisch compromis 

definitief aan zijn einde. De strijd tussen beiden kon zo fel oplaaien dat er op de politieke agenda 

nauwelijks plaats was voor andere thema‘s.
 
Door hun politieke strijd hebben de voornoemde 

politieke partijen de opkomst van de nieuwe sociale beweging niet correct kunnen inschatten.
15

 

 

§2. De gouden eeuw van het  ―Laisser Faire‖.  

 

     België was in het midden van de 19
e
 eeuw het enige land in Europa dat een 

industrialisatiegraad had bereikt zoals in Groot-Brittannië. De bloei van de economie was 

opmerkelijk, maar ongelijk verdeeld tussen de Vlaamse plattelandsgebieden en de Waalse 

industriestreken. Deze ongelijkheid nam steeds grotere proporties aan, waardoor de armoede in 

Vlaanderen alleen maar toenam. De oorzaken waren de effecten van de conjuncturele crisissen 

(landbouwcrisis in 1946; tyfus- en cholera-epidemieën in 1947- 48) die overal woedden en een 

diepgaande structurele crisis. Toch ontstonden in Vlaanderen twee industriële kernen: Gent met 

zijn katoenindustrie en Antwerpen door de bloei van banken, rederijen, 

verzekeringsmaatschappijen en de handel. Tevens kende Brussel, als  centrum van instellingen en 

banken, een gestage groei. Er wordt dan ook aanvaard dat het economisch liberalisme vanaf de 

jaren 1850 zegeviert. Het werd geacht de gouden eeuw van het ‖laisser faire‖ te zijn. Toch heeft 

de praktijk aangetoond dat de opeenvolgende regeringen het principe van laisser faire nooit strikt 

hebben toegepast. Men schipperde immers altijd tussen bescherming en vrijheid. Het enige 

domein waarop het principe nooit werd geschonden, was de reglementering van de arbeid.
16

 

 

§3. De sociale onrust en de arbeidsbeweging. 

 

     De schrijnende toestand van de arbeidersklasse was de keerzijde van het economisch 
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liberalisme. De arbeidsorganisaties probeerden hierop een antwoord te bieden. Evenwel in 1857 

was de wet-Le Chapelier nog altijd van kracht, waardoor de eerste vakbonden illegaal te werk 

moesten gaan. Ze organiseerden zich vooral rond werkstakingen, maar staken betekende: geen 

brood op de plank! De eerste syndicale organisaties waren dan ook geen lang leven beschoren.
17

  

     In 1864 kwam de grote doorbraak door de oprichting van de International Working Men‘s 

Association in Londen: de Eerste Internationale. De Internationale bood het syndicalisme een 

veel ruimer denkbeeld. Bovendien waren in de stedelijke arbeidsmilieus de corporaties niet 

helemaal verdwenen. Het overgrote deel vermomde zich onder de dekmantel van ziekenkassen, 

omdat deze organisaties wel waren toegelaten. In Wallonië, Brussel en Antwerpen bestonden er 

ongeveer zeventig plaatselijke afdelingen van de Internationale. Deze verenigden enkele 

duizenden leden en ze beschikten over weekbladen. Hierdoor werd de arbeidersklasse steeds 

meer beïnvloed door hun propaganda. Als gevolg hiervan braken er in de jaren 1860 lange en 

steeds weer terugkerende stakingen uit. De toekomstige leiders van de arbeidsbeweging werden 

zich bewust van de draagkracht van de arbeidsklasse. Zo legden ze de basis voor een organisatie 

die -zoals later zou blijken- verantwoordelijk was voor de oprichting van een echte derde 

politieke partij.
18

 

 

Afdeling 3. De burgerlijke democratie verruimd. (1880-1914) 

§1. Politieke crisissen. 

 

     De samenhorigheid op maatschappelijk-politiek vlak was anno 1880 ver te zoeken. De 

unionistische bondgenoten van de revolutie van 1830 waren vijftig jaar later elkaars vijanden 

geworden. De schoolstrijd, de sociale strijd, die gedeeltelijk omgebogen werd naar een strijd voor 

politieke gelijkberechtiging, werd in deze periode uitgevochten. Tevens speelde ‗de staat‘ een 

belangrijke rol in de politieke besluitvorming. De democratisering van het stemrecht, de 

invoering van het meervoudig algemeen stemrecht, is er immers gekomen onder druk van 

massabetogingen en algemene stakingen. De burgerlijke staat reageerde op deze democratisering 

door een veelheid aan strategieën te ontwikkelen die de politieke integratie van de arbeidsklasse 

moest begeleiden. Immers er ontwikkelden zich nieuwe vormen van sociale controle samen met 
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innovatieve sociale wetten. Evenwel bleef de staatsinterventie beperkt. Wel kwamen er allerlei 

organisaties en initiatieven tot stand die het leven van hun aangesloten leden ‗van de wieg tot het 

graf‘ vormgaven.
19

 

 

§2. Koloniale verleden.   

 

     Vele West-Europese landen hadden in 1800 al kolonies. België zou pas in 1885 door de  

Conferentie van Berlijn toestemming krijgen van de andere Europese landen om een groot deel 

van het Afrikaanse binnenland, Kongo Vrijstaat, te bekomen. In april mocht Koning Leopold II 

als staatshoofd van de Onafhankelijke Kongo Vrijstaat optreden. Hij kreeg hiervoor zelfs 

financiële steun van het parlement. Bovendien maakte hij van een deel van Kongo Vrijstaat, het 

Kroondomein, zijn persoonlijke eigendom.   

     Liefst van al mocht de kolonie een financiële meevaller zijn. De exploratie ervan kostte 

handenvol middelen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw begonnen de winsten stilaan 

exponentieel te groeien, mede doordat de industriële toepassing van rubber exponentieel toenam. 

De opbrengsten waren gigantisch, maar de exploitatie ging gepaard met onmenselijk veel leed dat 

samen met de sterke verspreiding van in- en uitheemse ziekten, tot een demografische catastrofe 

leidde. Kongo Vrijstaat kreeg weinig terug voor al het lijden.
20

  

     Nadat er in de pers alarmerende berichten waren verschenen over de begane gruwelen -

volkerenmoord, slavernij, ontvoeringen, martelen, verkrachtingen, onthoofdingen en het 

afhakken van handen- werd in 1904 door Koning Leopold II een internationale 

onderzoekscommissie opgericht die alle misstoestanden moest rapporteren. De commissie 

bevestigde in grote lijnen het gewelddadige karakter van de economische exploitatie. Na de 

publicatie van het commissierapport liet Leopold II weten dat hij bereid was tot een 

soevereiniteitsoverdracht, op het Kroondomein na. Op 28 november 1907 werd de akte van 

afstand getekend en op 15 november 1908 werd de Kongo Vrijstaat onder de nieuwe naam 

Belgisch Kongo officieel een kolonie van België.
21
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§3. Economie zonder grenzen.  

 

     België was rond de eeuwwisseling niet alleen het dichtstbevolkte land, maar ook het meest 

geïndustrialiseerde land op aarde. Bovendien was België de vijfde economische grootmacht en  

het vierde belangrijkste uitvoerland van de wereld. In het begin van de twintigste eeuw verschafte 

het werk aan de helft van de economisch actieve bevolking. Daarenboven maakte België met 

succes de overgang mee van de eerste naar de tweede industriële revolutie. Nieuwe sectoren 

kwamen tot ontwikkeling. Tevens werd de export, vooral van kapitaalgoederen, het handelsmerk 

van de Belgische economie. Dit kwam ook de haven van Antwerpen ten goede. Deze haven 

groeide, na New York, uit tot de grootste van de wereld. Tevens kon Antwerpen het centrum van 

de diamanthandel naar zich toe halen.  

     Het industriële zwaartepunt van ons land bleef rond het Waalse steenkool- en ijzerertsbekken 

gesitueerd. Toch ging men ook investeren in de industrialisatie van Vlaanderen, namelijk op de 

as Brussel-Antwerpen en in de Kempen. Rond Gent, Aalst en bepaalde streken in West-

Vlaanderen bleef de industrialisatie beperkt tot de kwetsbare, traditionele nijverheden in de 

textielsector.
22

   

 

§4. De ‗werkman‘.  

 

     Het succes van de industrialisering was niet enkel het gevolg van technologische 

ontwikkelingen, moderne productiewijzen, maar ook het gevolg van de lage lonen waarmee de 

‗werkman‘ het te stellen had. Bovendien waren werkdagen van twaalf uur geen uitzondering. 

Ook zondagswerk, vrouwen- en kinderarbeid kwamen systematisch voor. De vrouwen en 

kinderen verdienden minder dan mannen. Tevens was er een verschil in loon tussen de Waalse en 

Vlaamse industrieën: de werknemers in de zware Waalse industrie verdienden meer dan de 

thuisarbeiders en wie in de fabriek in Vlaanderen was tewerkgesteld. De textielsector betaalde 

beduidend minder dan de metaalnijverheid.  

     Vanaf de jaren 1900 zorgde een voortdurende opwaartse prijsevolutie voor een uitholling van 

de koopkracht. Desondanks waren de levensomstandigheden van de arbeiders in positieve zin 

geëvolueerd. Ook verbeterde het voedingssysteem behoorlijk na de eeuwwisseling. Dierlijke 
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producten en suiker kwamen al eens op tafel, naast de traditionele producten: aardappelen en 

brood.  

     De elite deelde de arbeiders mee dat ze hun miserabel bestaan vooral aan zichzelf te wijten 

hadden: ze zouden geen verstand hebben van enig budgetbeheer en vooraal het feit dat ze hun 

geld verkwanselden aan alcoholrijke dranken. Alcoholisme was inderdaad een plaag, maar de 

roes van de drank moest zorgen voor een moment van vergetelheid in een bestaan dat voor velen 

als ellendig en uitzichtloos aanvoelde.
23

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                           
23

 M. REYNEBEAU, Geschiedenis van België, Tielt, Lannoo, 2003, 149-156. 



21 

 

Hoofdstuk  II. De Belgische taalsituatie.    
 

“Flamands, Wallons, Ce sont là que de prénoms, Belge est notre nom de famille.”  

A. Clesse (1847) 

 

Afdeling 1. “Vrijheid der talen”.  

 

     In 1830 werd er niet gesproken van Vlaanderen en evenmin van Wallonië. De grondwet 

vermelde alleen België, het Belgische volk, de Belgen. Toch nam het Nationaal Congres een 

beslissing in verband met het taalgebruik: er werd een taalvrijheid ingevoerd. Het besluit van het 

Nationaal Congres van 16 oktober 1830 voorzag de ―vrijheid van mening‖ zowel voor wat het 

gesproken als het geschreven woord betreft. Evenwel was het niet de bedoeling een 

taalvrijheidsrecht in het leven te roepen en op 16 november 1830 vaardigde ze een tweede besluit 

uit. Dit verwees naar het vorige met de woorden:  

"Considérant que le principe déjà proclamé de la liberté du langage emporte 

pour chaque citoyen la faculté de se servir de l‟idiome qui convient le mieux à 

ses intérêts ou à ses habitudes”.
24

 

     De regeling van het taalgebruik voor de bekendmaking van handelingen van de wetgevende 

en uitvoerende macht werd geregeld in het besluit van 16 november 1830.
25

 Dit werd nogmaals 

bevestigd in de wet van 19 september 1831. Alle stukken zouden voortaan verschijnen in een 

‗Bulletin Officiel des Lois et Actes du Gouvernement‘, hierbij zou enkel een Vlaamse of Duitse 

vertaling worden gevoegd, indien in dié gemeenten deze talen werden gesproken. Tevens moest 

in het leger, Frans worden gesproken.
26

 

     De taalvrijheid in het gerecht werd ook aan beperkingen onderworpen. Een besluit van 15 

oktober 1830 bepaalde dat geen enkele kamer in het hooggerechtshof te Luik processen uit 
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Limburg mocht behandelen, bij uitsluiting van de andere kamers.
27

 Tevens werd de 

taalwetgeving van koning Willem als opgeheven beschouwd. In oktober werd in een omzendbrief 

medegedeeld dat ingevolge de taalvrijheid, de Franse taal mocht worden gebruikt in alle 

gerechtelijke akten, pleidooien, vonnissen, enz. Voor rechtszaken in Vlaanderen, had het 

koninklijk besluit van 4 juni 1830 de burgers toegelaten het Frans als procestaal te vragen, op 

voorwaarden dat de magistraat die taal kende. Bijgevolg gold het principe van taalvrijheid in het 

gerecht, op voorwaarde dat de taal die de burgers wensten te gebruiken, begrepen werd door de 

magistraten en advocaten.
28

 Het Frans werd aldus de taal van de Staat.
29

 

     In artikel 23 van de grondwet van 1831 werd tevens het principe van de taalvrijheid 

ingeschreven. De eerste zin van de oorspronkelijk Franse tekst luidde: “L‟emploi de langues 

usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes 

de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.” Deze zin werd in de officiële Nederlandse 

versie vertaald als: “Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij; het kan niet worden 

geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen van het openbaar gezag en voor 

gerechtszaken.”
30

 

 

Afdeling 2. Juridische draagkracht van de "taalvrijheid". 

 

     Het beginsel van taalvrijheid wordt verkondigd door artikel 23 van de Grondwet. Het eerste 

deel luidt immers: “Het gebruik van de in België gesproken talen is vrij”. Dit veronderstelt een 

absoluut recht dat voor alle Belgen geldt en dat slaat op alle domeinen van het menselijk leven, 

zowel het openbare als het private, het gemeenschappelijke als het individuele. Evenwel was het 

zeker niet de bedoeling van de wetgevende macht om een absoluut taalvrijheidsrecht in te voeren.   

     Ten eerste wordt de taalvrijheid beperkt door het eerste lid: er mag slecht worden gekozen 

tussen de ‗in België gesproken talen‘, dus het Frans, het ‗Vlaams‘ en het Duits. Bovendien voert 

het tweede lid een belangrijke beperking in: de wet mag het gebruik van de talen regelen. Dit 

betekent dat de wetgever afwijkingen op het algemeen vrijheidsregime kan invoeren. Deze 
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regelende houding was reeds af te leiden uit het besluit van 16 november 1830 ingevoerd door 

het Nationaal Congres. De eerste afwijking op het algemeen vrijheidsregime werd bekomen door 

de heer Raikem. Hij bekwam het uitzonderingsregime voor: ‗de handelingen van openbaar 

gezag‘. Evenwel heeft België van deze mogelijkheid de eerste veertig jaar geen gebruik gemaakt. 

De wetgever achtte de macht van het Frans zo groot, dat het zonder wettelijke hulp kon blijven 

domineren.
31

 Congreslid Devaux vroeg een tweede afwijking voor de gerechtszaken, waarmee hij 

enkel de pleidooien van de advocaten op het oog had. Het amendement werd door de 

grondwetgevende vergadering zonder discussie aanvaard.
32

  

     Hieruit volgt dat de burger in zijn betrekking met de administratie een taal naar keuze mag 

gebruiken. Dit geldt ook in zijn betrekking met de rechtbanken en de parketten, voorzover de 

rechters, advocaten, het Openbaar Ministerie en de verdediging hun taal begrepen.  

 

Afdeling 3. De praktijk van het onafhankelijk België. 

§1. Historiek. 

 

     De verfransing van het onafhankelijk geworden België kwam niet uit het niets. Het was 

immers al een hele periode aan de gang. De verfransing was reeds een feit in de achttiende eeuw. 

Het bewijs hiervan kan worden geleverd door een bekend document: Verhandeling op d'onacht 

der moederlyke tael in de Nederlanden door de Brusselse advocaat J.B.C.Verloo.
33

 Hierin 

beklaagt hij zich over de algemene verfransing en over de achteruitgang van de Vlaamse 

gewesten. Het Frans was dé taal met gezag. Niet alleen in de Zuidelijke Nederlanden, maar 

overal in Europa. Het was de taal voor internationale aangelegenheden. Bovendien was het Frans 

de taal van het centrale bestuur in de Zuidelijke Nederlanden. Zij die iets wilden bereiken, 

spraken Frans. Er werd geen aandacht besteed aan de volkstaal. Het gemene volk verachtte zijn 

eigen taal.  

     Op het einde van de 18
e
 eeuw werd dit alles nog gestimuleerd. In 1795 werden de Zuidelijke 

Nederlanden door Frankrijk ingelijfd. Er vond een verfransing plaats van het bestuur, de scholen 
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en het leger. Er ontstond een scherp onderscheid: de bovenste lagen van de bevolking verfransten 

gestaag, terwijl in het informele leven Vlaamse dan wel Waalse dialecten werden gesproken.
34

 

     Willem I probeerde deze verfransing terug te schroeven. Dit mislukte, want nog voor de 

revolutie was de koning verplicht geweest zijn politiek in Vlaams-België op te geven. Op 4 juni 

1830 werd bij koninklijk besluit een facultatief gebruik van de Franse taal ingevoerd. Vanaf dan 

konden alle leidende standen ongehinderd Frans spreken in alle openbare aangelegenheden. 

Evenwel kwam bij de Vlaamse intellectuelen een bewustzijn tot stand dat in het noorden (het 

huidige Nederland) en in het zuiden dezelfde taal werd gesproken. Zij waren het die de „liefde 

voor de taal‟ in de daaropvolgende decennia warm hielden.
35

 

     Het België van 1830 stond veel dichter bij Frankrijk dan bij Nederland. Het Frans was de taal 

van de overwinnaar, de superieure cultuurtaal, de hoge statustaal, die ook bij de Vlaamse elite 

was ingeburgerd. Het Nederlands werd daarentegen beschouwd als de taal van de vijand. 

Bovendien werd ze geassocieerd met armoede en achterlijkheid. Bijgevolg was het dagelijks 

leven doordrongen van het Frans. Het secundair en hoger onderwijs, het parlement, de justitie, 

het leger en de kerkleiding: alles was aanvankelijk eentalig Frans. Een Vlaming die in België iets 

wilde betekenen moest overschakelen op het Frans of verhuizen naar Wallonië waar er -door de 

industriële revolutie- meer werkgelegenheid was.
36

  

 

§2. Het Frans als enige cultuurtaal.  

 

     De motivering van het decreet van 16 november 1830 deelt ons reeds de visie van het 

Nationaal Congres mee over het Nederlands. De motivering luidt: “Considérant que les langues 

Flamandes et Allemandes en usage parmi les habitants de certaines localités varient de province 

en province et quelque fois de district à district, de sorte qu‟il serait impossible de publier un 

texte officiel des lois et arrêtées en langue flamande et allemande.” Bijgevolg waren zij van 

oordeel dat het Nederlands enkel aangezien kon worden als een gewesttaal, die van streek tot 

streek verschilde en geen enkele nationale of internationale uitstraling kende. Er kon dus geen 
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sprake van zijn dat het Nederlands op gelijke voet zou komen te staan met het Frans.
37

 

     Volgens het Nationale Congres kon België dan ook geen twee- of meertalig land zijn. Het 

Frans moést de cultuurtaal worden. Immers het Frans werd aanzien als de taal die, op het vlak 

van de beschavingswaarde veel meer te bieden had dan het Vlaams. Bovendien zou het Frans het 

volk op een hoger intellectueel en materieel niveau brengen en de Vlaming uit zijn isolement 

halen. Tenslotte werd een meertalig land geacht nefast te zijn voor de natievorming. Het spreken 

over twee volkeren of twee nationaliteiten was onvaderlands. Het stond gelijk met een gebrek aan 

patriottisme en het werd beschouwd als een smet op het erfgoed van 1830. Het hypothekeerde het 

voortbestaan van België zelf en verwekte vijandigheid tussen de Vlamingen en de Walen. Er 

bestond maar één Belgisch volk!    

     De overkoepelende cultuurtaal in zowel het zuiden als het noorden was Frans. Daaronder 

stonden de Waalse, Vlaamse en Duitse dialecten. Alle op gelijke voet. Aan Walen het Nederlands 

opleggen is volgens deze logica discriminerend.
38

 Kortom, Franssprekenden mochten niet met 

Vlaams worden lastig gevallen en Vlaamssprekenden moesten het Frans leren om ook in 

Vlaanderen een staatsbetrekking te kunnen bekleden.
39

  

     De overheid toonde zich evenwel gunstig tegenover literaire bewegingen en stimuleerde onder 

meer het uitgeven van oude Vlaamse teksten. Immers de Vlaamse letterkunde verstrekte de 

eigenheid van België. Maar daarmee was echter wel de grens getrokken tussen ‗flamand de 

coeur‘ en het ‗flamingantisme‘.
40
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§3. Taal en gezag. 

 

In de 4 Vlaamse provincies kreeg men volgende cijfers: 

 

Provinciën Vlaamssprekenden  Franssprekenden  

Antwerpen 396.342 7.045 

Limburg  176.454 9.347 

Oost-Vlaanderen 779.463 13.231 

West-Vlaanderen 607.413 34.380 

   

Tezamen 1.959.672 64.003 

 

Evenwel van de 64.003 Franssprekenden moeten 43.869 inwoners afgetrokken 

worden. 33.334 inwoners van Waalse dorpen die tot het Vlaamse rechtsgebied 

behoorden en 10.535 inwoner die in Frankrijk geboren waren.
41

 

 

     Het merendeel van de bevolking in België sprak Vlaams. Dit gold niet enkel voor de Vlaamse 

provinciën. Dit was zo voor het gehele land. Toch was de taal van de Staat Frans!  

Dit was hoofdzakelijk te verklaren doordat de leidende standen (ver)frans(t) waren. De 

Vlamingen waren numeriek in de meerderheid, maar de minderheid Franssprekenden kon 

rekenen op het gezag. Het gezag van de minderheid woog heel wat zwaarder door dan het getal 

van de meerderheid.  
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Hoofdstuk III. De Vlaamse beweging. 

 

     Ingevolge de taalonderdrukking ontstond de Vlaamse Beweging, die binnen Vlaanderen een 

heel proces op gang zou brengen. In essentie de ontwikkeling van een opgedrongen sociaal-

cultureel minderwaardigheidscomplex tot het manifest bewustzijn te behoren tot een eigen 

taalgemeenschap, de solidariteit daarbinnen en de mobilisering ervan.
42

  

 

Afdeling 1. De literaire periode. (1830-1845) 

 

     De eerste periode van de Vlaamse beweging werd gekenmerkt door haar overwegend 

letterkundig en filosofisch karakter. De enige reactie tegen de verfransing kwam van kleine 

groepjes letterkundigen uit de stedelijke centra van Antwerpen (Hendrick Conscience
43

 en Th. 

Van Rijswijck) en Gent (J.F. Willems), die via hun literatuur verwezen naar het verleden van 

Vlaanderen.
44

 De Kerk had de Vlaamse beweging onder controle en de literatuur onder 

godsdienstig-morele voogdij. Bijgevolg kon deze literatuur, gericht op een kleinburgerlijk 

lezerspubliek, noch bitter of revolutionair zijn en alleen kleinburgerlijk realisme voortbrengen. Ze 

bleven vasthouden aan de idee van een derde, Vlaamse, Partij die de strijd voor de taalrechten 

van de Vlaamse bevolking buiten de beide grote partijen om moest voeren. Deze periode leverde, 

behalve culturele subsidies, niets op.
45

  

     Evenwel slaagde ze op het einde van de jaren 1840 erin de Vlaamse taal één te maken. Deze 

eenmaking bereikte ze door de eenmaking van de spelling, na een hevige confrontatie tussen twee 

stromingen, de ‗spellingsoorlog‘ genoemd. Na enige aarzeling bekrachtigde de regering op 9 

januari 1844 via een koninklijk besluit de visie van de Taalcommissie. Dit baande een weg naar 

                                                           
42

 H. VAN VELTHOVEN, De Vlaamse kwestie 1830-1914: macht en onmacht van de Vlaamsgezindheden, Kortrijk, 

UGA, 1982, 80.   
43

 Romans als De Leeuw Van Vlaanderen maakten hem tot boegbeeld van de vroegere, romantische Vlaamse 

beweging. De legende wil dat hij ‗zijn volk leerde lezen‘.  
44

 J. ELIAS, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte, II, Van de taal- en letterkundige hernieuwing naar een 

politieke beweging 1830-1859, Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, 1963,40-60. 
45

 M. REYNEBAU, De geschiedenis van België in woord en beeld, Tielt, Lannoo, 2005, 101-104; H. VAN 

GOETHEM, De taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht, 1795-1935, Brussel, Koninklijke academie voor 

wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1990, 154; H. VAN VELTHOVEN, De Vlaamse kwestie 

1830-1914: macht en onmacht van de Vlaamsgezindheden, Kortrijk, UGA, 1982, 85-90; E. WITTE, J. 

CRAEYBECKX en A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, Standaard, 

1997, 52-55; E. WITTE, J. NANDRIN en E. GUBINE, Nieuwe geschiedenis van België, I, Tielt, Lannoo, 2005-

2006, 396-340. 



28 

 

een spellings- en schrijftaaleenheid tussen Vlaanderen en Nederland, die op de fundamenten van 

―De Dries en Te Winkel‖
46

 was gestoeld.
47

 

 

Afdeling 2. A-politisme van de Vlaamse Beweging. (1845-1859) 

 

     Sinds 1845 groeide het algemeen bewustzijn dat er wetgevende hervormingen nodig waren. 

Evenwel de grote zwakte van de Vlaamsgezinden was hun verstrooiing. Vanaf 1849 tot in 1857 

probeerde het in Brussel opgerichte Vlaemsch Middencomiteit de Vlaamse krachten te verenigen. 

De techniek om gehoor te krijgen, was petities indienen. Acht jaar lang diende het Vlaemsch 

Middencomiteit petitie na petitie in, maar zonder resultaat.  

     Tot in 1856 was het programma van de Vlaamse Beweging beperkt. Het bestond uit een aantal 

eisen, voortkomend uit de petitie van 1840. Dit programma werd in 1847 hernomen in een 

Princiepsverklaring.
48

 

     Op 27 juni 1856 richtte de regering-De Decker een commissie op “om de maatregelen te 

onderzoeken en te signaleren aan de regering die de meest geschikte zijn om de ontwikkeling van 

de Vlaamse literatuur veilig te stellen en om het gebruik van de Vlaamse taal te regelen in 

verhouding tot de verschillende onderdelen van de overheid“, genaamd Grievencommissie. Zij 

was uit negen leden samengesteld, die met zeer veel voorzichtigheid waren uitgekozen.
49

 De 

conclusies waren opzienbarend. Het opgestelde verslag werd in 1858, na heel wat aarzelingen, 
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toch gepubliceerd. Bij de verschijning van het Vlaamsgezinde rapport, ging er door heel 

Vlaanderen gejuich op. Echter ging de publicatie gepaard met een tegenverslag, waarbij het 

oorspronkelijke verslag brutaal werd afgewezen. Met deze eindigde het a-politisme van de 

Vlaamse Beweging en werd tot politieke machtsvorming besloten. De start van een derde periode 

binnen de Vlaamse Beweging was hiermee een feit.
50

 

 

Afdeling 3. Politieke periode. (1860-1883) 

 

     Door de afwijzing van het verslag van de Grievencommissie, werd het regeringsliberalisme de 

onbuigzame tegenstander. De Vlaamse liberalen zochten binnen de Vlaamse gelederen 

toenadering tot de jonge liberalen en de progressieven. Anderen sloten zich aan bij de 

katholieken. In 1861 werd een laatste poging ondernomen om een gemeenschappelijk front te 

vormen, maar dit bracht enkel de diepe breuklijnen aan de oppervlakte. De Vlaamse Beweging 

werd veroordeeld om een plaats te zoeken, als minderheidsstrekking, binnen de bestaande 

partijen. Het verdeelde de Vlaamse Beweging voor de komende decennia in een liberale en 

katholieke vleugel.   

     De liberale stroming was echter sterk, vroegrijp en nam de leiding van het Willemfonds. Er 

ontstonden allerlei leuzen: “Flamingantisme en liberalisme kunnen niet van elkaar worden 

losgemaakt … Vlamingen en liberaal: niet anders!” De Vlaamse katholieken hadden zich ook 

georganiseerd. Ze waren toegenomen in aantal en hadden verenigingen opgezet zoals het 

Davidsfonds met de leuze: “Godsdienst, Taal en Vaderland.” 

     In 1862 werd in Antwerpen de Meetingpartij opgericht. Deze verenigde uiteenlopende 

krachten. Maar ze stemde toe het programma van de Grievencommissie te ondersteunen en 

Vlamingen in te schrijven op hun kieslijsten. De Meetingpartij verscheen dus als een plaatselijke, 

democratische en Vlaamsgezinde partij, die een verbond had gesloten met de katholieken in strijd 

tegen de liberalen.  

     Door het politieke spel van de drukkingsgroepen en de Meetingpartij kwamen er in de 

verscheidene vertegenwoordigde lichamen Vlaamsvoelende mandatarissen terecht. Op 

regeringsniveau kon geen enkele partij zich permitteren Vlaamsgezinde stemmen te negeren. De 
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taaleisen konden dus met kans op succes in de oppositiestrijd worden geworpen. Taalwetten 

konden dan ook tot stand komen.
51
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Hoofdstuk IV. Straf- en procesrecht. 

 

“ On ne connait pas complètement une  

science tant qu‟on n‟en sait  

pas l‟histoire.” 

A. Comte 

 

Afdeling 1. Historische schets. 

§1. Algemeen. 

 

     Het strafrecht, zoals wij het nu kennen, is slechts een fase van een eeuwenlange evolutie, een 

momentopname van dit recht zoals het zich vandaag de dag voordoet.
52

 

     Vanaf de dag dat de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik bij Frankrijk werden 

aangehecht tot de val van Napoleon was België onderworpen aan Frankrijk. Het Franse 

rechtssysteem, met inbegrip van instellingen en procedures, werd in België ingevoerd. De Franse 

Code d‘ instruction criminelle van 17 november 1808 en de Franse Code pénal van 22 juni 1810 

werden van kracht.  

     De Code pénal werd beïnvloed door de ideeën van de Verlichting en de geschriften van de 

Engelse utilitarist Bentham
53

. Maar het wetboek werd vooral gekenmerkt door een  

Napoleontisch beleid. Het was immers strenger en doordrongen van een utilitaristische geest. 

Tevens steunde de strafwet op abstracties en ficties. Het uitgangspunt is de mens als abstract 

wezen, begaafd met rede en wilsvrijheid. De aansprakelijkheid is objectief, berekend op de aard 

van het misdrijf en niet gesteund op de persoonlijkheid van de delinquent.
54

     

     Nadat de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd waren in het ―Koninkrijk der 

Nederlanden‖ heeft Willem I tevergeefs geprobeerd nationale wetboeken tot stand te brengen. 

Door het koninklijk besluit van 5 september 1815 werd een Commissie opgericht in de Zuidelijke 

Nederlanden om advies uit te brengen over een reeds bestaand ontwerp voor een nieuw wetboek. 

Het advies was negatief en de verschillen tussen de Noordelijke en Zuidelijke penalisten waren 
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zo groot dat het tot 1827 heeft geduurd vooraleer een nieuw ontwerp van strafwetboek kon 

worden voorgelegd. Dit stuitte tevens op grote weerstand.
55

 Evenwel werd er een belangrijke 

wijziging doorgevoerd: de jury werd afgeschaft tijdens het strafproces.
56

 

     Bij de onafhankelijkheid van België waren de Code pénal en de Code d‘ instruction criminelle 

nog steeds van kracht. Deze wetboeken bleven kracht van wet behouden, behalve voor de 

bepalingen die strijdig waren met de Grondwet, tot men tot herziening ervan zou overgaan. In 

artikel 139 van de toenmalige grondwet werd immers de wens uitgedrukt om ―binnen de kortst 

mogelijke tijd‖ tot herziening van de wetboeken over te gaan.  Bovendien voorzag de  Grondwet 

zelf in een aantal bepalingen omtrent het strafrecht en somde het in haar laatste artikel nog enkele 

materies op die dringend moesten worden herzien: het jurysysteem en de gerechtelijke 

instellingen.
57

  

 

§2. De Grondwet. 

 

     Artikel 6 van de grondwet bepaalde dat er in de Staat geen onderscheid van standen is en dat 

alle Belgen gelijk zijn voor de wet. Vooreerst werd ook het legaliteitsbeginsel ingeschreven. 

Bovendien werden de burgerlijke dood en de algemene verbeurdverklaring als sancties afgeschaft 

en verboden. Evenwel werd het koninklijk genaderecht terug ingevoerd, dat door de wet op 

eerherstel van 1833 nog werd uitgebreid.
58

  

     De jury, afgeschaft tijdens de periode van de Verenigde Nederlanden, werd opnieuw 

ingevoerd voor alle criminele zaken, politieke misdrijven en persmisdrijven. Het jurysysteem 

werd verder door het decreet van 19 juli 1831 en de wetten van 1832 en 1838 geregeld. De 

minister van Justitie J.J. Raikem slaagde er in 1832 reeds in een ‗organieke wet op de 

gerechtelijke instellingen‘ te laten uitvaardigen, maar eigenlijk behandelde de wet vooral de 

inrichting van het Hof van Cassatie. Evenwel trachtte J.J. Raikem een uitgebreidere wet te 

maken, maar het parlement oordeelde dat een wettelijke regeling voor het Hof van Cassatie 
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prioritair was.
59

  

 

§3. Strafwetboek.  

 

     De eerste poging tot herziening van het strafwetboek, in 1834 door de toenmalige minister van 

Justitie J. Lebeau, mislukte. Er werd immers een wetsontwerp neergelegd dat grotendeels 

gebaseerd was op een Franse hervorming van twee jaar eerder. De heer J.J. Haus
60

 diende reeds 

in 1835 een nieuw ontwerp in. Op voorstel van de minister van Justitie De Haussy werd een 

commissie aangesteld bij koninklijk besluit van 1 mei 1848. Deze had tot taak: een grondige 

herziening van het strafrecht en het ontwerpen van een nieuw strafwetboek. J.J. Haus en zijn 

Luikse collega J.S.G. Nypels maakten er deel van uit. Zij zouden de relevante commentaren 

schrijven. Reeds in 1849 was het ontwerp voor het eerste van de twee boeken klaar, maar het 

duurde vier jaar om de parlementaire behandeling af te werken. Daarna duurde het nog eens vier 

jaar vooraleer het tweede boek werd voorgelegd. De parlementaire discussie duurde tot de zittijd 

1866-1867. Het Belgisch Strafwetboek werd afgekondigd door de wet van 8 juni 1867, waardoor 

tevens het Strafwetboek van 1810 werd opgeheven. Het werd van kracht op 15 oktober 1867. De 

tekst was uitsluitend in het Frans opgesteld en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ook 

bestonden er wel officieuze vertalingen van het Strafwetboek.
61

 

     De ontwerpers van het Strafwetboek hebben toegegeven, dat zij geen totale vernieuwing van 

de Code Pénal beoogden: “ … il ne s‟agit que d‟une révisision de notre légistation pénale, en non 

d‟un code entièrement nouveau. Ce serait une folie de renverser le code de fond en comble et de 

le remplacer par un système tout différent, pour le plaisir seul de créer une législation 

nationale“.
62

 De eerste reeks vernieuwingen hadden betrekking op de verzachting van de 
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strafsanctie en een andere reeks waren van technisch-juridisch aard.
63

 

     In 1923 werd een commissie aangesteld belast met de ―Vlaamse vertaling‖ van wetboeken. De 

vertaling van het Strafwetboek werd bij koninklijk besluit van 14 november 1926 gepubliceerd. 

Evenwel had deze vertaling niet de authentieke waarde van de oorspronkelijke Franse tekst. In 

1955 werd de commissie Van Dievoet aangesteld. De Nederlandse tekst van het Strafwetboek 

werd uitgewerkt door deze commissie en leidde uiteindelijk tot de wet van 10 juli 1964 ―tot 

invoering van de Nederlandse tekst van het Strafwetboek‖. Pas vanaf deze wet zijn de 

Nederlandse en de Franse tekst van het Strafwetboek gelijkwaardig.
64

  

     Het Belgische strafwetboek is gesteund op de principes van de klassieke school, gebaseerd op 

de vrije wil en de zedelijke verantwoordelijkheid als criterium en maat van strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid.
65

 Het huldigt het legaliteitsprincipe en het vertoont een rationeel karakter. 

De nadruk op de afschrikkende functie van het strafrecht werd verder afgewezen: minder zware 

straffen en lijfstraffen moesten plaatsmaken voor gevangenisstraffen.
66

  

 

§4. Wetboek van strafvordering. 

 

     Weliswaar geamendeerd, houdt de Code d‘ instruction criminelle tot op de dag van vandaag 

stand. Er zijn nochtans pogingen ondernomen tot herziening van het Wetboek van Strafvordering. 

Alle pogingen tot herziening mislukten totnogtoe. 

 

Afdeling 2. De doodstraf. 

§1. Definitie.  

 

     De doodstraf wordt binnen de Europese rechtspraak gebruikelijk definieert als: een uitvoering 

van de naar de maatstaven van de hedendaagse beschaafde maatschappij zwaarst mogelijke 
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criminele hoofdstraf voor militaire of politieke misdaden, door een rechter opgelegd, inhoudende 

het ter dood brengen van de daartoe veroordeelde, waarbij de voltrekking is vastgelegd en onder 

controle wordt gehouden. Hierin onderscheidt het zich van het buitengerechtelijk lynchen. Het 

onderscheid tussen misdaden van gemeen recht en politieke misdaden is van belang voor de 

uitvoeringswijze van de doodstraf en voor de toepassing van de verzachtende omstandigheden.
67

 

 

 

 

§2. Historische achtergrond.  

 

     Zoals voor zoveel zaken betekende de Franse Revolutie voor de geschiedenis van de doodstraf 

een cruciaal breekpunt. De volledige afschaffing van alle bestaande strafwetgeving betekende een 

unieke kans om de nieuwe inzichten over de doodstraf, die tijdens de voorafgaande eeuw aan de 

oppervlakte gekomen waren, in de praktijk te realiseren. De lijst van strafrechtelijke delicten 

werd sterk verminderd en er werd een einde gemaakt aan al de gruwelijkheden die voordien met 

de uitvoering van de doodstraf gepaard gingen. Evenwel hielden de goede voornemens van de 

revolutionaire beweging niet lang stand en het tegenovergestelde vond plaats. Het resultaat was 

‗de Terreur‘, een massaslachting met 35.000 tot 40.000 slachtoffers. De guillotine
68

, die voorheen 

een oh zo geprezen verbetering op het vlak van strafuitvoering was geweest, kreeg er voorgoed 

een slechte naam door. De invoering van de Code pénal betekende echter nog een stapje terug.
69

  

Ook nadat Napoleon uit onze streken definitief verbannen was, bleef zijn strafwetboek overeind 

en onverminderd van kracht. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden behield het in afwachting 
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van een herziening. Die herziening is steeds dode letter gebleven. De jonge Belgische staat 

maakte goede voornemens in dezelfde zin, maar ook haar pogingen bleven nog decennia zonder 

resultaat.  

     De talrijke halsrechten hadden mettertijd een diepe verontwaardiging teweeggebracht. Steeds 

meer en meer mensen waren dan ook voorstander voor de afschaffing van de doodstraf. Tevens 

hield het Nationaal Congres zich ernstig met deze vraag bezig. Er werd stilzwijgend 

overeengekomen de daadwerkelijke executies voor een periode van vijf jaar te schorsen, 

vooraleer de doodstraf uit onze wetten te verbannen.
70

 In 1835 besliste de minister van Justitie 

Antoine Ernst, om voor het eerst sinds de revolutie, opnieuw ter doodveroordeelden te laten 

executeren. Hiermee opende hij opnieuw het debat tussen de voor- en tegenstanders van de 

doodstraf.
71

 Door de publicatie van allerhande pamfletten ontstonden heel wat polemieken en werd 

een en ander figuurlijk uitgevochten.  
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Hoofdstuk V. De zaak Coucke en Goethals.  

 

“Poursuivre et proclamer la vérité historique, et rien que la vérité, malgré les contradictions, les 

colères, les ennuis de divers genres, auxquels cette franchise peut donner lieu!” 

                                                                                      Charles de Smedt, S.J.
72

 

 

Afdeling 1. De betrokken personen.  

§1. Beklaagden. 

A. Jan Coucke. 

 

     Jan Coucke, 49 jaar, geboren te Sint-Denijs bij Kortrijk, was aardappel- en groentekoopman. 

Hij was groot van gestalte, namelijk één meter en zevenenzeventig centimeter.
73

 Coucke was 

tweemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was gestorven tijdens de bevalling van hun 

dochter, Mathilde Coucke. Ook zijn tweede huwelijk is niet over rozen gelopen. Vooreerst had 

zijn vrouw, lichtzinnig van aard, hem verlaten voor een soldaat, gestationeerd in Antwerpen. 

Evenwel na enige tijd keerde ze terug naar huis en Coucke nam haar opnieuw op in zijn gezin. Zij 

is eveneens overleden waardoor Jan Coucke als weduwnaar verder door het leven ging. Na haar 

overlijden vestigde hij zich te Couillet, waar hij op het moment van de feiten reeds enkele jaren 

woonde. Hij woonde samen met zijn dochter en haar vriend, Donaat Dhayers. Bovendien was hij 

verliefd geworden op Rosalie Gagnage, de vrouw van Henri Smets.
74

   

 

B. Pieter Goethals. 

 

     Pieter Goethals, 34 jaar, was afkomstig van Lotenhulle, maar was op het moment van de feiten 

gevestigd te Montignies-le-Tilleul. Hij was werkzaam als ploegbaas bij de ‗spoorwegen der 

kolenmijnen‘ Marcinelle-Couillet. Hierdoor logeerde hij bij twee andere arbeiders, Jakob Nevé 
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en Adolph Siroul, in een loods nabij de weg naar Philippeville, op 300-tal meter van de woning 

van weduwe Dubois.
75

 Pieter Goethals was getrouwd en vader van twee kinderen. Hij was klein 

van gestalte, namelijk één meter en zevenenzestig centimeter.
76

 

 

§2. Mevrouw Dubois.  

 

     Mevrouw Scholastique Dussart
77

, genaamd Mevrouw Dubois of weduwe Dubois, was een 

pachteres met een respectabel inkomen. Ze woonde te Couillet op de steenweg naar Philippeville. 

Haar man was enkele jaren vóór de feiten overleden. Op het moment van de feiten zelf was zij 

zwaarlijvig en 71 jaar.
78

  

 

§3. Procureur-generaal Charles-Victor de Bavay. 

 Procureur-generaal de Bavay.
79

  

 

     Charles-Victor de Bavay werd geboren te Brussel op 9 december 1801. Door het Hollandse 

Bewind werd hij als aanklager bij ―de Krijgsraad der Brusselsche Schutterij‖ aangesteld in 1828. 

Vervolgens werd hij na 1830 aangeduid als de „ketterjager‟ op de Orangisten en belast met alle 
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politieke processen. In 1844 werd hij, wellicht omwille van bewezen diensten, op verzoek van 

Koning Leopold I benoemd tot procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel.
80 

  

     Door zijn tijdgenoten werd hij voorgesteld als een persoon met een groot hoofd, zwaar 

bovenlijf en korte beentjes. Hij werd geacht een zeer streng, ongenadig magistraat te zijn, 

onverbiddelijk in gerechtszaken. Zijn collega‘s beoordeelde hij naar het aantal gevangenisjaren 

en naar de hoeveelheid van boeten, die zij in een zittijd uitspraken. Voor hem was de vrijspraak 

een teken van zwakheid, dwaasheid en een aanmoediging tot de misdaad. Een beklaagde was in 

zijn overtuiging de facto schuldig!
81

  

     Mijnheer de Bavay was een voorstander van de Franse letteren. Hij kende dan ook vanaf 1830 

geen woord Nederlands meer. Bijgevolg verzette hij zich heftig tegen de vernederlandsing van 

het gerecht. In 1864 sprak de Bavay een rede uit over La question flamande dans ses rapports 

avec affaires judiciaires. Hij bepleitte de taalvrijheid in rechtszaken met als argument dat de 

toestand sedert 1830 hoopvol was en geen aanleiding gaf tot gerechtvaardigde grieven. Deze 

uitspraken lokten in Vlaanderen hevige reacties uit, maar ook sommige Franstaligen stonden 

kritisch tegenover de heer de Bavay.
82

  

     Bovendien was hij een fervent voorstander van de doodstraf en van het schavot. De 

terechtstelling moest volgen, het zou onherstelbaar het bewijs van de schuld leveren! 

     Op 7 juni 1870 werd hij bij het Hof van Beroep te Brussel, door Koning Leopold II  met 

gegronde reden uit zijn ambt ontzet, wanneer vaststond dat hij een vrijgeleide had verleend aan 

de Franse miljonairbankroetier Langrand-Dumenceau, in wiens voordeel hij een bevel van niet 

vervolging had doen uitspreken.
83

  Hij stierf in oktober van datzelfde jaar. 
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§4. Zwarte Bende (La Bande Noire).  

A. Historiek.  

 

     De ―Zwarte Bende‖ teisterde vanaf de jaren 1855 tot 1861 Henegouwen. Vooral de streek van 

Charleroi, maar ook de aangrenzende gebieden (zuidelijk Brabant en het westelijke gedeelte van 

de provincie Namen) werden getroffen.
84

  

     De ‗Zwarte Bende‘ stond onder leiding van Jean-Baptiste Boucher en diens oudere broer 

Phillipe Boucher. Deze twee broers hadden August Leclercq leren kennen tijdens een kort 

verblijf in de gevangenis van Namen en ze hadden plannen gesmeed voor een hele reeks 

overvallen.
85

  

     De ‗Zwarte Bende‖ werd opgerold nadat Leopold Rabet zijn mond had voorbijgepraat aan 

weduwe Poncelet, op wie hij verliefd was geworden. Hij hoopte haar te kunnen trouwen. Op een 

avond vond zij een koffer met daarin een geladen pistool. Als bewijs van zijn goede en bonafide 

bedoelingen jegens haar, vertelde hij haar dat hij deel uitmaakte van een bende. Hierop gooide 

mevrouw Poncelet hem prompt het huis uit. Ze wou niets meer met hem te maken hebben. Toen 

een vriendin informeerde naar de oorzaak van haar relatiebreuk met de heer L. Rabet, biechtte ze 

alles op. Via geruchten kwam een rijkswachter het ter ore. Mevrouw Poncelet moest een 

verklaring gaan afleggen en Leopold Rabet werd opgepakt. In eerste instantie weigerde Rabet 

enige namen te noemen, maar toen procureur-generaal de Bavay hem strafvermindering beloofde, 

praatte hij al zijn ‗vrienden‘ aan de galg.
86

   

 

B. Bendeleden.  

 

- Jean-Baptiste Boucher, 44 jaar, was de leider van de ―Zwarte Bende‖.  Hij was geboren te 

Chastrès.  
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- August Leclercq, 32 jaar, en zijn oudere broer Joseph Leclercq werden geboren te 

Sombreffe. August werd beschreven als een kerel gebouwd als een smid, die voor hel 

noch duivel zou wijken. Ook was hij al meermaals onzacht met Vrouwe Justitia in 

aanraking gekomen. Op 14 december 1858 werd hij veroordeeld, samen met zijn twee 

boers, wegens een diefstal gepleegd te Carroy-le-Chateau.
87

 August Leclerq overleed te 

Wanfercée-Baulet. 

 

- Joseph Leclercq, 40 jaar, was even fors gebouwd als August en leidde een al even 

bandeloos leven. Hij had strek krullend haar en had dan ook de bijnaam van el Crollé, (de 

kroeskop). Hij overleed te Chavigny. 

 

- François Hubinon, 57 jaar, was de oom van de broers Leclercq. Hij stond bekend onder de 

naam van Menonkeltje. Hij was in Sombreffe geboren en is daar ook gestorven.  

 

- Leopold Rabet, 27 jaar, was geboren te Chastrès.  

 

     De overige leden waren: Alexandre Leclercq (26 jaar, geboren en gestorven te Chavigny), 

Phillippe Boucher (56 jaar, geboren en gestorven te Chastrès), August Vanderavero (23 jaar, 

geboren en gestorven te Sombreffe), Pierre Vanderavero (67 jaar, geboren te Ligny, gestorven te 

Sombreffe), Pierre Chavée ( 40 jaar, geboren te Gembloux, gestorven te Grandmenil), François 

Arvicius (44 jaar, gestorven te Gilly), Jean Hubert (32 jaar, geboren en gestorven te Sombreffe), 

Marie-Josèph Leclercq (28 jaar, geboren te Sombreffe, gestorven te Chavigny), Jean Baptiste 

Hubinon (18 jaar, Geboren te Sombreffe, gestorven te Chavigny).
88

   

 

§5. Overige personen. 

 

- Jean-Baptist Lebrun: knecht van weduwe Dubois, bijgenaamd: Badoche. 

 

- Marie Jaspar: weduwe Pierrefort, de meid van weduwe Dubois. 
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- Mijnheer De Thibault: schepen te Couillet. 

 

- Dokter De Limborgh: geneesheer en burgemeester van Marcinelle. 

 

- Mijnheer Aulice: onderzoeksrechter. 

 

- Mijnheer Linnemart: brigadier bij de Rijkswacht. Hij was potig, vastberaden, doortastend 

in het optreden, hardnekkig en hij zou nooit de moed opgeven.  

 

- Priester Jozef Mellaerts, 30 jaar, was aalmoezenier in de gevangenis van Charleroi. Hij 

had samen met Guido Gezelle, die in hetzelfde jaar en dezelfde maand geboren was, voor 

priester gestudeerd. G. Gezelle maakte van Jozef Mellaerts een overtuigd Vlaming. Jozef 

Mellaerts was aanvankelijk priester in het bisdom Brugge. Hij viel er in ongenade 

omwille van politieke redenen. Hij wou immers zijn Vlaamse overtuiging, zijn Vlaams 

geloof, zijn liefde voor zijn Vlaamse taal en zijn liefde voor zijn ongelukkig volk niet 

afzweren. Vervolgens werd hij onder de jurisdictie geplaatst van de bisschop van 

Doornik.
89

  

 

- Mijnheer De Brouwer/De Brauwer: waard van de herberg ― Au Tambour‖ te Couillet, 

bijgenaamd ‗Den Drol‘. Hij was groot van gestalte, knokig, geel van opzicht, met een 

schrompelige huid. Zijn ruwe bonkige handen smeten dronken woestelingen –onzacht- 

steevast de straat op. Hij had geen innemend karakter, noch gul hart. Medelijden voor 

mensen en dieren kende hij niet. Niemand moest veel van hem weten. Toch wilden de 

mensen bij hem komen, omdat er Vlaams werd gesproken. Bovendien was hij altijd 

eerlijk met de centen van de mensen. Zijn vrouw heette Julie, bijgenaamd ‗Julie van den 

Drol‘. Zij kon iemand aan de galg praten, zo scherp was haar tong. 
90
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- Donaat Dhayers, Vlaming, werd geboren te Opbrakel. Hij was en jonge man van 24 jaar, 

blond, vriendelijk, rijzige gestalte, innemend voorkomen. Een beste, brave kerel, een 

voorbeeldig werkman bij de steenkoolmijnen.
91

 Mathilde Coucke, dochter van Jan 

Coucke, was de verloofde van Donaat Dhayers.   

 

- Rosalie Gagnage was de vrouw van Mijnheer Smets. Zij was tevens de minnares van Jan 

Coucke. Ze werd veroordeeld voor meineed tot 5 jaar gevangenisstraf. 

 

- Meester Carlier: advocaat Jan Coucke, lid van de balie van Charleroi. 

 

- Meester Halbecq: advocaat van Pieter Goethals, lid van de balie van Charleroi. 

 

Afdeling 2. Feiten.  

§1. Proces: Coucke en Goethals.  

A. De nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart 1860.  

 

     In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart 1860 - het was afschuwelijk weer
92

- werd er 

te Couillet bij Charlerloi een roofoverval gepleegd in de woning van weduwe Dubois. Drie 

mannen met zwartgemaakte gezichten drongen de slaapkamer -op de gelijkvloerse verdieping- 

van de bejaarde vrouw binnen.
93

 Vervolgens tilden ze mevrouw Dubois uit haar bed en legden 

haar op de vloer. Eenmaal ze op de grond lag, bracht de kleinste haar een zware slag toe op haar 

rechter schouderblad. De bedoeling was dat mevrouw Dubois zou zeggen waar ze haar geld had 

verborgen.
94

 

     De meid van mevrouw Dubois, Marie Jaspard, sliep op de bovenverdieping. Evenwel door 

alle tumult was zij uit haar slaap gewekt. Zij slaagde erin ongezien het huis te verlaten om hulp te 
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zoeken bij de knecht Jean-Baptiste Lebrun, bijgenaamd Badoche. De knecht sliep in de stallen bij 

de paarden. Badoche nam een riek en samen haastten ze zich om de pachteres te redden. Eenmaal 

aangekomen, waren de overvallers al gevlucht.
95

 

     Nadat ze de eerste zorgen hadden toegediend, liep Badoche over de Steenweg naar 

Philippeville, in de richting van het dorp Couillet. Het duurde slecht vijf minuten vooraleer hij bij 

het huis van de heer De Thibaut, schepen van de gemeente Couillet, had aangebeld. Badoche 

meldde hem het verschrikkelijke nieuws van de overval bij mevrouw Dubois. Hierdoor 

geschrokken, haastte de heer De Thibaut zich naar de hoeve. Aansluitend werden politie en het 

parket op de hoogte bracht.
96

  

     Op zijn beurt vervolgde Badoche zijn weg en snelde zich naar dokter De Limborgh, de 

dichtstbijzijnde geneesheer die ook burgemeester van Marcinelle was. Samen met dokter De 

Limborgh keerde Badoche terug naar de hoeve. De dokter onderzocht mevrouw Dubois en de 

volgende morgen werd ze overgebracht naar het ziekenhuis.
97

 Volgens dokter De Limborgh 

konden de verwondingen enkel zijn toegebracht met een ploegijzer.
98

 

     Jan Coucke en Pieter Goethals hadden de avond doorgebracht in de herberg van De Brauwer, 

genaamd ‗Au Tambour‘. De herbergier had hen tot vier maal toe verzocht te vertrekken. Hij had 

het hen voor de eerste maal gevraagd om 10 uur, het sluitingsuur. De tweede maal om half elf, 

vervolgens om elf uur en ten slotte om half twaalf. Om half twaalf waren zij opgestaan en 

vertrokken.
99
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B. Zaterdag 24 maart 1860. 

 

     De volgende morgen arriveerden de onderzoeksrechter, mijnheer Aulice, en brigadier 

Linnemart ten huize Dubois. Ondanks haar respectabele leeftijd en haar gevaarlijke wonde, 

verklaarde mevrouw Dubois:   

“Ze waren met z‟n drieën, mijnheer, een lange en twee kleiner van gestalte. Ze hebben 

eerst getracht me in een deken te wikkelen, maar ik heb me zo verweerd, zo 

tegengesparteld, dat ze daarin niet slaagden. Ik ben bij het worstelen uit het bed 

gevallen en op het ogenblik werd de lantaarn omgestoten en is zij uitgedoofd. Ik zag niet 

meer, maar de duisternis was voor mij toch een geluk… Ik kroop naar de deur… Maar 

op dat ogenblik werd de lantaarn weer opgestoken, de kleinste van de drie zag, dat ik 

bijna buiten was…hij sprong op me toe als een wild beest en greep mij bij de kleren. Hij 

sprong op het ploegijzer toe en kwam op me af… Ze spraken Vlaamsch onder mekaar!... 

De kleinste, de bandiet die me getroffen had met zijn ploegijzer, wilde me afmaken door 

een tweeden slag, doch een van de twee anderen zei letterlijk “ Laisse! Elle a son 

compte!“ Dat waren zijn eigen woorden, mijnheer. Ze meenden dat ik dood was. Ik hield 

me stil, ik sloeg niet en ik bewoog niet meer. Ik was zo goed bij mijn verstand, dat ik 

hoorde slaan op onze klok beneden, ‟t was half twaalf.  Ik zag ze met het ploegijzer de 

kommood open breken…Ze hebben het geld gevonden en het eerst op tafel gelegd, 

denkende nog meer te kunnen vinden. Ze doorzochten al de laden. Ik hoorde een van de 

schurken zeggen, ditmaal weer in het Frans: “‟t Is spijt dat ze dood is en niet meer kan 

wijzen, waar haar groot geld ligt, want die rijke boerin moet nog veel hebben”.  In de 

kommood lag altijd vijffrankstukken of soms een goudstuk van twintig. Gistrenavond 

lagen er in den hoek van de kommood, in een kartonnen doos van een oud lottospel 130 

stukken van vijf frank, samen 650 frank; dan onder de opgevouwen lakens verborgen, 

nog een geldbeugel met goudstukjes van twintig en tien, samen honderd frank. De 

kleinste, moffelde het geldbeugeltje met goud weg en liet het in zijn broekzak glijden- die 

bestal de anderen…”
100
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     Bovendien verklaarde ze dat ze haar overvallers zou herkennen. Ze meende ze vroeger nog 

ontmoet te hebben. De grootste had zijn hoofd bedekt met een rok, die hij op haar bed gevonden 

had. De kleinste had een rosachtige sik en snor.
101

  

     Tevens stelde het onderzoeksteam de verwondingen van mevrouw Dubois vast. Ze had een 

doorboord schouderblad en haar long was getroffen. Tevens was haar tweede rib verbrijzeld. 

Gelet op de verwondingen kwam de onderzoeksrechter, mijnheer Aulice, tot de conclusie dat de 

slag niet kon zijn toebracht met een ploegijzer, maar wel met een ‗pioche‘ (houweel)! Evenwel 

werd er een ploegijzer in de woonkamer gevonden, maar er werd besloten dat deze enkel in de 

woonkamer gebruikt was om de ladekast open te breken.
102

 

     Diezelfde morgen deed de buur van mevrouw Dubois, landbouwer Benjamin Derville, 

aangifte van diefstal van een ploegijzer.
103

  

 

C. Woensdag 28 maart 1860.  

 

“ De Vlaamse rooversbende heeft wijselijk het Walenland tot haar oefengebied uitgekozen; ze is 

er vrijgevochten en kan er ongehinderd haar snood bedrijf voortzetten. Straffeloosheid is haar 

gewaarborgd. Dit alles strekt onze openbare machten weinig tot eer. De veiligheid van onze 

eerlijke, arbeidzame Waalsche bevolking komt meer en meer in de verdrukking. Hoe lang nog? 

Eenieder vraagt het zich af met zorg, wij mogen zeggen met een verbittering en een 

verontwaardiging, die met de dag wassen. Er moet iets geschieden. Zoo kan het niet blijven 

duren.”  (Journal de Charleroi)
104

 

 

     Op woensdag 28 maart 1860, omstreeks tien uur, overleed mevrouw Dubois, meisjesnaam 

Scholastica Dussart, in het ziekenhuis te Charleroi. Het was niet langer een moordpoging, maar 
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moord!
105

 Het ambtelijk geneeskundig verslag luidde als volgt: “Heden Woensdag 28 maart 

1860, den vijfden dag na de aanranding, bezweek vrouw Dubois in het gasthuis van Charleroi, 

waar zij ter verpleging was heengegaan. Zij werd aangetast door koudvuur, gevolg van haar 

zwaarlijvigheid, van de kwetsuren en ook van de doorstane aandoeningen. Zij had een vreeselijke 

wonde aan het rechter schouderblad, veroorzaakt door middel van een werktuig, dat zij meende 

een klein ploegijzer te zijn, doch in werkelijkheid een pioche was, zoals de mijnwerkers 

gebruiken…”
106

 

 

D. Vrijdag 30 maart 1860. 

 

     Mevrouw Dubois werd op 30 maart 1860 begraven in het Sint-Laurentiuskerkje van 

Couillet.
107

 Rechts van het kerkje, op de rechterhoek van de straat, bevond zich de herberg ‗Au 

Tambour‘, waar vooral Vlamingen kwamen. Het merendeel van de cafégangers waren 

ondergeschikte Vlaamse mijn- en spoorwegarbeiders van Couillet. De Vlamingen voelden er zich 

thuis, omdat het drankhuis werd opgehouden door een landgenoot. De waard, mijnheer De 

Brauwer, was immers afkomstig van Ninove. Hij kreeg ook wel de bijnaam ‗Den Drol‘. Mijnheer 

De Brauwer was getrouwd met een Waalse vrouw, mevrouw Julie, bijgenaamd ‗Julie van Den 

Drol‘.
108

 

     De heer Chavez, een Waal en tevens informant van de Rijkswacht, was neergestreken in de 

herberg ‗Au Tambour‘, na de begrafenisplechtigheid van mevrouw Dubois te hebben 

bijgewoond. Hij luisterde de gesprekken af van de vele aanwezige Vlamingen. Tijdens deze 

gesprekken viel de naam van een zekere „Donaat Dhayers‟ hem op. Er werd gezegd dat deze 

mijnheer Dhayers, een Vlaamse mijnwerker, een uitgesproken mening zou hebben over de moord 

op mevrouw Dubois. Mijnheer Chavez vermoedde onmiddellijk, zonder bewijzen en 

vermoedens, dat deze  „Donaat Dhayers‟ een van de moordenaars van weduwe Dubois moest zijn 
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geweest. Met deze informatie trok hij naar de onderzoeksrechter, mijnheer Aulice die mijnheer 

Donaat Dhayers liet opsporen via de mijndirecties.
109

  

     De mijnbestuurder, de heer Gobert, kwam al snel tot de vaststelling dat in de nacht van vrijdag 

23 op zaterdag 24 maart mijnheer Dayers deel uitmaakte van de nachtploeg. Toch vroeg de 

onderzoeksrechter een aanhoudingsmandaat. Als motief werd ―verdacht van medeplichtigheid 

aan de moord op weduwe Dubois‖ aangevoerd.
110

  

 

E. Zaterdag 31 maart 1860.  

 

     Op zaterdag 31 maart, omstreeks vier uur ‘s morgens, zou men Donaat Dhayers op de werf 

van de grote mijn te Couillet aanhouden. Maar… Dhayers was niet meer aanwezig. Hij was 

vroeger naar huis gegaan. Dhayers woonde bij Jan Coucke, maar was momenteel op bezoek bij 

de paardenkoopman Rabisci. Wanneer hij onder aanhouding werd geplaatst, ging hij gewillig 

mee. Enkele uren later moest hij verschijnen voor de onderzoeksrechter, mijnheer Aulice. 

Evenwel verscheen ook de heer Lardinois, dienstoverste bij het mijnbestuur die bewijs leverde 

dat de heer Dhayers onmogelijk de moordenaar kan zijn:  

“Hij kan geen schuld hebben aan de moord, want in de nacht van 23 op 24 maart was 

hij in de mijn op 800 meter onder de grond, van ‟s avonds 8 tot ‟s morgens 4 uur…. 50 

mijnwerkers, en meer, hebbe dien nacht met Donaat Dhayers onder in de mijn gewerkt, 

met hem gesproken. De ophaalbak werd niet éénmaal in werking gebracht. Elke 

vergissing is uitgesloten.”  

De aanhouding werd opgeheven en Donaat Dhayers mocht naar huis terugkeren.
111

 

 

F. Dinsdag 3 april 1860. 

 

     De heer de Bavay, procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, ontving een 

naamloos schrijven. Met dit document stapte hij naar het bureau van de onderzoeksrechter, 

mijnheer Aulice. Het naamloos schrijven was kort, in vervormd schrift en zonder uitleg. Alleen 

                                                           
109

 R. VERHULST, Jan Coucke en Pieter Goethals, Antwerpen, De Werkgroep S.V., 1938, 169-180. 
110

 R. VERHULST, Jan Coucke en Pieter Goethals, Antwerpen, De Werkgroep S.V., 1938, 180-190. 
111 L. DELPIRE, Twee Vlaamsche martelaren: in memoriam 16 november 1860, Antwerpen, Janssens, 1922, 23; R. 

VERHULST, Jan Coucke en Pieter Goethals, Antwerpen, De Werkgroep S.V., 1938, 191-195, 205-209. 



49 

 

drie mannen werden als moordenaars aangewezen: Jan Coucke, Pieter Goethals en Henri Smets. 

Volgens de twee magistraten was er geen dwaling mogelijk, alles was klaar, alles klopte. Trois 

Flamands. .. Et la pioche!
112

 

     Jan Coucke, Pieter Goethals en Herni Smets werden aangehouden door de vliegende brigade 

en overgebracht naar de gevangenis van Charleroi. Het rechterlijk bevel luidde: “Streng 

afgezonderd opsluiten. Geen de minste gemeenschap, noch met elkaar, noch met de buitenwereld. 

Geen bezoeken, ook niet van bloedverwanten. Beiden in het volledigst geheim.”
113

 Evenwel werd 

Herni Smets, bij gebrek aan bewijzen, snel van vervolging ontslagen.
114

  

 

G. Donderdag 5 april 1860.  

 

“Wij vestigen er de aandacht op, dat die twee Vlamingen misdaad op misdaad konden stapelen 

tot ze eindelijk gevat werden voor den moord op vrouw Dubois, bij ‟n ongehoord stoute inbraak 

geschied. ‟t Walenland wordt meer en meer een vuilnisbelt voor het Vlaamsche uitschot. Als die 

het in hun eigen krochten niet meer kunnen uithouden, dan komt dat gespuis naar hier en levert 

zich over aan de ergste losbandigheden, aan ongehoorde aanslagen op personen en 

eigendommen. Er moet onmiddellijk een zuivering geschieden. Al dat volksken dient over onze 

Waalsche grenzen gezet.” (Plaatselijk dagblad)
115

 

 

“De moordenaars van weduwe Dubois - twee Vlamingen - zijn thans gevat. Behooren beiden tot 

de Zwarte Bende? Wij twijfelen er nauwelijks aan. Het spreekt vanzelf, dat de volksmond de twee 

schurken en hun bendegenooten, ook nog anderen onopgehelderde misdaden in de schoenen 

schuift.”(Plaatselijk dagblad)
116
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H. Zaterdag 14 juli 1860. 

 

     Op zaterdag 14 juli vond het laatste verhoor plaats van de beklaagden alvorens ze dienden te 

verschijnen voor het Hof van Assisen. Vooreerst werd Jan Coucke verhoord. De 

onderzoekrechter wou van Coucke weten:  

― - Waarom hij van de herberg „Het Tamboerken‟ niet rechtstreeks naar huis is gegaan? 

- Omdat hij zijn bed aan twee Vlaamsche vetverkopers had afgestaan. Dit kan Rosalie 

Gagnage getuigen.  

- Evenwel de getuigenis van de vrouw is verdacht, want zij is de vriendin van de 

beklaagde.  

- Toch is het de waarheid! Zegt Coucke. Die vetverkopers moeten wel te vinden zijn. Ze 

kwamen uit de omgeving van Dendermonde.  

- Als zij bestonden zouden ze zich al lang hebben aangemeld. Wanneer is Coucke ‟s 

nachts in de woning van Rosalie aangeland?  

- Om eerlijk te zeggen, hij weet het niet. Hij weet niets meer. 

- Waarom had hij zijn gezicht zwartgemaakt? 

- De wegen waren dien nacht heel beslijkt, hij was gevallen. Met modderige handen kan 

hij zijn hoofd hebben vastgehouden.  

- ‟t Was geen slijk, maar blink of schoensmeer.  

- Zeker niet. Dat kan niemand zeggen! Antwoord Coucke.  

- In den nacht hebt gij aan Rosalie een mes gevraagd, zeggende dat gij u van kant wilde 

maken.  

- Ik weet het niet, maar mogelijk is het wel. Het is dronkenmanspraat en ik deed me 

waarschijnlijk bittere verwijten me zoo door den drank te hebben laten meesleepen. ‟t 

Was het gezelgschap. Ik heb altijd spijt wanneer ik iets verkeerd heb gedaan.  

- Voor de moord hebt gij geld ontleend van Rosalie Gagnage? 

- Ja, ze hielp me soms voort en ik gaf haar telkens stipt terug. Er zijn nooit geldkwesties 

tussen ons beiden geweest. 

- Hoeveel hebt gij de laatste maal ontleend? 
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- Zij gaf me 13 frank, die ik tekort kwam om een levering aardappelen van 67 fr. te 

betalen. Ik heb zelf geld onder de menschen staan, want daar zijn er altijd die niet 

dadelijk kunnen afrekenen, en aardappelen kunnen de menschen niet missen.   

- Gij hebt ook aan De Brouwer 5 fr. ontleend. Gij waard dus wel erg in geldgebrek.  

- Toch niet. Ik had dien dag geen geld op zak, doch had ik er thuis liggen.  

- Gij hebt ze toch niet onmiddellijk teruggegeven. 

- Ik wilde die kleinigheid afrekenen na de markt, wat ik dan ook heb gedaan. Ik ben ‟s 

Zaterdags met 120 fr. naar de markt van Namen vertrokken.  

- Den Zaterdag 24 maart?  

- Ja.  

- Gij hebt niet alleen 120 fr. uitgegeven, doch 133. Bij uw aanhouding had ge nog 34 fr. 

op zak. Dat maakt te zamen 167 fr. Waar komt dat geld vandaan?  

- Van mijn klanten.  

- We hebben alles bij uw klanten nagegaan. Ge hebt omtrent dan 25
e
 Maart niet meer 

dan 85 fr. ontvangen. Dan schieten er nog 82 fr. over waarvan gij de herkomst niet kunt 

aangeven.  

- Ik kan niet alles onthouden, niet alles uit het hoofd rekenen. In ‟t midden van de maand 

komt er regelmatig 160 tot 180 fr. binnen, en nog zoveel op ‟t einde van de maand. De 

Brauwer weet dat, en hij had over 5 fr. kunnen zwijgen, vooral als het mij kon schaden.  

- De dag na de moord betaald ge met een goudstuk van 20fr. en ge kunt niet aanduiden, 

waar ge het gehaald hebt. Waar komt dat goudstuk vandaan?  

- Welk goudstuk?  

- Hang de stomme niet uit, Coucke. Wij hebben het u al zoo dikwijls gevraagd! Eerst het 

ge verklaard, dat er altijd menschen waren, die men ‟n goudstukje betaalden en dan 

hebt ge gezegd, het kwam van Dhayers. Maar Dhayers hebben we doen bekennen, dat 

het niet waar is. Gij hebt ons willen bedriegen, omdat gij er niet uit kon.  

- Neen, om gerust gelaten te worden.  

- Beken dat het van vrouw Dubois herkomstig was! 

- Daar is geen kwestie van! Ik heb erover nagedacht. Maar ‟t is alles al bijna vier 

maanden geleden. ‟t Is me nu toch ingevallen, dat ik het goudstukje, ik meen dat het een 
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van tien was, van Thérèse Monfroid heb gekregen, die een zak aardappelen betaalde en 

wat erwten en groenten. Ik geloof zelf, dat Dhayers erbij stond.  

- Allemaal nieuwe uitvluchten, het nagaan niet waard!”
117

 

  

     Vervolgens was Pieter Goethals aan de beurt. Hij verklaarde ten overstaande van de 

onderzoeksrechter:  

“ - Laat me met rust. Ik heb geen schuld… Ik ben een eerlijke man, een deftige arbeider, 

een goede echtgenoot en vader. Er valt niets op mij te zeggen, dan dat we dien avond 

eens buitensporig hebben gedronken… Ik heb altijd van ‟s morgens tot ‟s avonds 

gewerkt; ik was chef-piocheur, om mijn ijver en mijn goed gedrag! Nooit een vermaning 

opgeloopen! Als ik dien moord heb begaan was het in een vlaag van geestverbijstering 

en daarvoor kunt ge mij ten hoogste in een krankzinnigengesticht opsluiten !  

- Dat schijnt me erg op een bekentenis te gelijken. Welnu Goethals, geef toe aan den 

moord te hebben deelgenomen, het zal u geweten verlichten en uw straf verzachten!  

- Gij zijt mis!  

- Goed! Maar dan zult ge nauwkeurig rekenschap van uw tijd moeten geven. Vroeger 

hebt gij mij gezegd: Primo: ik heb om halfeen de herberg verlaten; secondo: Ik woon 

een kwartier of 20 minuten van de herberg; tertio: Ik ben tien minuten voor een thuis 

gekomen. Is dat zoo?  

- Ja!  

- Nadien hebben we onweerlegbaar vastgesteld, dat gij niet om half een, maar om half 

twaalf de herberg verlaten hebt. Waarom die leugen? 

- Ik wist niet beter.  

- Maar ge moet toch weten waar ge gedurende dit uur zijt geweest?  

- Ik ben niet om half twaalf van de herberg weggegaan en om tien voor een thuis 

gekomen.  

- Wilt ge dan beweren, dat getuige Siroul liegt? 

- Als ik binnen gekomen ben heeft Siroul me niets gezeid. Hij heeft alleen ‟n lucifer 

aangestreken. Den volgenden morgen heeft hij gezegd, dan het tien voor een was. 
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Daarom dacht ik, dat het half een moest zijn als wij het Tamboerken verlieten. Siroul 

kan verkeerd gezien hebben.  

- Maar ge moest u toch herinneren, dat de herbergiersbaas u om half twaalf heeft buiten 

gezet?  

- Dan of wat later, wat belang kon dit toe voor me hebben! ‟t Is nu maar… Als een 

mensch te diep in ‟t glas heeft gekeken, dan weet hij van uur noch tijd… 

- Twee mannen verklaren dat gij om halftwaalf de herberg verliet.  

- Wie zijn die twee mannen?  

- Baugnies en De Brouwer. Hebt gij er nooit aan gedacht, dat wij het van hen vernemen 

moesten! Dat is toch natuurlijk! 

- Neen, het is niet natuurlijk! antwoord hij. Van hen zeker niet!  

- Het zijn toch de eenig mogelijke getuigen!  

- Die hebben hun woord niet gehouden. Dat zijn geen trouwe kameraden.  

- Wat wilt ge daarmee beduiden?  

- We waren overeengekomen te zeggen, dat we de herberg om half een hadden verlaten 

en dat te houden staan tot de dood! … Om niet te varen zoals Donaat Dhayers.. Ja. De 

zaak Dhayers had ons geleerd, wat ons te wachten stond. Zonder een toeval zat die nu in 

onze plaats. Hij mag van geluk spreken, dat hij heel den nacht achthonderd meter onder 

den grond in de kolenmijn was opgesloten!  

- Wie onschuldig is liegt het gerecht niet voor! Liegen is een bewijs van schuld!  

- Wel, dan zijn we schuldig! spot Goethals.” 

     Daaropvolgend gaat Pieter Goethals over tot de volgende bekentenis:  

“Nous sommes sortis à quatre, Coeck, Baugnies, Brauwer et moi pour aller chez 

Madame Dubois dans l‟intention de la voler. Les trois premiers se sont noircis avec du 

noir de bottes. J‟ai refusé de me noircir,  on m‟a dit de rester pour faire le guet. Je 

vomissais en faisant la sentinelle, parce que j‟étais ivre. Je n‟ai pas reçu un centime de 

l‟argent volé chez Madame Dubois.”
118
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Bovendien verklaarde hij dat de misdaad was ingegeven door Jan Coucke en dat de dodelijke slag 

waarschijnlijk door meneer De Brouwer was toegebracht.
119

  

     Nog diezelfde dag werden De Brouwer en Denijs Baugniet naar het bureau van de 

onderzoeksrechter geroepen. Evenwel hun alibi‘s sloten als een bus. Mijnheer De Brouwer had 

zijn woning niet verlaten en het sloeg middernacht, toen mijnheer Baugnies was thuis 

gekomen.
120

 

 

I. Maandag 20 augustus 1860. 

 

     Maandag 20 augustus 1860 ging het proces van start tegen Jan Coucke en Pieter Goethals. Het 

proces vond plaats in het Hof van Assisen te Bergen. De raadsheer mijnheer Scauflaire, de 

voorzitter van het Hof van Assisen, leidde het proces. De bijzitters waren baron De Rasse en de 

heer Rupert Petit. Mijnheer Huart was de griffier van dienst. Het openbaar ministerie werd 

waargenomen door procureur-generaal de Bavay. Jan Coucke werd vertegenwoordigd door 

advocaat Carlier en Pieter Goethals door de advocaat Halbecq.  De twee Waalse advocaten, ex 

officio aangesteld, waren beiden lid van de balie van Charleroi. Als taalman werd de heer Deloze 

aangesteld.  De juryleden waren allen Walen.
121

 

     Vooreerst werd de akte van beschuldiging, door de heer Haurt, voorgelezen.
122

 

     Na het voorlezen van de akte van beschuldiging, begon men met het verhoor van de 

beklaagden. Ten eerste werd Pieter Goethals verhoord. De voorzitter las de bekentenissen voor 

die mijnheer Goethals had gedaan tijdens zijn laatste verhoor. Zijn reactie was:  

“Ja, mijnheer de voorzitter, geërgerd heb ik dat gezegd, toen ik van den 

onderzoeksrechter hoorde, dat De Brauwer en Baugnies mij beschuldigden. Als ik en 
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Coucke schuld hebben, dan zij ook. De eene heeft niets meer gedaan dan de andere. En 

als ‟t een niet waar is, dan is ‟t ander ook niet waar. Dat zijn toch geen bekentenissen. 

En zoo is ‟t ook met het uur. Indien het half twaalf was, toen ik de herberg verliet, dan 

kan het niet tien voor één, maar ten hoogste tien voor twaalf geweest zijn toen ik thuis 

kwam. Siroul heeft me verraden.”
123

  

     Ten tweede werd overgegaan tot het verhoor van Jan Coucke. Deze verklaarde:  

“Ik heb een goudstukje den dinsdag gewisseld, drie dagen voor de moord. Ik heb daags 

voor de moord 5 fr. geleend van De Brauwer, omdat ik geen geld bij me had. De dag na 

de moord, trok ik geld van mijn klanten, zoals altijd. En maandag ben ik met 120 frank 

naar de markt in Namen gegaan. Ik ontvang om de 14 dagen 170 fr., soms meer, soms 

minder.”
124

  

 

J. Dinsdag 21 tot en met zaterdag 25 augustus 1860. 

 

     De tweede en derde dag van het proces werd overgegaan tot het verhoor van de getuigen. 

Hierbij werden opgeroepen: brigadier Louis-François Linnemart, Marie Jaspar, Jean-Baptiste 

Lebrun, Alexander De Thibault, dokter De Limborgh, Denis Baugnies, De Brouwer, Jacob Nevè, 

Adolphe Siroul, Jan-Baptiste Massin, Hendrik Smets, Donaat Dhayers, Julie De Brouwer, 

Thérèse Monfroid en Rosalie Gagnage.  

     Alexander De Thibaut getuigde:  

“ - Kunt u met nauwgezetheid den tijd aangeven waarop Badoche zich bij u heeft 

aangemeld?  

- Ja, het was ongeveer 10 minuten voor middernacht, toen hij bij me kwam aanbellen. 

- Hoeveel tijd hebt ge noodig om van uw huis naar vrouw Dubois te gaan? 

- Ik woon op een afstand van twee tot drie honderd meter van haar hoeve. J‟ai pu y aller 

en deux minutes! 

- Hoe laat kwamt gij op de hoeve?  

- Misschien nog een paar minuten voor middernacht.”
125
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     De herbergier De Bouwer verklaarde:  

“ Coucke en Goethals zijn in de herberg gekomen. Later ook even Rosalie. De mannen 

hebben gedronken en kaart gespeeld. Ik heb ze vier keer gewaarschuwd, dat het tijd was 

om te vertrekken en de laatste maal om half twaalf… Ze waren nogal goed beschonken. 

Den dag voor de misdaad heeft Coucke me 5 frank te leen gevraagd. Den volgenden dag 

is hij een borrel komen drinken en heeft ‟n goudstukje gewisseld. Rosalie is dan ook 

gekomen en hij gaf haar 13 frank.” Coucke antwoordde: “ Het is den 17
de

 dat ik 5 frank 

heb geleend en ‟t is den 20
ste

 dat ik 13 frank aan Rosalie heb gegeven?”
126

 

     Thérèse Monfroid getuigde dat ze enkel in januari bij Coucke een bestelling had gedaan voor 

een zak aardappelen, snijbonen en wortelen. Dit alles koste tien frank. Ze had hem met een 

goudstuk van twintig betaald en hij had teruggegeven. Haar echtgenoot, Louis Lottchin, 

bevestigde dit.  

     Rosalie Gagnage getuigde:  

“ - Ik ben de avond van den 23
e
 maart naar de herberg gegaan om mijn brood te laten 

bakken en om aan Coucke over erwten te praten. Ik zei Coucke dat hij kon komen 

slapen, daar hij zijn bed had afgestaan… Ik ben om half tien, samen met mijn man 

weggegaan.  

- Hoe laat was het toen hij bij u aankwam? 

- Ik heb niet naar het uur gekeken. 

- Hoe zag Coucke er uit, toen hij is toegekomen?  

- Zijn broek en kiel waren nogal beslijkt… Zijn gelaat was niet zwartgemaakt. 

- Heeft hij geschreid? 

- Dat weet ik niet. 

- Sprak hij van zijn geldbeugel?  

- Neen! 

- Heeft hij niets gezegd, dat hij zich wilde verdrinken? 

- Als hij zo iets heeft gezegd, heb ik het niet gevat.  

- Hoe laat is Coucke opgestaan?  

- Ongeveer zes uur.  
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- Den zaterdag, 24 maart, hebt gij Coucke teruggezien bij De Brouwer?  

- Ja 

- Heeft hij u dan 13 frank teruggeven? 

- Neen. 

- Heeft hij in uw aanwezigheid geen goudstuk van twintig frank laten wisselen? 

- Neen 

- Pas op! Gij hebt bij den onderzoeksrechter verklaard, dat Coucke u den zaterdag 13 

frank heeft gegeven!  

- Wanneer hebt gij dat geld dan gekregen?  

- In ‟t begin van de week, den maandag of den dinsdag.”
127

 

Ingevolgde deze getuigenis werd Rosalie Gagnage veroordeeld voor meineed door de rechtbank 

van Bergen. Ze moest een celstraf van vijf jaar uitzitten. Echter een jaar later bleek, dat zij de 

waarheid sprak. Hierop werd ze onmiddellijk in vrijheid gesteld.
128

 

     Op vrijdag 24 maart werd het rekwisitorium en de pleidooien gehouden.  

     De uitspraak werd geveld zaterdagnamiddag, 25 maart 1860. Er werden achtentwintig vragen 

aan de jury gesteld. De beraadslaging duurde slechts één uur en drie kwartier. Met zeven 

stemmen tegen vijf antwoordden de gezworenen op al de vragen, behalve op de vierde en de 

zevende vraag. Deze twee vragen peilden ernaar of Coucke en Goethals plichtig waren vrijwillig 

den slag toegebracht en de wonde veroorzaakt te hebben. Op beide vragen was het antwoord: 

Neen. Evenwel oordeelde de jury op de vraag of Jan Coucke en Pieter Goethals medeplichtig 

waren aan de moord: Ja. Jan Coucke werd schuldig bevonden bij de moord te hebben geholpen. 

Pieter Goethals werd tevens schuldig bevonden bij de moord te hebben geholpen, maar hij werd 

ook veroordeeld omdat hij de werktuigen bezorgde die de moord hielpen voltrekken. Bijgevolg 

waren Coucke en Goethals niet de plegers van de moord, maar ze werden wel geacht aan de 

misdaad deelgenomen te hebben.
129
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     Gelet op de beslissing van de jury, vorderde de procureur-generaal de Bavay de doodstraf 

voor Jan Coucke en Pieter Goethals. Vervolgens schorste de voorzitter het geding om zijn vonnis 

op te stellen. Na enkele uren nam het Hof weer plaats en las de voorzitter zijn vonnis voor:  

“Jan Coucke en Pieter Goethals zijn ter dood veroordeeld. De terechtstelling zal plaatsvinden op 

een openbaar plein te Charleroi.”
130

 

     Gedurende de beraadslaging werden Coucke en Goethals in een cel van het gerechtsgebouw 

ondergebracht. Ze werden bewaakt door een politiebediende, de heer Prateau. Deze hoorde de 

twee beklaagden tegen elkaar spreken. Jan Coucke zou gezegd hebben: “Want als zij de 

anderen” of “Want of zij die anderen niet weten te pakken”.  De heer Prateau vertaalde dit als: 

“Si maintenant on attrapait les autres” of “Pourvu qu‟ils n‟attrapent pas les autres”.
131

 

 

K. Het Verbrekingshof en genadeverzoek. 

 

     Het Verbrekingshof liep op een afwijzing uit. Het vonnis was in kracht van gewijsde getreden 

en Koning Leopold I werd om genade verzocht. Het verslag van de procureur-generaal de Bavay 

aan de Koning luidde als volgt: ―De jury heeft ontkennend geantwoord op de vierde en op de 

zevende vraag, bij welke gevraagd werd of Goethals en Coucke plichtig waren vrijwillig den slag 

gegeven en de wonde veroorzaakt te hebben. Wij volharden, niettegenstaande voor wat ons 

betreft, in Goethals den waren moordenaar te zien van vrouw Dubois, te meer omdat, op de wijze 

op welke de slag gegeven werd, hij niet kon gegeven worden dan door een piocheur. Goethals 

heeft tevens, uit eigen beweging, zijn deelneming aan de misdaad erkend. De gezworenn hebben 

de tegenwoordigheid erkend van Goethals in het huis der weduwe Dubois, en zijne medewerking 

aan al de daden, welke er gepleegd werden in de nacht van 23-24 maart. Coucke was verplicht 

geld te ontlenen van Rosalie Gagnage (vrouw Smets) den zaterdag voor de misdaad; na de 

                                                                                                                                                                                            
Twee Vlaamsche martelaren: in memoriam 16 november 1860, Antwerpen, Janssens, 1922, 36; E. LAURENT, La 

bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; Coecke et Goethals étaient-ils innocent?, Brussel, Print Express, 1971, 

24; R. VERHULST, Jan Coucke en Pieter Goethals, Antwerpen, De Werkgroep S.V., 1938, 737-739. 
130

 E. LAURENT, La bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; Coecke et Goethals étaient-ils innocent?, Brussel, 

Print Express, 1971, 24; R. VERHULST, Jan Coucke en Pieter Goethals, Antwerpen, De Werkgroep S.V., 1938, 

739-741. 
131 L. DELPIRE, Twee Vlaamsche martelaren: in memoriam 16 november 1860, Antwerpen, Janssens, 1922, 38-39; 

E. LAURENT, La bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; Coecke et Goethals étaient-ils innocent?, Brussel, 

Print Express, 1971, 46. 



59 

 

misdaad liet hij een stuk van twintig frank wisselen en hij had nog een zeker getal stukken van 5 

frank in zijn bezit, waar hij nooit den oorsprong heeft kunnen van aanwijzen. De halsrechting 

van beiden is een noodzakelijkheid geworden. Inderdaad, sedert 1 januari 1850 zijn er, in dit 

arrondissement, meer dan 80 diefstallen gepleegd met inbraak en beklimming, waar de daders 

van onbekend gebleven zijn… Om een einde te stellen aan zoo groote en talrijke misdaden, en om 

te beletten dat er zich nog voordoen, terwijl de daders hunne vrijheid genieten, is er slechts een 

middel.”  Hierop werd door Koning Leopold I het genadeverzoek geweigerd.
132

 

 

L. Donderdag 15 en vrijdag 16 november 1860. 

 

     Op 15 november, omstreeks zes uur ‗s avonds, werden Jan Coucke en Pieter Goethals 

overgebracht van Bergen naar Charleroi.
133

 “Zij stapten met vaste schreden van het celkarken 

den spoorwagen in. Men hoopte dat zij met elkander zekere veropenbarende praatjes zouden 

gewisseld hebben…Geen van beide veroordeelden repte een woord over hun proces. Men zei dat 

ze naar Charleroi gingen voor een nieuw onderzoek.”
134

 

     Toch hebben Coucke en Goethals zelf de waarheid in verband met hun overplaatsing geraden: 

“We gaan naar de dood.” Om half tien kwamen ze aan in de gevangenis van Charleroi. Een uur 

later ontvingen zij bezoek van den heer Considérent, hoofdgriffier van de rechtbank, die hun het 

vonnis kwam voorlezen: binnen enkele uren moeten beiden sterven.
135
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     ‘s Nachts werd het schavot opgetimmerd te midden van het Plein der Boven-Stad, zodat het 

schouwspel zichtbaar was tot op het einde van de Nieuwstraat en van al de aangrenzende straten. 

Een ontelbare menigte was toegestroomd. Deze menigte werd later geschat op 17.000 mensen.
136

  

     Om 7 uur ‘s morgens ontvingen ze nog het bezoek de Procureur des Konings en de 

onderzoeksrechter. Deze hoopten alsnog enkele bekentenissen los te krijgen, maar beide 

veroordeelden volhardden in hun onschuld.
137

 

 

“Gedurende de weg schenen Goethals en Coucke bijna ongevoelig. De tweede alleen wierp 

bijwijlen eenen oogslag op den openbare weg. Zij schenen met groote aandacht de gebeden aan 

te hooren, welke hun biechtvaders prevelden. Het was een droevig schouwspel.  

Goethals stierf even moedig als Coucke.“  

(Journal de Charleroi, 17 november 1860)
138

 

 

§2. Proces: de Zwarte Bende.  

A. Algemeen. 

 

     Het proces tegen de Zwarte Bende begon op 23 december 1861, voor het Hof van Assisen te 

Henegouwen. De jury moest antwoorden op 876 vragen. Uiteindelijk werd de Zwarte Bende 

veroordeeld voor 55 misdrijven. Hun rechtsgeding eindigt op 9 januari 1862. Negen van de 

veertien leden werden tot de doodstraf veroordeeld. Er brak een hevige perscampagne los. De 

liberale kranten waren tegen de doodstraf, de katholieken meestal voor. Zeven van de negen 

veroordeelden kregen genade van de Koning. Alleen Jean-Baptiste Boucher en August Leclercq 

werden op 29 maart 1862 onthoofd.
139
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     Ze werden veroordeeld voor volgende misdrijven:  

1.Waret-la-Chaussée (Namen): 11-12 mei 1856;  

2.Mellery (Nyvel): 14-15 mei 1856;  

3.Montigny-sur-Sambre (Charleroi): 5 oktober 1856;  

4.Jambes (Namen): 8-9 maart 1857;  

5.Orbaix (Nijvel): 30 juni-1juli 1857;  

6.Grand Leez (Namen): 13-14 september 1857;  

7.Erpion (Charleroi): 15-16 september 1857;  

8.Gerpinnes (Charleroi): 2-3 november 1857;  

9.Wanfercéée-Baulet (Charleroi): 8-9 november 1857;  

10.Correy-le-Chateau (Namen): 15-16 januari 1858;  

11.Emines (Namen): 23-24 mei 1858;  

12.Silenrieux (Dinant): 30-31 mei 1858;  

13.Castilton (Dinant): 22-23 augustus 1858;  

14.Wanfercéée-Baulet (Charleroi): 10-11 oktober 1858;  

15.Cour-sur-Heure (Charleroi): 14-15 november 1858;  

16/17/18.Cortil-Noirmont (Nijvel): 21-25 november 1858;  

19/20.Silenrieux (Dinant): 24-25 december 1858;  

21.Farciennes (Dinant):25 december 1858;  

22.Baisy-Thy (Nijvel) :16_17 januari 1859;  

23.Mafèves St.Marie Wastinnes (Nijvel): 2-3 maart 1859;  

24/25. Courcelles en Roux (Charleroi): 6-7 maart 1859;  

26/27.Renlies (Charleroi): 24-25 april 1859 

28.Bilande-sous-Wavre (Nijvel): 10 augustus 1859;  

29.Obaix (Charleroi): 30-31 oktober 1859 

30.Hansinelle (Dinant): 29-30 december 1859;  

31.Couillet (Charleroi): 23-24 maart 1860  

32.Vedecéé (Dinant): 3juni 1860;  

33/34/35.Walhain-St.Paul (Nijvel): 7-8 juni 1860;  
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36.Jemelle (Dinant): 10-11 juli 1860;  

37.Wanfercée-Baulet (Charleroi): 12-13 juli 1860;  

38.Villers-le-Gambon (Dinant): 1-5 augustus 1860;  

39/40.Ligny (Namen): 5-6 november 1860;  

41.Yves-Gomzée: 10-11 november 1860;  

42/43.Cerfontaine (Dinant): 4-5 november 1860;  

44.Tamines (Namen): 24-25 december 1860;  

45.Gilly (Charleroi): 15-16 januari 1861;  

46.Aiseau (Charleroi): 1-2 februari 1861;  

47/48.Jamagne en Chaumont (Dinant): 11-12 februari 1861;  

49.Jauche (Nijvel): 11-12 maart 1861;  

50.Chastres-Villeroux, Blanmont (Nijvel): 25-26 maart 1861;  

51.Hansinnes (Dinant): 2-3 april 1861;  

52.Gozée (Charleroi): 5-6 april 1861;  

53.Tourinnes St-Lambert (Nijvel): 17-18 maart 1861;  

54.Temploux (Namen): 3-4 september 1861;  

55.Gilly (Charleroi): 27-28 december 1861.
140

 

     De akte van beschuldiging van de Zwarte Bende bevestigt dat in geen van de misdrijven, 

behalve het misdrijf te Couillet, andere personen waren betrokken dan leden van de Zwarte 

Bende. Hun slachtoffers waren doorgaans oudere mensen. Steeds waren er vier overvallers, 

waarvan één buiten de wacht hield. Daarenboven herhaalt het dat de boosdoeners zich voor het 

plegen van hun misdaden bedienden met werktuigen die zij ter plaatse vonden en dat ze tevens 

hun gezichten zwart maakten met blink om niet herkend te worden. Hun aanslagen vonden altijd 

plaats rond elf uur. Zij drongen steeds op dezelfde wijze het huis binnen: ze sloegen een ruit stuk 

en klommen langs daar binnen. Elke keer poogden ze hun slachtoffer in een deken te wikkelen. 

De slag was altijd gericht op het hoofd. Overal wilden zij zich voor Vlamingen laten doorgaan. 

Telkens verdwenen ze op dezelfde geheimzinnige wijze, zodra ze enig gerucht hoorden. Ook 

stipuleert de akte van beschuldiging dat reeds op 21 april 1857 een onschuldige door het Hof van 

Assisen van Namen werd veroordeeld tot levenslange dwangarbeid, als dader van de misdaad te 
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Jambes (nr.4), terwijl in tegendeel later gebleken is dat dit feit ten laste der Zwarte Bende moest 

komen. Feit is dat ―Vrouwe Justitia‖ jarenlang vruchteloos de stoutmoedige misdrijven van de 

Zwarte Bende heeft trachten te achterhalen.
141

 

 

B. In het kader van de zaak ‗Coucke en Goethals‘.   

 

     Vooreerst verklaarde August Leclercq aan zijn vrouw op de dag van de executie van Jan  

Coucke en Pieter Goethals: “ Ze hebben vandaag twee onschuldigen gehalsrecht.” 
142

  

     Rabet verklaarde in de rechtszitting van 2 januari 1862, in het Hof van Assisen te 

Henegouwen:  

“De misdaad van Couillet is bedreven door August Leclercq, Josef Leclercq, Hubinon 

en mij. Ik heb op uitkijk gestaan, buiten onder den wagen; August en Josef zijn het huis 

binnen gegaan langs het venster gelijkvloers. Zij hadden pistolen bij en ook twee 

ploegkouters. Hubinon had er een meegebracht. Omstreeks elf uur zijn wij alle vier naar 

het huis gegaan. De Kroeskop heeft de blinden opengebroken en eene ruit uitgeslagen 

met een ploegkouter. Hij heeft het venster geopend en is in huis gesprongen, gevolgd 

van August en den ouden Hubinon.  Ik heb eenen bots gehoord alsof men op tafel sloeg. 

Alle drie hadden zich zwart gemaakt en ik ook… August Leclercq zegt dat hij te Couillet 

niet was… Ik zeg dat hij er bij was, en dat hij de derde in huis  binnen ging. Gij meent 

dat het Vlamingen waren te Couillet, maar gij dacht dat de andere misdaden begaan 

werden door Vlamingen, en vandaag ziet ge wel dat het overal Walen geweest zijn.”
143
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     Joseph Leclercq verklaarde:  

“De overval werd gepland door Boucher. Deze wist dat de politie hem in het oog hield. 

Om de politie om de tuin te leiden besloot hij Vlamingen in te schakelen. Hijzelf koos de 

Vlamingen niet bij naam.”
144

 

     De volgende dag verklaarde Jean-Baptist Boucher:  

“De wandaad van Couillet werd tweemaal verschoven. Ik heb de wandaad van Couillet 

ingericht. Bij mijn weten moest de zaak afgedaan worden duur August, de Kroeskop en 

de oude oom. August heeft mij gezegd dat het te Couillet was. Ik ken geen 

Vlamingen.”
145

  

     Op 6 januari 1862 sprak procureur-generaal de Bavay zijn rekwisitorium uit. Hierin raakte hij 

nogmaals de zaak van Jan Coucke en Pieter Goethals aan:  

―J.B.Boucher heeft gezegd da hij niet weet of de Vlamingen er bij waren. Ik geloof 

echter dat hij alles weet. Ik heb alles gedaan wat ik kon om het tot spreken aan te nopen; 

hij heeft geweigerd…Blijft dus Rabet; Geeft Boucher eenig waarheidschijn aan het 

gezegde van Rabet? Geenszins… Er is dus niets dan de bevestiging van Rabet… Coucke 

en Goethals waren pligtig. Het bewijs steunt op de bekentenissen van Goethals, op de 

getuigenissen, op de tegenstrijdigheden van Rabet,…Heeren gezwoorenen, ziende dat de 

gewaande schuld van Coucke en Goethals slechts berust op de gezegden van een dief, 

dat die gezegdens zijn gelogenstraft door al de feiten der zaak.”
146

  

     Joseph Leclercq zegde op 25 april 1862 :  

“Hubinon en ik zijn naar Dubois gegaan met Rabet. Later is August gekomen. Veel later 

zijn de Vlamingen gearriveerd. Een van hen had zijn houweel onder de arm, een ander 

had een lantaarn op zak. Met de Vlamingen zijn we het huis binnengedrongen. Ik stond 

bij de deur toen een van de twee Vlamingen, ik geloof de kleinste, met zijn houweel op de 
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oude vrouw sloeg. Hubinon en ik zijn naar buiten gegaan, voor ‟t geval er onraad zou 

zijn…”
147

 

     Op 26 april 1862 verklaarde François Hubinon :  

“Twee mannen zijn zich bij ons komen voegen. Zij hebben gesproken met August 

Leclercq en Rabet. Rabet moest ze kennen.”
148

 

     In het proces-verbaal van 29 april 1862 erkende Hubinon: “De overval bij de weduwe Dubois 

werd niet door drie maar door zes man gepleegd. Rabet is buiten gebleven. De mij twee 

onbekenden spraken Vlaams onder elkaar. Men heeft mij naar buiten gestuurd om met Rabet op 

de loer te staan. Binnenshuis hebben de vier zich beholpen met een lantaarn.”
149

 

     De procureur-generaal de Bavay heeft de helft van zijn openingsrede van het gerechtelijk jaar 

van 13 oktober 1862 gewijd aan het bewijzen dat Coucke en Goethals wel degelijk medeplichtig 

waren, ook al hadden Jean-Baptiste Boucher en August Leclercq, veroordeeld en geëxecuteerd in 

datzelfde jaar, ze onschuldig verklaard.
150

 

     In een open brief van 14 oktober 1864, Antwerpen, Handelsblad, werd aan procureur-generaal 

de Bavay gevraagd waar de bewijzen bleven voor de medeplichtigheid van Coucke en Goethals.  

De dag daarop volgde de openingsrede van het gerechtelijk jaar door de procureur-generaal 

gehouden. Evenwel werd er met geen woord gerept over Coucke en Goethals. Hierop volgden 

opnieuw open brieven aan de  procureur-generaal de Bavay op 16 en 17 oktober 1864.  Evenwel 

op 1 april 1865 sprak de heer de Bavay opnieuw, hij bevestigde dat Hubinon en Josef Leclercq  

tijdens een ondervraging hadden bekend dat zes personen in de zaak Couillet betrokken waren: 

de broers Leclercq en Hubinon waren in huis en niet alleen Rabet, maar ook Coucke en Goethals 

hielden de wacht. Hiermee erkende hij dat Coucke en Goethals slechts medeplichtig waren aan de 

moord op weduwe Dubois.
151

 Hij bevestigde dit nogmaals op de gerechtzitting van 2 april 1865 
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van het Hof van Assisen te Henegouwen.
152

 In datzelfde jaar verklaarde hij, tijdens zijn jaarlijkse 

openingrede van het gerechtelijk jaar op 16 oktober 1865: “Een uur voor dat hij het schavot ging 

beklimmen, heeft August Leclercq aan den onderzoeksrechter verklaard dat hij, zijn broeder 

Josef en zijn oom Hubinon de misdaad van Couillet bedreven hebben, terwijl Rabet op de wacht 

stond buiten, maar dat er geen Vlamingen omtrent waren. Hij stelde voor den priester te laten 

roepen, tegen wien hij gebiecht had. Hij zou dezen de toelating geven, dat gedeelte zijner biecht 

openlijk bekend te maken, dat hij hem gebiecht had over de zaak van Couillet.”
153

 

  

Afdeling 3. Standpunten met betrekking tot de onschuld of medeplichtigheid van Jan 

Coucke en Pieter Goethals.  

§1. Onschuldig. 

A. Harry Peters.
154

 

 

     De heer H. Peters geeft zijn standpunt over de zaak ‗Coucke en Goethals‘ in de werken: ―Zaak 

Coeck en Goethals, Veropenbaringen, Vergelijkingen en tegenstrijdigheden”
155

 en 

―Eerherstelling van Jan Coucke en Pieter Goethals, martelaars van het Gerecht den 16 

November 1860/ Voordracht gehouden door Harrij Peters”
156

. 

     In het eerste werk tracht H. Peters door vergelijkingen en tegenstrijdigheden aan te tonen dat 

Jan Coucke en Pieter Goethals onschuldig zijn. In het tweede geeft hij zijn visie over de 
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gebeurtenissen in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart 1860. Zijn oordeel over de zaak 

‗Coucke en Goethals‘ luidt: “Alles werd in de zaak verminkt, verdraaid, verduisterd en vervalst.” 

Volgens hem waren August Leclercq, Josef Leclercq, François Hubinon en Leopold Rabet 

diegene die de overval ten huize weduwe Dubois hadden gepleegd. Zij waren naar Charleroi 

gereisd en  hadden een ploegijzer gestolen in de hoeve nabij het huis van weduwe Dubois. De 

inbraak zelf gebeurde om 23.05 uur door de broers Leclercq en de heer F. Hubinon. De heer L. 

Rabet stond op de uitkijk. Mijnheer F. Hubinon was diegene die de weduwe met het ploegijzer 

trof, terwijl de boers Leclercq haar onder bedwang hielden om wegvluchten te voorkomen. Dit 

vond plaats rond 23.25 uur. Het rumoer van de inbraak had de meid doen ontwaken die 

vervolgens naar de stalknecht vluchtte om bijstand te vragen. Dit alles had de inbrekers doen 

vluchten omtrent 23.38 uur.
157

  

 

I. Taal. 

 

     Volgens de auteur H. Peters kenden de veroordeelden geen Frans. Desalniettemin werd het 

hele rechtsgeding in het Frans gevoerd. Bovendien beweerde hij dat de aangestelde taalman zeer 

weinig, tot slecht Vlaams sprak.
158

 

 

II. Tijdstip.  

 

     Het openbaar ministerie legt in haar akte van beschuldiging vast dat de inbraak plaatsvond 

omstreeks middernacht. Volgens de heer H. Peters staat het tijdstip in totale tegenstelling tot de 

verklaring van weduwe Dubois, de heer De Limborgh en het proces-verbaal opgesteld door de 

heer Linnemarts.
159

 

     Het staat vast dat Jan Coucke en Pieter Goethals de avond van 23 maart hebben doorgebracht 

in de herberg ‗Au Tambour‘ die ze, samen met de heer Baugnies, verlieten na half twaalf. 

Bovendien lag de herberg op meer dan duizend meter van het huis van weduwe Dubois. Het 
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besluit van de heer H. Peters was dan ook: ―Gelet op het tijdstip van de inbraak, vastgesteld aan 

de hand van de getuigenissen, konden Jan Coucke en Pieter Goethals onmogelijk de daders of 

medeplichtigen  geweest zijn van de moord op mevrouw Dubois‖.
160

 

 

III. Moordwapen. 

 

     Volgens de akte van beschuldiging werd een ploegijzer gebruikt en geen ―pioche‖ om de 

moord te plegen en de ladekast te openen. Volgens de heer H. Peters kan dit niet. Ten eerste had 

weduwe Dubois duidelijk verklaard dat het ging op een ploegijzer en dus geen ―pioche‖. Ten 

tweede was de zogenaamde ―pioche‖ niet bebloed, noch schoongemaakte. Ten derde: de ladekast 

was niet gebroken, maar wel gesprongen. Het is onmogelijk om met een pioche tussen de voegen 

te wringen van een ladekast. Met een ploegijzer kan zoiets wel degelijk. Met zijn scherpe snee, 

zijn stevigheid en dikke rug is het ploegijzer het ideale werktuig. Ten vierde was de wond van 

weduwe Dubois scherp doorgesneden. Een pioche zou een ronde vleeswonde veroorzaken, de 

beenderen breken en er zou een ronde scheur in de kleren gemaakt zijn. Een ploegijzer maakt 

daarentegen een snede.
161

 

 

IV. Getuigenissen en verklaringen.  

 

     Mevrouw Dubois verklaarde, de dag na de overval, dat de drie indringers haar in het Frans 

hadden aangesproken en dat ze ook enkele woorden Vlaams hadden gesproken. Hierbij stelt de 

heer H. Peters zich enkele bedenkingen: 

- kende de weduwe Dubois wel Vlaams?  

- hoe wist ze dat het Vlamingen waren die Vlaams spraken en niet Walen die probeerden Vlaams 

te spreken? De Zwarte Bende deed zich immers voor als Vlamingen.
 
Dit laatste is bevestigd door 

de procureur-generaal de Bavay.
162

  

                                                           
160

 H. PETERS, Eerherstelling van Jan Coucke en Pieter Goethals, martelaars van het Gerecht den 16 November 

1860/ Voordracht gehouden door Harrij Peters, Antwerpen, Schoepen, 1860, 3.   
161

 H. PETERS, Eerherstelling van Jan Coucke en Pieter Goethals, martelaars van het Gerecht den 16 November 

1860/ Voordracht gehouden door Harrij Peters, Antwerpen, Schoepen, 1860, 4-5.   
162

 H. PETERS, Zaak Coeck en Goethals, Veropenbaringen, Vergelijkingen en tegenstrijdigheden, Antwerpen, 

Druk, Harry Peters, Kipdorpvest 64, 1864, 18. 



69 

 

-bovendien leidt men af dat het om Vlamingen moest gaan, omdat de daders enkele woorden 

Vlaams hadden gesproken. Maar ze spraken ook Frans, waaruit kon worden afgeleid dat het om 

Walen ging.
163

 

 

V. Zwarte Bende.  

 

     De heer H. Peters bewijst de onschuld van Jan Coucke en Pieter Goethals door middel van 

verklaringen afgelegd door de leden van de Zwarte Bende én hun akte van beschuldiging. Ten 

eerste verwijst hij naar de uitspraak van August Leclercq die aan zijn vrouw verklaarde toen hij 

teruggekeerd was van de executie van Jan Coucke en Pieter Goethals: “Men heeft te Charleroi 

twee onplichtigen gehalsrecht.” Mijnheer de Bavay erkende en bevestigde dat August Leclercq 

bij de misdaad te Couillet was betrokken. Dus wist August Leclercq wie er al dan niet bij de 

overval betrokken was. Als hij zegt dat Jan Coucke en Pieter Goethals onschuldig waren, dan 

sprak hij met kennis van zaken.
164

 Ten tweede bevestigde de heer Rabet tijdens de 

ondervragingen en gedurende het rechtsgeding verschillende malen dat Jan Coucke en Pieter 

Goethals onschuldig waren.
165

 Ten derde verklaarde August Leclercq toen hij het schavot 

beklom, dat hij samen met de heren F. Hubinon en Josef Leclercq de moord pleegde. L. Rabet 

hield buiten de wacht en er waren geen Vlamingen aanwezig.
166

 Ten vierde wordt in de akte van 

beschuldiging bevestigd door procureur-generaal de Bavay dat de Zwarte Bende een genootschap 

was dat altijd onderling handelde. Bijgevolg zouden ze te Couillet hun manier van werken opzij 

hebben gezet en met ‗vreemden‘ te hebben gehandeld, na vijf jaar straffeloos hun misdaden te 

kunnen hebben uitgevoerd. Dit is wel heel toevallig!
167
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B. Lodewijk Delpire.
168

  

 

     L. Delpire geeft zijn standpunt in het boek: “Twee Vlaamsche martelaren: in memoriam 16 

november 1860.”
169

 

     Het boek stoelt op de visie van mijnheer H. Peters die gelooft dat Leopold Rabet, August en 

Joseph Leclercq en François Hubinon de overval hebben gepleegd ten huize Dubois.  

De overvallers hadden verzamelen geblazen aan het treinstation van Charleroi. Vanaf het station 

leidde de weg naar Philippeville over het dorp Couillet. Ze hadden geen andere wapens dan 

pistolen meegebracht. Joseph Leclercq had ook nog een lantaarn bij. Tijdens hun tocht verscheen 

Joseph Leclercq met een ploegijzer, dat hij onderweg had gestolen. Omdat het nog te vroeg was 

om in te breken, rustten ze even uit om vervolgens hun gezichten zwart te maken. Op diezelfde 

plaats vonden ze hun tweede werktuig: een ploegkouter. Toen het elf uur sloeg op de kerktoren 

van Couillet, vervolgden ze hun tocht. Eenmaal aangekomen ten huize Dubois, bleef de heer L. 

Rabet op de uitkijk staan en braken de broers Leclercq en F. Hubinon het huis binnen. Josef 

Leclercq wrong zijn ploegkouter tussen het vensterluik en deed het openspringen. Met slijk 

besmeerde hij de glasruit, om het lawaai van vallende scherven te dempen. Toen sloeg hij het 

glas stuk. Vervolgens stak hij zijn hand door het raam en opende het venster. De heren F. 

Hubinon en August Leclercq volgden. Eenmaal ingeklommen, haalden ze de lantaarn te 

voorschijn. Met de ploegkouter braken ze de ladekast open. Omdat de omvang van de buit de 

inbrekers niet tevreden stelde, gingen ze naar de slaapkamer van mevrouw Dubois. Er ontstond 

een vreselijke strijd tussen de overvallers en het slachtoffer. De lantaarn werd op de grond 

gestoten, er ontstonden schermutselingen die een drieste climax vonden: de dodelijke slag 

toegebracht door de heer F. Hubinon. Het tumult van de schermutselingen en het gevecht haalden 

Marie Jaspard uit haar slaap. Ze sloop het huis uit om hulp te halen bij de knecht Badoche. Dit 

alles had de inbrekers doen vluchten.
170
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I. Taal. 

 

     De heer L. Delpire gaat ervan uit dat Pieter Goethals slecht een klein beetje “brabbelwaalsch” 

kende. Jan Coucke was het echter nooit gelukt Frans noch Waals te leren.
171

 Ook de 

onderzoeksrechter, mijnheer Aulice, kende geen Vlaams. Er werd een taalman aangesteld die 

geen Frans maar ook niet echt Vlaams kende. Deze taalman: mijnheer Deloze was een 

Luxemburgse gendarme. Bovendien kon hij geen woord Vlaams schrijven. Het luttele Vlaams 

dat hij kende, had hij geleerd tijdens zijn zes maanddurende verblijf in het garnizoen te 

Antwerpen. De vraag die L. Delpire zich stelt is of hij wel op de hoogte was van de 

belangrijkheid van zijn taak. Immers in zulke belangrijke zaak, waar mensenlevens op het spel 

staan, is elk woord, elke schakering van toon in de uitspraak zeer belangrijk.
172

   

 

II. Tijdstip.  

 

     De procureur-generaal de Bavay haalde, in de akte van beschuldiging, aan dat de misdaad 

werd gepleegd tussen twaalf uur en half één. Volgens L. Delpire strookt dit niet met de 

verklaringen van weduwe Dubois, de knecht Badoche, mevrouw Marie Jaspard en de heer De 

Thibaut.
173

  

 

III. Moordwapen. 

 

     Het gerecht zag enkel de ―pioche‖ als moordwapen. Nochtans had mevrouw Dubois gezién en 

ook herhaaldelijk (bij elke ondervraging) verklaard dat de aanval gebeurde met een ploegkouter. 

Er werd zelfs een ploegkouter in het huis gevonden.  

     Volgens L. Delpire kon het mysterie van het moordwapen snel opgelost worden door een  

lijkschouwing. Maar: volgens L. Delpire heeft een lijkschouwing nooit plaatsgevonden. Mocht 

men na het overlijden van mevrouw Dubois de wonde vol gips hebben gegoten, dan had het gips 
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de vorm van het werktuig overgenomen. Bijgevolg had men met zekerheid kunnen vaststellen 

over welk moordwapen het ging. Is de lijkschouwing bewust niét gebeurd?
174

  

     Volgens de verklaring van de wetsdokter Schoenfeld van Charleroi, was de wonde 

toegebracht ‗van boven naar onder, van buiten naar binnen‘ en weinig ‗van achter naar voren‘. 

De procureur-generaal de Bavay verklaarde dat de kleren scherp doorsneden waren als met een 

timmermansbeitel of een pioche. Volgens L. Delpire maakt een pioche een ondiepe wonde die 

een rond gat vormt, van onder naar boven gericht is en van voor naar achter, volgens een 

opwaarts klimmende kromme lijn binnen in het lichaam. Er werd nooit een test uitgevoerd!
175

  

 

IV. Bekentenis van Pieter Goethals. 

 

     Pieter Goethals verklaarde: “Wij zullen wel te weten komen wie ons “getrochierd” heeft.“  

Het woord „getrochierd‘ werd vertaald als „verraden‟. Maar om „verraden‟ te worden moet men 

schuldig geweest zijn. Ook zei Goethals nog tegen Jan Coucke: “Ik zou wel eens willen zien of ze 

die ander ook zullen aanhouden”. Ook hierin zag men een bekentenis van medeplichtigheid. 

Tijdens de ondervraging van mijnheer Baugniet riep Pieter Goethals: “Welhoe, gij waart er bij en 

gij beschuldigt ons!” Volgens L. Delpire wou Pieter Goethals zeggen ‗gedenonceerd‟. Dat is 

„aangeklaagd‟ en bedoelde hij -met zijn tweede uitspraak- dat ze mijnheer De Brouwer en  

mijnheer Baugniet dan niet zouden aanhouden. Ze hadden namelijk samen de avond 

doorgebracht in de herberg ‗Au Tambour‘. Door de geringe kennis van het Frans gebruikte Pieter 

Goethals woorden en zinsconstructies waarvan hij zelf de betekenis niet wist. Bovendien waren 

beiden geen taalkundigen, zelfs niet in hun moedertaal.
176

    

     Goethals verklaarde tijdens de terechtzitting: “Ik weet van niets en toch wilt gij dat ik mij  

plichtig erkenne. Het schelmstuk zou moeten gepleegd zijn met die pioche daar; die heeft, volgens 

u eenen ganschen nacht in de regen gelegen, en toch is zij niet beroesd; met die pioche zou er 

gemoord zijn, en er kleeft geen bloed aan; toch is zij niet afgekuischd. Niettegenstaande wilt gij 

dat ik bekentenis doe. Welnu, luister dan: Wanneer het half twaalf was, zijn wij, Jan Coucke, ik 

en Baugniet, bij De Brauwer vertrokken en gegaan tot aan de bocht. Daar hebben wij het spoor 

gevolgd en aan den steenweg is De Brauwer zich bij ons komen vervoegen, met de twee 
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vetkooplieden, die in zijn keuken zaten te wachten. De Brauwer droeg een handbijl, die hij 

opzettelijk had laten scherpen. Baugniet trok de lantaarn te voorschijn. De Brauwer had ons 

dronken gemaakt; wij wisten niet wat hij met Baugniet beraamd had. Coucke en ik volgden 

werktuiglijk. Toen wij op de steenweg kwamen, zeide De Brauwer: “Wij moeten kort en spoedig 

werk maken; konden wij Coucke en Goethals nu maar kwijt spelen.” Wij kwamen aan het huis 

Dubois. Toen zij Baugniet: “Wij zijn er.” … Maar een ruit vloog stuk en De Brauwer en 

Baugniet drongen in huis. Coucke en ik vluchtten. Wij zochten vruchteloos onzen weg in de 

duisternis. Eensklaps hoorden wij achter ons vluchtelingen aankomen lopen; ze wierpen Coucke 

in het slijk. Wat dan gebeurd is, weet ik niet meer.” Voor L. Delpire was de bekentenis een fabel. 

Pieter Goethals wou ermee aan de gezworenen en aan het Hof tonen hoe absurd en 

onsamenhangend de beschuldiging wel was.
177

   

     Terwijl het Hof van Assisen beraadslaagde, hoorde een politiebediende -mijnheer Prateau, een 

Waal die enkele woorden Vlaams had geleerd in de kazerne toen hij zijn legerplicht vervulde- Jan 

Coucke en Pieter Goethals tegen elkaar spreken. Volgens hem zou Jan Coucke gezegd hebben: 

“Want dat zij die anderen” of “Want of zij die anderen niet weten te pakken…” Mijnheer Prateau 

vertaalde dit als: “Si maintenant on attrapait les autres” of “Pourvu qu‟ils n‟attrapent pas les 

autres”. Volgens L. Delpire wou Jan Coucke zeggen: “Want (indien) dat de plichtigen niet 

aangehouden worden, dan is voor ons geen hoop meer”. Toch zag de procureur-generaal de 

Bavay het voor een afdoende bekentenis.
178

 

 

V. Verklaringen en getuigenissen. 

 

     Mevrouw Dubois had verklaard de drie daders dadelijk te herkennen. Ze dacht hen al eens op 

de hoeve te hebben gezien. Het moesten leurders geweest zijn. Josef Leclercq, August Leclercq 

en F. Hubinon leurden soms met kippen. De ene was klein, de tweede middelmatig en de derde 

was groot. Mevrouw Dubois kende Jan Coucke en Pieter Goethals persoonlijk. Ze zou hen dus 

onmiddellijk herkend hebben, wat ze niet gedaan heeft.
179

  

     Uit de getuigenis van mijnheer Baugniet bleek dat hij Jan Coucke en Pieter Goethals de bocht 

van de spoorweg had zien opgaan. Men besloot dat Jan Coucke niet de normale weg naar huis 
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had genomen, wat hem verdacht maakte. Dit is te verklaren door het feit dat Jan Coucke zijn bed 

had afgestaan aan twee Vlaamse vetkooplieden, waardoor hij bij Rosalie Gagnage, mevrouw 

Smets, ging overnachten. Bijgevolg had hij wél de normale weg naar zijn slaapplaats gevolgd.
180

 

Tenslotte: hoe kan mijnheer Baugniet überhaupt iets gezien hebben? De lucht was zo donker als 

het binnenste van een kolenmijn.
181

   

     Volgens mijnheer De Brouwer had Jan Coucke hem daags na de moord gevraagd om een 

goudstuk van twintig frank te wisselen.
182

 Mijnheer De Brouwer bleek achteraf niet meer zeker of 

het een stuk van 10 frank of 20 frank was. De onderzoeksrechter (mijnheer Aulice) en de 

procureur-generaal de Bavay namen aan dat het een stuk van 20 frank was.
183

 Evenwel mevrouw 

Smets sprak dit krachtdadig tegen: ―Coucke is bij mij komen slapen en ‟s morgens, zaterdag 24 

maart, is hij onmiddellijk naar de markt van Namen vertrokken.‖
184

 Belangrijk lijkt ook de 

getuigenis van mijnheer De Brouwer. Hij beweerde dat Jan Coucke en Pieter Goethals elk 

drieëndertig pinten hadden uitgedronken. Hoe konden ze dan nog deftig huiswaarts keren en met 

zulke precisie een overval plegen?
185

  

 

VI. Zwarte Bende. 

 

     De getuigenissen en verklaringen van de heren L. Rabet, August Leclercq en J-B. Boucher 

laten duidelijk blijken dat er geen Vlamingen waren betrokken bij de overval op de hoeve van 

mevrouw Dubois. Waarom zouden zij liegen? Eens veroordeeld voor hun andere misdaden 

hadden ze er toch geen belang meer bij over de moord te Couillet te zwijgen.
186

 

 

VII. Algemene bedenkingen.  

 

     De aanhoudingen van Jan Coucke en Pieter Goethals steunden op een naamloze brief die 

enkele dagen na het overlijden van weduwe Dubois werd ontvangen bij het gerecht. Die 
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naamloze brief zal willicht afkomstig geweest zijn van iemand die een persoonlijke rekening te 

vereffenen had met Jan Coucke en/of Pieter Goethals.
187

 

     De moordenaars waren met drie. Waar is de derde? De derde medeplichtige werd door het 

gerecht gezien in de twee vetkooplieden, afkomstig uit Dendermonde, waaraan Jan Coucke 

nachtverblijf had gegeven. Volgens het gerecht had de ene op de uitkijk gestaan en de andere was 

mee het huis binnengedrongen. Opsporingswerk leverde niets op omdat men de vetkooplieden 

niet kon vinden. In 1862, twee jaar later, vond men ze terug te Grimbergen. Ze verklaarden niet 

meegedaan te hebben aan de overval en werden geloofd.
188

  

 

C. Raf Verhulst.
189

  

 

     De heer Raf Verhulst geeft zijn standpunt over de zaak ‗Coucke en Goethals‘ in zijn boek: 

―Jan Coucke en Pieter Goethals”.
190

 Hij schreef deze roman in 1938 en ontving er de 

Rembrandtprijs voor. 

 

 

Een volk ervaart zijn knechtschap,  

zijn verdrukking en vernedering het felst  

in de rechtszaal.  
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De grootste verantwoordelijkheid, die 

er in de wereld bestaat, wordt gedragen 

door het gerecht. Een gerechtelijke  

dwaling, groot of klein, sleept 

altijd blijvende, onherstelbare  

gevolgen na zich.  

 

I. De taal. 

 

     Raf Verhulst gaat uit van het feit dat Jan Coucke en Pieter Goethals weinig tot geen Frans, 

noch Waals kennen en begrijpen. Hij laat dit meerdere malen blijken. Ten eerste in de 

beschrijving van de personen. Jan Coucke omschrijft hij als ―een vlijtig, deftig man, kwam eerlijk 

aan zijn brood, hoewel het land weerbarstig was en de vreemde taal, die overal rondom hem 

klonk, er bij hem maar niet in wou. Hij moest het meestal op zijn vingers zeggen om de prijs van 

zijn groenten aan te geven. Of ‟t stond ter zijde op het wagenschot of van achter op het krat van 

zijn karretje te lezen,...”
191

  

     Pieter Goethals wordt omschreven als ―gevat, vlug van geest. Op korten tijd had hij wat 

Waalsch leeren brabbelen, zoo‟n samenraapsel van geijkte zinnen, te pas en te onpas in ‟t 

gesprek geplaatst, zoodat de gerechtelijke oorkonde van zijn spreektaal getuigde: ”Zij heeft iets 

van ‟n Waalsch gewestspraak, die op slecht Fransch zou gelijken.”
192

 

     Ten tweede bevestigt de auteur zijn opinie aan de hand van de eerste bezoeken van Jozef 

Mellaerts, de aalmoezenier van de gevangenis, aan de beklaagden. Immers tijdens het eerste 

bezoek van de aalmoezenier aan Jan Coucke, verloopt het gesprek als volgt: “Neen, meneer de 

Paster, ik ken geen woord Fransch. Van al wat ze mij zeggen versta ik niets. Pieter Goethals kan 

nogal wat Waalsch en Fransch, zegt hij. Maar ik geloof er niet veel van. Ik denk, dat ze hem 

dikwijls verkeerd verstaan en hijzelf ze niet vat, als ze tot hem spreken.”
193

 Ook tijdens het 

gesprek met Pieter Goethals wordt het herbevestigd, want: ―O ja, meneer Pastoor, ik ken Fransch 
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en Waalsch. En toch, „k heb het niet gedaan! Wat moet ik dan zeggen?... Neen, meneer Pastoor, 

niemand kent Vlaamsch. Meneer Albrecq, mijn advocaat, kent geen woord Vlaamsch.”
194

  

     Voor Raf Verhulst is het een onomstootbaar feit dat de advocaat van Jan Coucke, meester 

Carlier, en de advocaat van Pieter Goethals, meester Halbercq, geen Vlaams kenden. Bijgevolg 

werd er een taalman aangesteld: mijnheer Deloze, een gewezen soldaat, nu rijkswachter. Hij had 

de Luxemburgse nationaliteit en sprak half Duits en half Waals. Bovendien had hij te Antwerpen 

in het garnizoen gelegen en er vervolgens wat Antwerps opgeraapt.
195

 Maar Vlaams, meer 

bepaald West-Vlaams, kende hij niet. Coucke verstond hem dan ook niet en hij verstond Coucke 

niet.
196

 Volgens Raf Verhulst verliepen de verhoren dan ook als volgt: “Coucke geeft zijn 

verklaringen in ‟t Vlaamsch, de gendarm Deloze hoort het in ‟t Duitsch en vertolkt half in slecht 

Fransch, half in ‟t Waalsch; de rechter verbetert in goed Fransch en laat zijn eigen woorden en 

zijn eigen wendingen door den griffier optekenen.”
197

  

 

II. Tijdstip.  

 

     In de akte van beschuldiging staat te lezen dat de overval plaatsvond rond middernacht. Raf 

Verhulst is de mening toegedaan dat dit indruist tegen de verklaring van weduwe Dubois, van 

schepen De Thibaut en tegen het proces-verbaal van de rijkswachter Linnemart.
198

 Gelet op de 

verklaring van mevrouw Dubois, gedaan de dag na de overval, was de moord al voltrokken op 

het ogenblik dat Jan Coucke, Pieter Goethals en de heer D. Baugnies door de heer De Brouwer 

aan de deur werden gezet. Raf Verhulst komt tot dat besluit doordat: bij mevrouw Dubois werd er 

ingebroken rond 11 uur, want om half twaalf had zij de dodelijke slag al gekregen. De heer De 

Thibaut getuigde dat de knecht Badoche ongeveer tien minuten voor middernacht bij hem kwam 

aankloppen. De heer De Thibaut woonde op driehonderd meter van de hoeve van weduwe 

Dubois. Badoche moest er dus minimum drie minuten overgedaan hebben om bij de heer De 

Thibaut te geraken. Evenwel mijnheer De Brouwer getuigde dat hij Coucke, Goethals en 

Baugnies pas om half twaalf aan de deur heeft gezet. Bovendien is de afstand vanaf de herberg 

tot het huis van weduwe Dubois duizend meter. Ze moesten minimum een kwartier stappen om 
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bij de hoeve te komen. Dus voor iemand die niet in dronken toestand is, niet struikelt, geen 

lantaarn, geen pioche in de loods moet gaan halen, is het ten minste tien voor twaalf vooraleer hij 

bij het huis van mevrouw Dubois kan aankomen. En om 11.52 uur was Badoche reeds vetrokken. 

Dat maakt twee minuten voor de overval. Dit is gewoon niet mogelijk! Coucke en Goethals 

kunnen dus nooit op tijd bij de hoeve aangekomen zijn.
199

  

 

III. Bekentenis van Pieter Goethals.  

 

     Volgens Raf Verhulst is de bekentenis in de volgende context te situeren:  

“ - Ge bekent!  

- Maar dan met ons vieren, niet waar? Als gij Coucke en mij laat aanhouden, dan 

moeten ook Baugnies en De Brouwer vastzitten. Als Coucke en ik schuldig zijn, dan zijn 

zij het ook!  

- Ge beweert alle vier naar de hoeve van vrouw Dubois te zijn gegaan?  

- Als Coucke en ik het gedaan hebben, dan zij ook!  

- Ecrivez!  “Nous sommes sortis à quatre, Coeck, Baugnies, Brauwer et moi pour aller 

chez Madame Dubois dans l‟intention de la voler” Gij zijt dan met u medeplichtigen de 

hoeve binnengetrokken?  

- Ik heb er nooit een voet ingezet!  

- Coucke zeker ook niet?  

- Neen, Coucke ook niet. We waren blij naar huis te kunnen gaan.  

- Waar zijt ge dan gebleven van half twaalf tot 10 voor een?  

- Wij hebben de herberg met Baugnies verlaten en er was ‟n kwartier of twintig minuten 

noodig, of ‟n half uur…   

- Gij zegt dat ge Coucke verlaten hebt voor de woning van Rosalie Gagnage?  

- Ja.  

- Dan kunt ge toch niet weten wat hij nadien heeft verricht…  

- Neen, dat weet ik niet, maar ik ken Coucke.  

- Laten we dan zeggen, dat de mogelijkheid toch zou kunnen bestaan!  

- Ja, alles is mogelijk, als ge zoo redeneert!  
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- Dus Coucke heeft het plan opgevat!  

- Als ge zoo redeneert, is alle mogelijk!  

- Goethals, wij weten ook, dat Coucke bij Rosalie is aangekomen met een gezicht, dat 

zwart was besmeerd. Dat weten we van Rosalie zelfve. Vrouw Dubois heeft mij 

gezegd,dat de inbrekers hun gezicht met schoensmeer hadden bestreken. Gij hebt ook 

dien avond uw gezicht zwart gemaakt!  

- Nooit! Iedereen mag mijn gezicht zien. Blink veeg ik op mijn laarzen, maar niet op 

mijn gezicht.  

- De anderen dus wel! 

- De anderen doet wat hij wil!  

- Ecrivez: “Les trois premiers se sont noircis avec du noir de bottes. J‟ai refusé de me 

noircir.” 

- Gij hebt uw gezicht niet zwart gemaakt en ge zijt ook niet door het raam gekropen? 

- Neen, dat zijn de anderen geweest, hoor!  

- Ge zijt op straat blijven staan, voor ‟t raam, om den hoek, onder een boom, wat weet 

ik, om te zien of er geen menschen aankwamen!   

- Ik heb alleen een tijd onder een boom blijven staan, omdat ik moets braken… Ik was 

dronken. 

- Ecrivez: “Jj‟ai refusé de me noircir, on m‟a dit de rester pour faire le guet. Je 

vomissais en faisant la sentinelle, parce que j‟étais ivre.” Aan wie heb ge dan uw pioche 

gegeven?  

- Mijn pioche! Ik had toch geen pioche! Ik ben van de herberg naar huis gegaan.  

- Gij hebt toch een deel gekregen van het geld, dat bij vrouw Dubois was ontvreemd!  

- Ik? Geen duit!  

- Ecrivez: “Je n‟ai pas reçu un centime de l‟argent volé chez Madame Dubois” ‟t Is 

genoeg! Voor de rechters en de juryleden zult gij verder te verantwoorden hebben!”
200
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IV. Getuigenissen en verklaringen. 

 

     Mijnheer Baugnies verklaarde dat hij Jan Coucke en Pieter Goethals de richting van de 

spoorweg had zien opgaan wat ook de richting naar de hoeve van mevrouw Dubois was. Volgens 

Raf Verhulst klopt dit, maar Jan Coucke moest samen met Pieter Goethals een eindje in die 

richting lopen omdat hij zijn bed had afgestaan aan twee Vlaamse vetkooplieden. Bovendien had 

hij met Rosalie Gagnage een afspraak om de nacht bij haar door te brengen. Die ―date‖ - nota 

bene- werd mondeling door Rosalie Gagnage de avond van de moord bevestigd en/of 

afgesproken ter gelegenheid van haar bezoek aan de herberg ‗Au Tambour‘. Bovendien werden 

de twee Vlaamse vetkooplieden twee jaar later te Grimbergen gevonden. Zij vertelden dat ze 

destijds geen Waalse kranten hadden gelezen en niet hadden vernomen dat ze onrechtstreeks 

werden betrokken in een Assisenzaak. Zij bevestigden de verklaring van Rosalie Gagnage.
201

 

Tevens stelt de auteur zich de vraag: ―Hoe kan de heer Baugnies Coucke en Goethals gezien 

hebben? ‖ Het was midden in de nacht, het regende en het waaide. ―Het was zo donker als de 

hel!”
202

 

     Uit de verklaring van mevrouw Dubois blijkt dat de grootste overvaller een rosse baard had en 

de kleinste een snor. De grootste overvaller moet Jan Coucke geweest zijn, maar Jan Coucke had 

op het moment van de feiten geen baard, want hij liet zich elke week scheren. Sinds hij in de  

gevangenis werd opgesloten, droeg hij een baard. De man met de snor moest Pieter Goethals 

geweest zijn, maar hoeveel mensen dragen er een snor. Toch niet alleen Pieter Goethals.
203

 

     De Brauwer verklaarde op zijn beurt dat Coucke en Goethals elk ongeveer dertig pinten 

hadden gedronken. Hoe konden zij dan nog zo nauwkeurig de overval plegen! Want alles verliep 

zo vlot: het inklimmen, het huis doorzoeken, het geld onder elkaar verdelen, bij het eerste gerucht 

zich vlug wegmaken…en dit alles zonder sporen na te laten. Wijst dit niet eerder op overvallers 

die wisten waar ze mee bezig waren en niet waren bedwelmd door de drank.
204

 

     De heer Siroul getuigde dat Pieter Goethals slechts om kwart voor één bij de barak aankwam. 

Bijgevolg had Goethals bijna één uur en een kwartier nodig om van de herberg ‗Au Tambour‘ 

naar zijn barak terug te keren. Een afstand van zevenhonderd meter! Volgens Raf Verhulst kan 
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dit verklaard worden door de mogelijkheid dat Siroul net één uur verkeerd heeft gezien op zijn 

klok. Wie heeft ‘s nachts niet eens verkeerd op de klok gekeken bij het vluchtig aanstrijken van 

een lucifer? Bovendien was de man uit zijn eerste slaap gewekt. Dan is een mens soms 

verdwaasd. En .. indien de heer Siroul zich net één uur heeft vergist, dan klopt het tijdschema 

perfect! Dan zou Pieter Goethals een kwartier gestapt hebben om zevenhonderd meter af te 

leggen.
205

 

 

V. Vaststelling. 

 

     Na de moord beschikte Jan Coucke over 167 frank. Raf Verhulst verklaart dit door de 

―veertiendaagse afrekening‖ die Jan Coucke normaliter maakte met zijn klanten. Over een som 

van ongeveer 170 frank beschikte hij om de veertien dagen. De vijf frank die Jan Coucke leende 

van mijnheer De Brouwer was zonder belang omdat hij op dat moment geen geld op zak had. 

Ook ontving Jan Coucke regelmatig goudstukjes van zijn klanten, het wisselen van een 

goudstukje is dus geen merkwaardige gebeurtenis volgens Raf Verhulst.
206
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D. Jos Cels.
207

 

 

     Jos Cels geeft zijn mening weer in: ―Zij waren onschuldig: ongekende facetten van ons 

rechtsleven.”
208

 

 

I. Taal.  

 

     J. Cels is de mening toegedaan dat de beklaagden, Jan Coucke en Pieter Goethals, slechts 

gebrekkig Frans spraken, toch werd gans het rechtsgeding in die taal gevoerd.
209

  

 

II. Moordwapen. 

 

     Het openbaar ministerie beklemtoonde in zijn betoog dat de wond was veroorzaakt door een 

―pioche‖ waarmee Pieter Goethals had gewerkt. Er werd niet gesproken van een ploegijzer en 

evenmin van de diefstal van een ploegijzer bij Benjamin Derville. Bovendien vertoonde de 

―pioche‖ van Pieter Goethals geen sporen van bloed, noch was ze schoongemaakt. Men was ook 

‗vergeten‘ dat dokter De Limborgh een attest had opgesteld waarin hij vaststelde dat de wonde 

enkel door een ploegijzer kon zijn toegebracht.
210

  

 

III. De Zwarte Bende. 

 

     Volgens J. Cels maken de verklaringen van Leopold Rabet duidelijk dat Jan Coucke en Pieter 

Goethals niets met de moord op weduwe Dubois te maken hebben.
211
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§2. Medeplichtig. 

A. Herman Bossier.
212

 

 

     Herman Bossier geeft zijn mening in: ―De zaak Coucke en Goethals. Geschiedenis van een 

mythe.‖
213

 

 

I. Taal. 

 

     Volgens H. Bossier gaat de thesis niet op dat Jan Coucke en Pieter Goethals veroordeeld en 

gevonnist werden in een taal die ze niet verstonden.  

     Ten eerste: Jan Coucke verstond wel wat Frans en Pieter Goethals sprak een tamelijk vlot, 

maar eerder slecht Frans. Hij komt tot deze conclusie omdat Jan Coucke al jaren in Couillet 

woonde. Hij was koopman in groenten en bezocht regelmatig de markt van Namen. In zijn 

klantenrelaties moest hij zich toch enigszins kunnen uitdrukken. Getuigen verklaarden ook dat 

zijn klanten hem -ondanks zijn gebrekkig Frans taalgebruik- toch konden verstaan. Precies 

omwille van zijn gebrekkig Frans moest hij toch enkele malen een beroep doen op een tolk.
 
  

Pieter Goethals verliet, op 20-jarige leeftijd, zijn geboortedorp Lotenhulle om gedurende drie jaar 

in Frankrijk te gaan werken. Daarna vestigde hij zich in Wallonië, waar hij als ploegbaas op de 

spoorbaan Couillet-Morialmé werkzaam was. Is het denkbaar dat een Vlaming die geen Frans, 

noch Waals kent de leiding krijgt over een ploeg Waalse of Franssprekende arbeiders? Bij zijn 

aanhouding is hij 34 jaar. Bijgevolg was hij reeds veertien jaar gevestigd in een streek waar niets 

dan Frans werd gesproken.
214
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     Ten tweede: Tijdens het onderzoek te Charleroi trad mijnheer Philippe Denelle op als tolk. Hij 

was een Vlaming. Mijnheer Charles Cartier, de advocaat van Jan Coucke, liet zich telkens 

bijstaan door een leraar Nederlands aan de middelbare school van Bergen. Ook had meester 

Carlier een zekere notie van het Nederlands. Tijdens de debatten voor het Hof van Assisen 

fungeerde mijnheer Delooze als tolk. Delooze was een deurwaarder, geboren in Zierikzee 

(Holland), die na 1830 geopteerd had om zich in België te settelen.
215

 Het gerucht dat mijnheer 

Delooze een Luxemburgse gendarme was, is afkomstig van een incident dat zich heeft 

voorgedaan op 3 januari 1862 tijdens de debatten in het proces tegen de Zwarte Bende. Mijnheer 

Denauw, een Vlaamse getuige, werd opgeroepen om te bewijzen dat weduwe Dubois Vlaamse 

werklieden in dienst had gehad en bijgevolg zich niet kon vergissen over de taal die haar 

overvallers onder elkaar hadden gesproken. Omdat de getuige een Vlaming was, werd beroep 

gedaan op de bemiddeling van een Luxemburgse rijkswachter, die enige tijd in Antwerpen had 

vertoefd en die toevallig op de zitting aanwezig was. Bovendien werd er nooit bewezen dat deze 

Luxemburgse rijkswachter geen voldoende Vlaams kende.
216

    

 

II. Tijdstip.  

 

     De heer De Brouwer verklaarde dat Jan Coucke en Pieter Goethals om half twaalf de herberg 

‗Au Tambour‘ verlieten. Hij had hen tot vier maal toe verzocht te vertrekken. Mijnheer Baugniet, 

die samen met Jan Coucke en Pieter Goethals de herberg verliet, bevestigde dat zijn klok 

middernacht aanwees toen hij thuiskwam. Evenwel liep deze klok altijd een beetje voor. Omdat 

het een kwartier duurde om van de herberg tot aan zijn woning te stappen, leidde hij af dat het 

ongeveer half twaalf moest geweest zijn als hij de herberg had verlaten. Ook voegde hij eraan toe 

dat hij Jan Coucke en Pieter Goethals had zien stappen in de richting van de barak. Dit was 

tevens de richting van de woning van weduwe Dubois.
217

  

     De afstand tussen de herberg ‗Au Tambour‘ en de barak van Pieter Goethals was een 

kwartiertje wandelen. Evenwel getuigde Adolph Siroul, een arbeider met wie hij samen de barak 
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deelde, dat Pieter Goethals slechts om tien voor één in de barak was aangekomen. Daarenboven 

had Pieter Goethals tegen Adolph Siroul gelogen over zijn uur van aankomst in de barak. Toen 

hij thuis aangekomen was, was de heer Siroul wakker geworden en had hem het uur gevraagd. 

Pieter Goethals had gezegd dat het elf uur was. Evenwel had de heer Siroul zelf op de klok 

gekeken en zag dat het reeds tien voor één was. Vanaf de eerste ondervraging gaf Pieter Goethals 

toe pas rond één uur te zijn thuisgekomen. Hij voegde eraan toe pas om half één te zijn 

vertrokken in de herberg van mijnheer De Brouwer. Dit werd door de herbergier en mijnheer 

Baugniet formeel tegengesproken. Aangezien Pieter Goethals niet kon vertellen waar hij tussen 

half twaalf en tien voor één was, had hij geen alibi voor het ogenblik van de moord.
218

 

 

III. Moordwapen. 

 

     De weduwe Dubois had het moordwapen geïdentificeerd als een ploegijzer. Het was immers 

algemeen bekend dat een roversbende, (de Zwarte Bende) die in die periode de streek onveilig 

maakte, met dergelijk werktuig omsprong. Volgens H. Bossier wees de lijkschouwing uit dat de 

wonde enkel kon veroorzaakt zijn door middel van een omgebogen werktuig zoals een 

houweel/pioche. Daarenboven had de dader mevrouw Dubois geplaatst in de toestand van een 

dwarsligger die hij moest vastzetten. Maar in plaats van het slachtoffer aan de voorkant van het 

lichaam te treffen, had hij haar onder de schouder getroffen, op de plaats waar het schouderblad 

met de vloer in aanraking kwam. De toegebrachte slag was duidelijk de slag van een piocheur.
219

  

     In de namiddag van 23 maart, had Pieter Goethals samen met een arbeider, Jean-Baptiste 

Massin, aan de spoorweg gewerkt. Na het werk had de heer Massin zijn gereedschap en zijn 

pioche op het spoor laten liggen. Pieter Goethals wist zeker dat hij ‘s avonds een houweel zou 

vinden. Bovendien nam justitie de door de heer Massin achtergelaten pioche in beslag en stelde 

vast dat het uiteinde van het ijzer niet puntig, maar breed als de beitel van een schrijnwerker was. 

Bijgevolg paste het op de meest nauwkeurige wijze in de sneden, toegebracht in de kleren van het 

slachtoffer. Tevens trof men in de barak van Pieter Goethals een lantaarn aan. Deze was 

eigendom van Jacques Nève, een andere arbeider, maar hij gebruikte de lantaarn niet meer omdat 
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ze altijd uitwaaide bij tocht. Weduwe Dubois had verklaard dat een van de overvallers een 

lantaarn droeg die door de tocht was uitgewaaid.
220

  

     Dat er ploegijzers werden gestolen in de buurt van het huis van mevrouw Dubois, is geen 

bewijs dat het slachtoffer niet gedood kan zijn met een houweel.
221

 

  

IV. Bekentenis van Pieter Goethals.  

 

     Pieter Goethals ging meerdere malen over tot bekentenissen. Hij deed dit eerst voor de heer 

Van Berghen, directeur van de gevangenis te Charleroi. Hij deed dit nog eens voor de 

onderzoeksrechter en bevestigde het een derde keer op 17 juli. Bovendien hield hij het nog drie 

andere keren staande, namelijk in tegenwoordigheid van Jan Coucke, mijnheer De Brouwer en 

mijnheer Baugniet. Evenwel voor het Hof van Assisen trok Pieter Goethals zijn bekentenis terug 

in: hij zei dat hij de heren De Brouwer en Baugniet ten onrechte had aangeklaagd omdat zij hem 

hadden beschuldigd. Waarom hij Coucke had beschuldigd, dat wist hij niet meer.
222

 

 

V. Getuigenissen en verklaringen. 

 

     Rosalie Gagnage -echtgenote van Henri Smets- vertelde de dag na de moord aan mevrouw De 

Brouwer en acht dagen later nog een keertje aan mevrouw Scouvemont dat Jan Coucke bij haar 

was komen aankloppen rond één uur of half twee ‘s morgens. Zijn ―kiel en zijn broek‖ waren 

doornat en zijn gezicht zat onder het slijk. Hij was beginnen wenen, haar wanhopig 

toevertrouwend dat hij in de Samber zou springen en haar zijn geldbeugel zou schenken.  

     Op 17 maart had Rosalie Gagnage Jan Coucke 13 frank geleend om de factuur van een 

levering aardappelen te kunnen betalen. Rosalie verklaarde dat ze op de avond van 23 maart naar 

de herberg ‗Au Tambour‘ was gekomen om teruggave van haar geld te vragen. Jan Coucke had 

geantwoord haar dat niet onmiddellijk niet te kunnen geven. Hij zou haar de volgende dag 

terugbetalen. De volgende dag liet hij, in aanwezigheid van Rosalie, bij mijnheer De Brouwer een 
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goudstukje van 20 frank wisselen om zijn schuld ten opzichte van haar af te lossen. Dit gebeurde 

vóór hij naar de markt vertrok. Mijnheer De Brouwer bevestigde haar verhaal. Wanneer Jan 

Coucke ondervraagd werd over de oorsprong van het goudstukje, verklaarde hij het goudstukje 

van mevrouw Monfroid te hebben ontvangen, ter betaling van wortelen, snijbonen en een halve 

zak aardappelen. Mevrouw Monfroid -die samenwoonde met haar man en een kindje van zeven 

jaar- getuigde dat zij in januari haar leveringen had betaald. Vanaf dan hadden twee andere 

leveranciers haar aardappelen toegeleverd. De betrokken kooplui bevestigden haar verhaal. 

Vervolgens trachtte Jan Coucke de uitwisseling van het goudstukje naar een vroegere datum te 

verschuiven, wat in strijd was met de verklaringen van mijnheer De Brouwer en mevrouw 

Gagnage.
223

 

     Mevrouw Rosalie Gagnage trok haar verklaring, voor wat de gesprekken met mevrouw De 

Brouwer en mevrouw Scouvemont betreffen, in voor de rechtbank. Daarenboven hield ze staande 

dat de uitwisseling van het goudstukje niet op 24 maart, maar enkele dagen later plaatsvond. 

Evenwel hielden mijnheer De Brouwer en zijn echtgenote hun verklaring wel staande, maar 

Rosalie bleef bij haar standpunt.  

 

VI. De Zwarte Bende. 

 

     August Leclercq vertelde zijn vrouw dat Jan Coucke en Pieter Goethals onschuldig waren. 

Volgens H. Bossier betekende dit: Jan Coucke en Pieter Goethals hebben de weduwe Dubois niet 

vermoord. Dat was ook de overtuiging van de jury.
224

  

     De heer L. Rabet verklaarde: “Tijdens de overval bij weduwe Dubois heb ik buiten de wacht 

betrokken. Hubinon, August en Josef Leclercq drongen het huis binnen en maakten licht met een 

kaars. Men heeft de weduwe een slag toegebracht met een ploegijzer. Een van de inbrekers heeft 

een schot gelost in de richting van Badoche. De overval werd gepland door Jean-Baptiste 

Boucher. Ik ken Coucke niet, ik ken Goethals niet. Zij waren niet bij de overval.” Het is 

onbetwistbaar dat L. Rabet op de loer heeft gestaan. Hij had kennis van zoveel details dat er niet 
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kan getwijfeld worden aan zijn deelneming. Mijnheer Boucher heeft zelf bekend de misdaad te 

hebben georganiseerd.  

     Volgens H. Bossier zijn er talrijke tegenstrijdigheden in de bekentenis van L. Rabet. 

- Ten eerste werd nooit gebruik gemaakt van een kaars of een revolver. Weduwe Dubois 

had duidelijk een lantaarn gezien en de onderzoekrechter heeft vruchteloos op de grond 

naar sporen van kaarsvet gezocht. Bovendien beweerde de knecht niet te zijn beschoten 

geweest en nergens in het huis heeft men kruidsporen aangetroffen.   

- Ten tweede werd er gebruikt gemaakt van een houweel en niet van een ploegijzer. Dit kan 

worden afgeleid uit de onderzoeken van de wetsdokters.  

- Ten derde is er de gestalte van de bandieten. Joseph en August Leclercq waren elk 1.74 

meter groot en Hubinon mat 1.73 meter. Dit verschil in lengte is onmerkbaar. Nochtans 

sprak weduwe Dubois van een grote, een kleinere en een kleine. Jan Coucke was 1.77 

meter groot en Pieter Goethals mat 1.67 meter.  

- Ten vierde kende de heer Rabet Pieter Goethals wel degelijk. L. Rabet werkte als 

wagensmeerder te Chatelineau op hetzelfde tijdstip dat Goethals als piocheur de hele dag 

in het station aanwezig was. Tevens heeft Rabet gewerkt op de spoorbaan van Walcourt 

waar ook Goethals werkzaam was. Bovendien verklaarde een getuige dat Rabet Goethals 

soms ‗Pietje‘ noemde en dat ze soms samen een borreltje gingen drinken.
225

 

     Op 3 januari 1862, tijdens de debatten van het proces tegen de Zwarte Bende, doet zich een 

incident voor. De Rijkswachters mijnheer Daury en André verklaren, de dag ervoor Rabet te 

hebben horen zeggen: “J‟ai fait avaler aujourd‟hui des couillonades au président et au 

procureur-général et je leur en ferai encore avaler demain.”
226

 

     De verklaringen van Joseph Leclercq en François Hubinon bevestigen de medeplichtigheid 

van Jan Coucke en Pieter Goethals.
227
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VII. Algemene bedenkingen.  

 

     Daags voor de misdaad had Jan Coucke van mijnheer De Brouwer vijf frank geleend. De 

volgende dag had hij plots wel geld om een kruiwagen te kopen van zeven frank en zeven zakken 

aardappelen waarvoor hij 84 frank betaalde. En vier dagen na de overval betaalde hij aan 

mevrouw Gilly de 29 frank die hij haar al maanden schuldig was. Coucke had dus op vier dagen 

na de moord een som betaald van 133 frank, inbegrepen de 13 frank aan Rosalie Gagnage. De 

Brouwer, Rosalie Gagnage en ook op de markt had hij telkens met stukken van vijf frank betaald. 

Bij Dubois had men uit de ladekast 650 frank in stukken van vijf geroofd. Bovendien kon Jan 

Coucke niet zeggen waar hij een geldbeugel met ijzeren sluiting vandaan had. Deze (geld)beurs 

had veel overeenkomsten met die van mevrouw Dubois.  

     Mevrouw Dubois had verklaard dat zij de overvallers meteen zou herkennen. Uit het 

onderzoek is gebleken dat Jan Coucke het jaar voordien bij mevrouw Dubois had gedorst. En… 

Goethals gaf zelf toe de weduwe Dubois te kenen, vermits hij haar het jaar voordien had gezien 

in de weide langs het spoor op het tijdstip dat ze haar hooi inhaalde.
228

 

 

B. Louis De Lentdecker.
229

  

 

     L. De Lentdecker geeft zijn mening in het boek: ―Beroemde processen.”
230
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I. Taal. 

 

     Volgens L. De Lentdecker verstond Jan Coucke Frans, maar hij sprak het bijna nooit. Toch 

vindt hij het waarschijnlijk dat iemand die jarenlang zeer intiem omging met de Waalse Rosalie 

Gagnage meer dan een klein mondje Frans of Waals machtig was. Pieter Goethals sprak vlot 

Frans en vroeg nooit de tussenkomst van een tolk. Jan Coucke deed wel beroep op een tolk.
231

  

 

II. Tijdstip.  

 

     Jan Coucke en Pieter Goethals hadden de avond van de overval doorgebracht in de herberg 

‗Au Tambour‘. De herbergier, mijnheer De Brouwer, had verklaard ze omstreeks half twaalf te 

hebben buitengezet. Tussen de herberg en de barak van Pieter Goethals was het een kwartiertje 

lopen. Mijnheer Siroul getuigde dat Goethals maar om tien voor één in de barak was 

aangekomen. Bovendien kon Goethals niet vertellen waar hij tussen half twaalf en tien voor één 

was geweest. Hij had geen alibi voor de moord. Ook had hij tegen Adolf Siroul gelogen over zijn 

uur van aankomst in de barak.
232

 

 

III. Moordwapen.  

 

     Volgens L. De Lentdecker wees de lijkschouwing uit dat de wonde niet met een ploegijzer, 

maar met een houweel/pioche was toegebracht. Ook poneerde hij dat mevrouw Dubois het 

slachtoffer werd van iemand die gewoon was een houweel of een pik te hanteren. Dus 

waarschijnlijk wel een spoorwegarbeider. Vermoedelijk sprak mevrouw Dubois over een 

ploegijzer, omdat dit het gebruikelijke wapen was van een roversbende, genaamd Zwarte Bende, 

die in de streek destijds een ware terreur veroorzaakte.
233

  

     Jean-Baptiste Massin, een collega van Pieter Goethals, had in de namiddag van 23 maart aan 

de spoorweg gewerkt, maar had er zijn gereedschap laten liggen. Pieter Goethals wist goed dat hij 

daar ‘s avonds een houweel zou vinden. Bovendien paste het houweel van mijnheer Massin 

precies in de scheuren van de kleren van het slachtoffer. In de barak van Pieter Goethals werd een 
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lantaarn, eigendom van Jacques Nève, in beslag genomen. Deze voldeed precies aan de 

beschrijving gegeven door weduwe Dubois van de gebruikte lantaarn.
234

  

 

IV. Bekentenis van Pieter Goethals.  

 

     Op 15 juli 1860 ging Pieter Goethals spontaan over tot bekennen. Maar de heren Coucke, 

Baugniet en De Brauwer loochenden halsstarrig. Evenwel voor het Hof van Assisen trok Pieter 

Goethals zijn bekentenis terug in. Hij zei dat hij de heren De Brouwer en Baugniet ten onrechte 

had aangeklaagd omdat zij hem hadden beschuldigd. Waarom hij Coucke had beschuldigd, wist 

hij niet meer.
235

 

 

V. Getuigenissen en verklaringen.  

 

     Aan verschillende personen zei Rosalie Gagnage dat Jan Coucke met een gezicht vol modder  

tussen één uur en half twee bij haar is komen aankloppen, dat zijn kiel en broek helemaal nat 

waren, dat zij hem een strozak gaf om op te slapen, dat hij zei zelfmoord te willen plegen en haar 

zijn geldbeugel te geven. Echter trok ze deze verklaringen in voor het Hof van Assisen.
236

  

     Coucke wisselde de dag na de moord een goudstuk van 20 frank bij mijnheer De Brouwer. Hij 

achtte het afkomstig van mevrouw Monfroid die beweerde dat ze sinds januari niets meer van 

Coucke had gekocht en hem dus ook niets meer had betaald.
237

  

 

VI. De Zwarte Bende. 

 

     Volgens de heer L. Rabet waren Jan Coucke en Pieter Goethals onschuldig. Hij verklaarde: 

―Ik heb samen met de broers Leclerq en Hubinon de overval gepleegd bij weduwe Dubois. De 

heren Hubinon, August en Josef Leclercq zijn het huis binnengedrongen en hebben licht gemaakt 

met een kaars. Men heeft de weduwe een slag toegebracht met een ploegijzer. Een van de 

inbrekers loste een schot in de richting van de knecht Badoche. De overval werd gepland door 
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Jean-Baptiste Boucher. Ik ken noch Coucke, noch Goethals.‖ De onderzoeken toonden aan dat de 

heer L. Rabet loog. Ongetwijfeld had hij de wacht gehouden en werd de overval gepland door 

mijnheer Boucher, maar er werd nooit gebruik gemaakt van een kaars en van een revolver. L. 

Rabet kende Goethals wel. Ze hadden samen gewerkt en hadden samen al eens de ―bloemetjes 

buiten gezet‖.
238

  

     Uit de verklaringen van Jean-Baptiste Boucher en Joseph Leclercq tijdens de rechtszitting, 

leidde L. De Lentdecker af dat in feite de heer L. Rabet de opdracht had gekregen Vlamingen aan 

te werven en dat hij daarvoor Jan Coucke en Pieter Goethals had uitgekozen. Hij voelde zich dus 

enigszins verantwoordelijk voor het noodlot dat hen op het schavot bracht. Hij wou door zijn 

verhaal over hun onschuld zijn eigen verantwoordelijkheid verminderen.
239

  

     De verklaringen van Joseph Leclercq en François Hubinon bevestigen de medeplichtigheid 

van Jan Coucke en Pieter Goethals.
240

 

 

VII. Algemene bedenkingen.  

 

     Jan Coucke had van mijnheer De Brouwer vijf frank geleend op vrijdag 23 maart. De 

volgende dag, had hij plots een kruiwagen gekocht en zeven zakken aardappelen waarvoor hij 84 

frank betaalde. En vier dagen na de overval betaalde hij aan vrouw Gilly de 29 frank die hij haar 

sinds maanden schuldig was. Aan mijnheer De Brouwer, aan mevrouw Rosalie Gagnage en op de 

markt had hij telkens met stukken van 5 frank betaald. Bij mevrouw Dubois had men 650 frank in 

stukken van vijf geroofd. Toeval?  

     Jan Coucke heeft toegeven dat hij een jaar voor de misdaad bij mevrouw Dubois 

landbouwwerk had gedaan. Mevrouw Dubois zou hem dus kennen/herkennen.
241
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C. Emmanuel Laurent.
242

 

 

     Emmanuel Laurent geeft zijn mening in: “La bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; 

Coecke et Goethals étaient-ils innocent?”
243

 

 

I. Tijdstip. 

 

     Jan Coucke en Pieter Goethals hadden de avond van de overval doorgebracht in de kroeg ‗Au 

Tambour‘. De herbergier, mijnheer De Brouwer, had beiden rond half twaalf aan de deur gezet. 

Dit werd bevestigd door mijnheer Baugniet. Tussen de herberg en de barak van Goethals was het 

een kwartiertje lopen. Mijnheer A. Siroul getuigde dat Goethals slecht om tien voor één in de 

barak was aangekomen. Ook had Pieter Goethals gelogen tegen mijnheer A. Siroul over zijn uur 

van aankomst. Bovendien had mijnheer Baugniet Coucke en Goethals de weg naar de barak zien 

inslaan, wat ook de weg naar de hoeve van mevrouw Dubois was.
244

 

 

II. Moordwapen.  

 

     Dokter Limborgh, geneesheer van mevrouw Dubois, en dokter H. Schoenfeld, die de autopsie 

uitvoerde, meenden dat het moordwapen een pioche was. Mevrouw Dubois vertelde dat de 

overvallers gebruik maakten van een lantaarn, die door de wind uitwaaide. De lantaarn, 

afkomstig van Jacob Nève, vertoonde vele gelijkenissen.
245
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III. Bekentenis van Pieter Goethals.  

 

     De heer Prateau, een politiebediende, hoorde Jan Coucke zeggen: “Want als zij de anderen 

niet en krijgen”, vertaalt als: “Pourvu qu‟ils n‟attrapent pas les autres”.
246

 

 

IV. Verklaringen en getuigenissen.  

 

     Aan verscheidene personen zei Rosalie Gagnage, echtgenote van Henri Smets, dat Jan Coucke 

met een gezicht vol modder pas tussen één uur en half twee bij haar is komen aankloppen, dat 

zijn kiel en broek helemaal nat waren, dat zij hem een strozak gaf om op te slapen, dat hij zei 

zelfmoord te willen plegen en haar zijn geldbeugel zou schenken.
247

  

     Mevrouw Dubois had verklaard dat zij de overvallers meteen zou herkennen. Uit het 

onderzoek bleek dat Jan Coucke het jaar voordien bij mevrouw Dubois had gedorst. En… Pieter 

Goethals gaf zelf toe weduwe Dubois te kennen, vermits hij haar het jaar voorheen had gezien in 

de weide langs het spoor op het tijdstip dat ze haar hooi inhaalde.
248

 Tevens sprak ze van drie 

Vlaamse overvallers, waarvan een grote, een middelgrote en een kleine. Joseph en August 

Leclercq meten elk 1.74 meter en Hubinon 1.73 meter. Het verschil in lengte is onmerkbaar. 

Echter Jan Coucke was 1.77 meter en Pieter Goethals 1.67 meter.
249

 

 

V. Zwarte Bende. 

 

     Uit de gedetailleerde verklaring van de heer L. Rabet valt af te leiden dat hij wel degelijk bij 

de overval in Couillet betrokken was. Maar: er zijn tegenstrijdigheden. Er werd nooit gebruik 

gemaakt van een pistool, noch van een kaars en mijnheer Rabet kende Goethals wel degelijk. Ze 

hadden samengewerkt en samen pinten gedronken. Bovendien hoorden twee Rijkswachters, 

mijnheer Daury en mijnheer André, Rabet verklaren: “J‟ai fait avaler aujourd‟hui des 

                                                           
246

 E. LAURENT, La bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; Coecke et Goethals étaient-ils innocent?, Brussel, 

Print Express, 1971, 49. 
247

 E. LAURENT, La bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; Coecke et Goethals étaient-ils innocent?, Brussel, 

Print Express, 1971, 21. 
248

 E. LAURENT, La bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; Coecke et Goethals étaient-ils innocent?, Brussel, 

Print Express, 1971, 23. 
249

 E. LAURENT, La bande noire de l‟ Entre-Sambre-et-Meuse; Coecke et Goethals étaient-ils innocent?, Brussel, 

Print Express, 1971, 48. 



95 

 

couillonades au président et au procureur-général et je leur en ferai encore avaler demain.”
250
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Hoofdstuk VI. Gevolgen.  

Afdeling 1.  De wet-Coremans.  

§1. Historiek.  

 

     De zaak ‗Coucke en Goethals‘ kwam ter sprake in de Kamer van volkvertegenwoordigers op 

26 november 1867, naar aanleiding van een vraag tot herziening van het proces met het verzoek 

tot eerherstel ingediend op 15 november 1865 door de heer H. Peters.
251

 Men wees op het feit dat 

Pieter Goethals slechts een geringe kennis van de Franse taal had en dat Jan Coucke helemaal de 

taal niet machtig was. Niettegenstaande  werd de hele zaak in de Franse taal gevoerd. De minister 

van Justitie, de heer Bara, weigerde een wetsontwerp over de regeling van het taalgebruik neer te 

leggen, maar stemde er wel in toe dat men het verzoekschrift naar zijn departement zou 

verzenden. Tevens daagde hij de heer Gerrits uit om een wetsvoorstel in te dienen.
252

 Op 12 

december 1867 stelt Jan De Laet samen met negentien andere Kamerleden volgende bepaling 

voor: “Art 137. In de provinciën Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en in 

het gerechtelijk arrondissement Brussel en Leuven, zal niemand tot een rechterlijke ambt 

benoemd worden, indien hij de Nederlandse taal niet kent.” De minister van Justitie, de heer 

Bara, reageerde hevig. De heren De Laet, Gerrits en Coomans trachtten zijn uitspraken te 

weerleggen, maar het voorstel werd met 54 tegen 40 stemmen verworpen.
253

  

     Op zitting van 13 april 1872 wordt door de heer Coremans
254

 een wetsvoorstel ingediend. Het 

maakt in de provincies Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen, Limburg en in de 
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arrondissementen Brussel en Leuven, op straffe van nietigheid van de procedure, het Nederlands 

verplicht in strafzaken, indien blijkt dat de betichte of overtreder de Franse taal niet beheerst én 

ze verkiest.
255

 Het voorstel wordt verzonden naar de middensectie van de Kamer die op 31 mei 

1873 hierover verslag indient. Ze was van oordeel dat er nood was aan een wet op het taalgebruik 

in rechtszaken, maar het te bondige voorstel-Coremans niet kon worden aangenomen in haar 

oorspronkelijke vorm.
256

 Zij besloot met het volgend wetsontwerp-Coremans:  

- In de provincies Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen, Limburg en in de gerechtelijke 

arrondissementen Brussel en Leuven zal in strafzaken de rechter, de onderzoeksrechter of 

de voorzitter van het Assisenhof, op straffe van nietigheid, aan de beklaagde vragen welke 

taal hij verkiest voor de behandeling; de vervolgde partij mag dan haar verdediger 

machtigen in de andere taal te pleiten (art. 1-5 en 8). 

- De burgerlijke partij zal zich steeds van de gekozen taal bedienen; als er meerdere 

beklaagden zijn die een verschillende taal kiezen, zal de rechtspleging in het Nederlands 

geschieden en moet de burgerlijke partij zich in die taal uitdrukken, behalve voor de 

overtredingen die de beschuldigden betreft die het Frans hebben gekozen, uitsluitend 

aanbelangt (art 7).
257

  

Minister van Justitie, de heer De Lantsheere, verzendt het wetsontwerp naar de Commissie van 

juristen belast met de herziening van het Wetboek van Strafvordering. Bij het verslag van de 

Commissie van juristen was een wetsontwerp gevoegd dat veel minder inging op de eisen van de 

Vlaamse bevolking. Daarop paste de middensectie haar wetsontwerp aan door het niet meer van 

toepassing te maken op het arrondissement Brussel.
258
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Op 11 juli begint de bespreking van het wetsontwerp-Coremans in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Vanaf de tweede bespreking wordt het duidelijk dat de tegenstanders 

het wetsontwerp willen ontkrachten. Zo doet men afbreuk aan de meest oorspronkelijke 

bedoeling van de wet: vermijden dat de beklaagde zelfs niet wéét waarvan hij beschuldigd wordt. 

Immers er wordt beslist dat de openbare aanklager de taal mag kiezen van de verdediging. Op 25 

juli 1873 wordt de wet-Coremans goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers met 

93 stemmen tegen 3 bij 2 onthoudingen. In de Senaat wordt de wet-Coremans eenparig 

aangenomen op 5 augustus van hetzelfde jaar.
 
Op 17 augustus 1873  wordt de wet-Coremans 

door de Koning ondertekend.
259

 

 

§2. De wet-Coremans van 17 augustus 1873.
260

 

 

     De veranderingen in het bestaande recht waren: 

- In de provincies Oost- en West Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en het gerechtelijk 

arrondissement Leuven zal de procedure voor de rechter in strafzaken in het Nederlands 

gebeuren vanaf de eerste verschijning van de beklaagde. Ook zal het vonnis in dezelfde 

taal opgesteld worden. (art.1) 

- De beklaagde kan vragen de procedure in het Frans te voeren. In dat geval wordt ook het 

vonnis in het Frans opgesteld. (art.2) 

- Als men tijdens een proces te maken heeft men verschillende beklaagden die niet dezelfde 

taal spreken, mag de rechter de taal kiezen. (art.7) 

- Als de beklaagde ermee instemt, mag de advocaat zijn verdediging in het Frans of het 

Nederlands voordragen. Het openbaar ministerie kan gebruik maken van de door de 

advocaat gekozen taal. De toestemming van de beklaagde dient opgetekend te worden in 

de notulen van de rechtbank. (art.8) 
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- Voor de correctionele rechtbank en de politierechtbanken van het arrondissement Brussel 

zal een van beide talen voor het onderzoek en het vonnis gebruikt worden, naargelang de 

zaak het zelf vereist. Indien de beklaagde enkel het Nederlands begrijpt, zal deze taal 

gebruikt worden overeenkomstig de voorgaande bepalingen. De wet is niet van toepassing 

op de Hoven van Beroep te Brussel en Luik. (art.10-11) 

- De overheid zal binnen het jaar zorgen voor een Nederlandse vertaling van het Wetboek 

van Strafvordering. (art.12)
261

 

 

§3. De praktijk.  

 

     In de praktijk veranderde de wet-Coremans weinig aan de taaltoestanden bij het gerecht. De 

taalwet was nog maar enkele maanden van kracht of er waren al incidenten. De oorzaak hiervan 

was dat de advocaten en magistraten de hervormingen niet hadden gewenst en velen niet of 

slechts gebrekkig Nederlands kenden. In de praktijk waren velen onbekwaam om de wet uit te 

voeren en hun pleidooien in het Nederlands te houden. Om dit op de lossen, richtten de Gentse 

advocaten in november 1873 een pleitgenootschap op, genaamd de ‗Vlaamsche Conferentie der 

Balie van Gent‘. Iedere week komen zij samen om zich in Nederlandstalige pleidooien te 

bekwamen.
262

 Dat dit initiatief nuttig was mag blijken uit het feit dat vanaf 1874 ongeveer een 

derde van de strafzaken in Gent in het Nederlands gepleit werd.
263

 In alle andere gerechtelijke 

arrondissementen werd de taalwet vrijwel niet toegepast.
264

 Dit was mogelijk, omdat artikel acht 

van de wet het mogelijk maakte deze taalwet te ontduiken. Immers de vereiste schriftelijke 

toestemming van de beklaagde om de verdediging te machtigen haar pleidooi in het Frans of 

Nederlands te houden werd als een nutteloze formaliteit gezien en de advocaten waren het eens 

met het openbaar ministerie om alles in het Frans te behandelen. Ook de omzendbrief van 

minister van Justitie Bara gericht aan de voorzitters van de Hoven van Beroep om hen te vragen 
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de beklaagde steeds op de hoogte te stellen van de mogelijkheid zijn taal te kiezen, bleef dode 

letter.
265

  

     Het mijlpaalarrest over de zaak Paeling wierp een heel nieuw licht op de Wet-Coremans. In 

1879 verschenen drie Vlaamse beklaagden voor het Hof van Assisen van Oost-Vlaanderen. Een 

van de drie, mijnheer Frederik Paeling, verstond geen woord Frans en vraagt uitdrukkelijk dat hij 

in het Nederlands wil verdedigd en beschuldigd worden. De gehele rechtspleging, tot de 

pleidooien, geschiedde in het Nederlands, maar het openbare ministerie weigerde in het 

Nederlands te pleiten. Men voerde aan dat alleen mijnheer Paeling geëist had in het Nederlands te 

worden beschuldigd en verdedigd, terwijl de anderen aan hun advocaten toelieten  in het Frans te 

pleiten. Na een korte beraadslaging, nam het Hof akte van het verzet van mijnheer Albert 

Fredericq, de advocaat van mijnheer Paeling, maar gaf het recht aan het openbaar ministerie om 

zich in het Frans uit te drukken. Het Hof oordeelde dat de wetgever onzorgvuldig was geweest en 

de mogelijkheid niet had voorzien dat in eenzelfde proces sommige advocaten in het Nederlands 

en andere in het Frans zouden pleiten. Bijgevolg mag het openbaar ministerie de taal voor haar 

requisitorium kiezen. Het zou in strijd zijn met de geest van de wet dat het openbaar ministerie in 

het Nederlands zou pleiten indien de meerderheid van de beklaagden in het Frans zou verdedigd 

worden. Aldus geschiedde: de zaak werd door het openbaar ministerie in het Frans en door Albert 

Fredericq in het Nederlands gepleit. Mijnheer F. Paeling werd schuldig geacht aan moord en 

kreeg de doodstraf.    

     Enkele dagen later gebeurde iets eigenaardigs. Dezelfde raadsheer (van de zaak F. Paeling) 

was het niet meer eens met de eigen beslissing inzake taalgebruik en maakte een bocht van 

honderd tachtig graden. Dertien personen stonden terecht, waarvan acht in het Nederlands en vijf 

in het Frans verdedigd werden. Ditmaal vond men het ‗in strijd met de wet‘ dat het openbaar 

ministerie zich in de taal van de meerderheid zou bedienen.  

     De heer F. Paeling voorzag zich in Cassatie, omdat hij van mening was dat zijn arrest de wet 

verkeerd had uitgelegd en toegepast. Hij refereerde naar een uitspraak van de minister van Justitie 

de Lantsheere, gedaan tijdens de Kamerzitting van 23 juli 1873: “Jadais devant les tribunaux 

flamands accusé flamand n‟entendra prononcer contre lui une accusation en langue Française, 

s‟il ne l‟a voulu lui-même. Telle est la loi.” Op 28 oktober 1879 vaardigde het Hof van Cassatie 
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zijn arrest af. Het verwierp de voorziening, zonder zich uit te spreken over de zin van de wet en 

zonder haar beslissing te motiveren. Het Hof ging zelfs nog een stapje verder. Het Hof 

verkondigde dat door het artikel 8 van de wet-Coremans, het openbaar ministerie altijd het recht 

heeft in het Frans te speken van zodra er één advocaat is die in deze taal pleit.
266

 In de praktijk 

kwam dit neer op het wegcijferen van de taalwet van 1873.
267

     

 

Afdeling 2. Doodstraf  

§1. Voor- en tegenstanders. 

 

     Na de terechtstelling van Jan Coucke en Pieter Goethals ontstond in het hele land een sterke 

stroming die tegen de doodstraf was. Toen twee jaar later, de Zwarte Bende werd gearresteerd en 

ter dood veroordeeld, publiceerde de Journal de Charleroi op 18 januari 1862 de verzen van 

Victor Hugo: “Neuf têtes à sauver, Sire...”. Hiermee riep Victor Hugo publiekelijk op tegen de 

doodstraf, waarna de koning genade verleende aan zeven van de negen ter dood veroordeelde 

bendeleden.
268

 Tevens haalde Victor Hugo scherp uit naar procureur-generaal de Bavay. Hij 

kwalificeerde hem als une chenille d‟infirmités (een rups waarvan elke geleding een gebrek is) en 

un boa d‟orgueil (een monster van hovaardij).
269

 Nog eens twee jaar later, publiceerde Jan Jozef 

Thonissen, een Leuvense hoogleraar en volksvertegenwoordiger, een brochure waarin hij zich 

radicaal uitsprak tegen de doodstraf. Ook Harry Peters riep op voor de afschaffing van de 

doodstraf in zijn werk ―Pleidooi tegen de doodstraf” zoals ook Lodewijk Delpire in ―Twee 

Vlaamsche martelaren: in memoriam 16 november 1860”.
270

 Als voornaamste argument werd de 

rechterlijke dwaling aangevoerd. Ook in het parlement werden verhitte debatten gevoerd rond de 
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afschaffing van de doodstraf, vooral naar aanleiding van de totstandkoming en afkondiging van 

het strafwetboek van 1867.
271

  

 

§2. Ter doodveroordeelden.  

 

     Na 1860 werden slechts enkele misdadigers onthoofd. Ondermeer August Leclerq en Jean-

Baptiste Boucher werden als leden van de Zwarte Bende onthoofd op 29 maart 1862 op het 

Justitieplein van Charleroi. Vijf dagen later werd Pieter Acke, 38 jaar, afkomstig uit West-

Vlaanderen, geëxecuteerd te Brugge. Hij was veroordeeld wegens een gewelddadige roofmoord. 

De vierde was mijnheer Karel Kesteleyn, 42 jaar, afkomstig uit Vlamertinge en leider van de 

beruchte West-Vlaamse ―rode moordenaarsbende‖. Hij werd geëxecuteerd op 1 juni 1863 op het 

Minneplein te Ieper nadat hij ter dood was veroordeeld wegens het plegen van drie moorden en 

talrijke gewelddadige roofovervallen. Op 17 maart 1917 te Veurne, op een lapje grond dat niet 

door de Duitsers was bezet en tenslotte tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden de laatste 

executies plaats. Te Veurne ging het om een gemeenrechterlijke misdaad, terwijl de executies 

tijdens de Tweede Wereldoorlog werden uitgesproken door militaire rechtbanken wegens 

politieke en daarmee verbandhoudende gemeenrechterlijke misdrijven.
272

    

   

§3. Het Strafwetboek. 

 

     Het Strafwetboek van 1867 heeft een aanzienlijk milder karakter dan de Code Pénal. In de 

praktijk bleek dat de absolute toepassing  van het principe van afschaffing van de doodstraf te hoog 

gegrepen was.
273

 De strafwetgever heeft de doodstraf enkel voorbehouden voor de zwaarste 

misdrijven van gemeen recht tegen het leven. De doodstraf werd afgeschaft voor politieke 

misdrijven, maar onder invloed van de gebeurtenissen in de eerste wereldoorlog heeft de 

strafwetgever dat voorrecht echter laten varen. Dankzij het vorstelijk gratiebeleid ontstond evenwel 
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een ―abolition de fait‖, die nog meer dan honderd jaar zou standhouden tot de uiteindelijke 

schrapping van de doodstraf in 1996.
274

 

     Vanaf 1914 is de doodstraf opnieuw ingevoerd voor een aantal misdaden tegen de uitwendige 

veiligheid van de Staat. De doodstraf is tevens de zwaarste straf in het Militair Strafwetboek. De 

doodstraf wordt  niet uitgesproken tegen iemand die op het ogenblik van de feiten  nog niet de volle 

leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. De straf wordt dan vervangen door een levenslange 

dwangarbeid.
275

  

 

§4. Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

 

     Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden is een Europees verdrag
276

 (afgekort als E.V.R.M.) waarin mensen- en burgerrechten 

voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld, werd goedgekeurd bij wet van 13 

mei 1955.
277

 Op 28 april 1983 werd te Straatsburg een zesde protocol bij het E.V.R.M. door de 

lidstaten ondertekend. Het protocol handelt uitsluitend over de afschaffing van de doodstraf. In 

het eerste artikel wordt bepaald dat de doodstraf in beginsel is afgeschaft en dat niemand nog tot 

een dergelijke straf kan veroordeeld worden. Artikel twee bepaalt hierop een uitzondering voor 

handelingen gesteld in tijden van oorlog of bij dreigend oorlogsgevaar op voorwaarde dat 

lidstaten deze mogelijkheid in hun wetgeving voorzien. Artikel drie van het protocol bepaalt dat 

geen afwijkingen overeenkomstig artikel 15 van het Europees verdrag mogelijk zijn. Bijgevolg 

kan men er niet van afwijken in geval van een ‗algemene noodtoestand‘, maar enkel en alleen in 

geval van oorlog of oorlogsdreiging. Het vierde artikel bepaalt dat lidstaten, die het protocol 

ratificeren, geen voorbehouden mogen maken. De artikels vijf tot en met negen bevatten de 

algemene, gebruikelijke slotbepalingen, namelijk de territoriale werkingssfeer, de verhouding tot  
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het Verdrag, de ondertekening en bekrachtiging, de inwerkingtreding en de taken van de 

depositaris.
278

 Het protocol werd goedgekeurd bij wet van 4 december 1998.
279
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Hoofdstuk VII. Herziening van een proces. 

Afdeling 1. Wetsbepalingen. 

§1. Artikels 443 tot 447bis Wetboek van Strafvordering.  

 

     In de artikelen 443 tot 447bis van het Wetboek van Strafvordering wordt de materie geregeld 

voor herziening van een proces. Door de wet van 18 juni 1894 werden de artikels 443 tot 447bis 

vervangen.
280

 Daarbij is het grote verschil met de vorige regeling dat voor het eerst in de 

Belgische wetgeving een mogelijkheid wordt gegund aan de veroordeelde om een dergelijke 

herzieningprocedure op te starten. Voor de Wet van 18 juni 1894 kon een herziening alleen door 

de minister van Justitie worden uitgelokt. Deze restrictie werd gerechtvaardigd door de wens om 

de procedure van herziening voor te behouden voor uitzonderlijke omstandigheden en manifest 

ongegronde verzoeken tot herziening te weren.  

     Tevens bij de totstandkoming van de Wet van 18 juni 1894 heeft men gepoogd twee 

tegenstrijdige belangen met elkaar te verzoenen. Enerzijds moet het mogelijk zijn om 

gerechtelijke dwalingen ongedaan te maken. Anderzijds maakt een herzieningsprocedure een 

rechtstreekse aantasting uit van het gerechtelijk gezag van gewijsde en het principe van 

rechtszekerheid. Het resultaat is dan ook dat de wetgever geopteerd heeft voor een strikte 

toepassing van de artikelen 443 tot 447bis van het Wetboek van Strafvordering.
281

  

     Artikel 443, lid 8, werd gewijzigd door artikel 1, 169° van de Wet van 10 juli 1967. Artikel 

447, laatste lid, werd toegevoegd door artikel 6 van de Wet van 18 maart 1973. Artikel 447bis 

werd ingevoegd door artikel 30 van de Wet van 9 april 1930. Hieraan werd niets gewijzigd door 

de Wet van 1 juli 1964 die de bepalingen van de Wet van 9 april 1930 vervangt. Maar volgens 

artikel 1, 170° van de Wet van 10 juli 1967, toepasselijk vanaf het in werking treden van de Wet 

van 1 juli 1964, blijft artikel 447bis van het Wetboek van Strafvordering bestaan.
282
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§2. Commentaar. 

 

     Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel dat kan worden aangewend om bepaalde 

veroordelingen, die op een vergissing blijken te berusten, te vernietigen. Herziening dient dus om 

rechterlijke dwalingen te herstellen.
283

 Bijgevolg kan op een vrijspraak, die kracht van gewijsde 

heeft verkregen, niet worden teruggekomen. Op een definitief geworden strafrechtelijke 

veroordeling wel, in de door de wet bepaalde gevallen. Vroeger was herziening ook mogelijk 

inzake politionele straffen, nu enkel wegens veroordeling ten gevolge van een correctionele of  

criminele straf. Hierbij is niet de oorspronkelijke aard van het misdrijf, maar wel de werkelijk 

uitgesproken straf van belang.
284

  

     Na afwijzing van de eerste aanvraag is een tweede aanvraag tot herziening mogelijk, indien ze 

op andere gegevens
285

, een andere wetsbepalingen -ook al voert zij dezelfde omstandigheden aan-

286
 of andere bewijsmiddelen

287
 berust. Ze wordt verworpen indien ze enkel feiten inroept die al 

in de eerste aanvraag vermeld waren en door het Hof van Beroep definitief zijn verworpen. Een 

tweede verzoek gesteund op nieuwe feiten is ook mogelijk indien er over het eerste verzoek nog 

geen uitspraak is gedaan. Hierbij zendt het Hof van Cassatie de aanvraag naar het Hof van 

Beroep dat uitspraak moet doen over de eerste aanvraag
288

 of naar het Hof van Beroep dat de 

eerste aanvraag onderzoekt nadat het Hof van Cassatie het arrest met advies van een eerste Hof 

van Beroep heeft vernietigd
289

.  

 

     Artikel 344 van het Wetboek van Strafvordering onderscheidt drie gronden tot herziening. Een 

eerste grond is de onverenigbaarheid tussen veroordelingen van verschillende personen, voor 

eenzelfde feit bij onderscheiden arresten of vonnissen, op zulke wijze dat de onschuld van één 

van de veroordeelden eruit blijkt. Ook moet het veroordelingen betreffen van Belgische 

gerechten, zodat zij voor vernietiging door het Hof van Cassatie vatbaar zijn. Er bestaat geen 
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onverenigbaarheid tussen veroordelingen die wegens eenzelfde feit bij verschillende arresten of 

vonnissen tegen verschillende beschuldigden of beklaagden al dan niet op tegenspraak zijn 

uitgesproken.
290

  

     Een tweede grond is de definitieve veroordeling van een valse getuigenis, afgelegd voor het 

gerecht waarvan de beslissing voorwerp uitmaakt van de aanvraag tot herziening of voor het 

gerecht van eerste aanleg terwijl de beslissing voor de appelrechter wordt aangevallen  of  tijdens 

het vooronderzoek. Dat laatste geldt niet voor het Hof van Assisen dat op tegenspraak uitspraak 

doet. De veroordeling kan tevens betrekking hebben op een getuigenis afgelegd in een ander 

geding, maar alleen als de getuige vermoed wordt ook een valse verklaring te hebben afgelegd in 

het geding waarop de aanvraag tot herziening betrekking heeft.
291

 Ook is het mogelijk dat de 

valse getuigenis betrekking heeft op een getuigenis afgelegd na het veroordeelde arrest, in een 

andere procedure maar de feiten betreft die tot de veroordeling hebben geleid. In dit laatste geval 

wordt de gerechtelijke vaststelling van valse getuigenis beschouwd als een ‗nieuw feit‘.  

     De derde (en laatste) grond bestaat hierin dat uit een feit dat zich heeft voorgedaan sinds de 

veroordeling of uit een omstandigheid waarvan hij het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten 

tijde van het geding, de onschuld van de veroordeelde of de toepassing van een te zware strafwet 

kan worden bewezen.
292

 Het nieuwe feit kan volgen uit een latere veroordeling van een andere 

beklaagde in zulke omstandigheden dat de onschuld van de veroordeelde eruit blijkt. De aanvraag 

is onontvankelijk indien de onschuld van de veroordeelde of de toepassing van een te zware 

strafwet niet kan blijken uit de aangevoerde feiten of omstandigheden of als ze steunt op feiten of 

omstandigheden die de verzoeker kon bewijzen ten tijde van het geding of die reeds werden 

aangevoerd voor de feitenrechter.
293

   

 

     De aanvraag tot herziening kan uitgaan van de veroordeelde of, indien deze overleden of 

onbekwaam of afwezig is verklaard, van zijn echtgenoot, zijn bloedverwanten in rechte lijn, zijn 

                                                           
290

 Cass. 24 oktober 2006, AR P.06.0859.N. 
291

 Cass. 17 maart 2004, AR P.03.1599.F. 
292

 Cass. 27 april 2005, AR P.05.0215.F. 
293

 R. DECLERCQ, ―Herziening‖, In X., Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 

van rechtspraak en rechtsleer, 217-223; R. DECLERCQ, ―Buitengewone rechtsmiddelen en verwante instellingen‖, 

In R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 20081675-20081676; S. VANDROMME, ―Outlaw-proces: 

herziening van een veroordeling is geen evidentie‖, Juristenkrant 2005, afl. 108, 8. 



108 

 

broers of zussen of van de minister van Justitie.
294

 Het verzoekschrift moet ‗in behoorlijke vorm‘ 

worden ingediend, een omstandige opgave van de feiten bevatten en de grond tot herziening 

bepalen.
295

  

     Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag worden ondertekend door een advocaat bij het Hof 

van Cassatie.
296

 Tevens moet er een met reden omkleed gunstig advies zijn bijgevoegd van drie 

advocaten bij het Hof van Cassatie of van drie advocaten bij het Hof van Beroep die minstens 

sinds 10 jaar op de tabel zijn ingeschreven.
297

 Het is niet voldoende dat de advocaten het 

verzoekschrift parafraseren en op grond daarvan gunstig adviseren en ondertekenen voor ‗gunstig 

gevolg‘.
298

 Het is niet vereist dat de voormelde advocaten elk afzonderlijk een met reden omkleed 

gunstig advies dienen uit te brengen, maar enkel dat deze advocaten, na middelen van het 

verzoekschrift op objectieve wijze te hebben beoordeeld, een met reden omkleed gunstig advies 

verlenen. Het feit dat dit advies door de drie advocaten gezamenlijk wordt ondertekend doet aan 

de regelmatigheid ervan geen afbreuk.
299

 Dit advies moet niet aan de burgerlijke partij worden 

betekend.
300

 Wanneer de aanvraag tot herziening wordt ingediend door de minister van Justitie, 

wordt de aanvraag aanhangig gemaakt door een vordering van de procureur-generaal bij het Hof 

van Cassatie, zonder de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie en zonder dat het 

advies van drie advocaten er moet worden bijgevoegd.
301

  

     In principe is er geen termijn waarbinnen een aanvraag tot herziening moet worden ingediend. 

Enkel als de aanvraag steunt op de veroordeling van een valse getuige moet ze binnen de 5 jaar 

worden gedaan te rekenen vanaf definitieve veroordeling van de valse getuige.
302

  

     Het Hof van Cassatie benoemt een curator om de veroordeelde te vertegenwoordigen bij de 

rechtspleging in herziening als de veroordeelde overleden is, afwezig of onbekwaam is 

verklaard.
303
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     Als er een burgerlijke partij in het proces was, dan moet deze partij door de aanvrager worden 

aangemaand om in het proces tot herziening tussen te komen. Bij gebrek aan aanmaning is de 

vordering of het verzoekschrift onontvankelijk.
304

 De burgerlijke partij dient tussen te komen 

door middel van een verzoekschrift aan het Hof van Cassatie, ingediend binnen de twee maanden 

na aanmaning.
305

 Dit verzoekschrift dient niet getekend te zijn door een advocaat bij het Hof van 

Cassatie. Bij gebrek van een verzoekschrift, is het arrest van het Hof van Cassatie, met betrekking 

tot de ontvankelijkheid van de aanvraag tot herziening, ook voor haar bindend. De burgerlijke 

partij moet niet worden opgeroepen voor het Hof van Beroep dat er door het Hof van Cassatie 

mee belast is de vraag om herziening te onderzoeken. Wel zal ze worden gehoord, indien ze 

verschijnt. Echter de burgerlijke partij moet, op straffe van nietigheid, worden betrokken in het 

proces dat, na vernietiging van veroordeling door het Hof van Cassatie, over de herziening zelf 

ten gronde uitspraak moet doen.
306

 Het te vellen arrest is bindend.
307

 

 

     In het geval dat de aanvraag tot herziening gegrond is op onverenigbaarheid van 

veroordelingen of op latere veroordeling voor valse getuigenis, vernietigt het Hof van Cassatie de 

veroordelingen tussen welke er onenigheid bestaat in het eerste geval en vernietigt de 

veroordeling in het tweede geval. In beide gevallen wordt de zaak vervolgens verwezen naar een 

ander Hof van Beroep, Hof van Assisen of militair gerechtshof, dat er vroeger geen kennis van 

genomen heeft, om over de grond van de zaak uitspraak te doen.
308

 Steunt de aanvraag op een 

nieuw feit en wordt zij ontvankelijk geacht door het Hof van Cassatie, dan wordt de zaak 

verwezen naar een Hof van Beroep. Deze zal de gegrondheid van de vraag onderzoeken en 

beslissen of de aangevoerde feiten beslissend genoeg zijn om de zaak te herzien. Het Hof velt 

daaromtrent een met reden omkleed arrest en brengt een advies uit voor of tegen herziening.
309

 

Het advies zal gunstig zijn, indien het Hof een omstandigheid aanneemt die, mocht zij door de 

rechter gekend geweest zijn, hem een andere beslissing had doen nemen.
310
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     Het Hof van Cassatie volgt het advies als het conform de wet gegeven is.
311

 Naargelang het 

Hof van Beroep een advies voor of tegen herziening uitbrengt, vernietigt het Hof van Cassatie de 

veroordeling en verwijst het de zaak naar een Hof van Beroep, Hof van Assisen of militair 

gerechtshof, dat er vroeger geen kennis van genomen heeft, ofwel verwerpt het de aanvraag.
312

   

     Wanneer er wordt verwezen naar een ander Hof van Assisen, wordt er een nieuwe akte van 

beschuldiging opgesteld en wordt er uitspraak gedaan met bijstand van een jury, zelfs in geval 

van weerspannigheid aan de wet.
313

 

     Het Hof dat de zaak ten gronde moet onderzoeken is niet gebonden door enig bijzonder 

bewijsmiddel, noch door het advies van het Hof van Beroep dat de aanvraag eerst onderzocht, 

noch door enige vaststelling van de vernietigde beslissing.
314

 Het kan: ofwel vrijspreken ofwel de 

straf verminderen ofwel de straf behouden. Het Hof kan echter niet de straf verzwaren.
315

 Over de 

burgerlijke vordering beslist men zonder beperkingen.
316

 Tegen het arrest is cassatieberoep 

mogelijk.
317

 

 

     Het Hof van Cassatie kan de veroordeling vernietigen zonder te verwijzen, als het een 

veroordeling betreft wegens het doden van iemand die nadien nog blijkt in leven te zijn en het 

Hof van oordeel is dat er geen genoegzame bezwaren bestaan om een correctionele of criminele 

telastlegging te laten bestaan tegen de veroordeelde.
318

 

 

     Bij vernietiging zonder verwijzing en bij vrijspraak wordt het arrest, op verzoek van de 

betrokkene of zijn rechthebbende, bij uitreksel bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad en in 

een dagblad van de provincie waar de vernietigde veroordeling is uitgesproken. Tevens wordt er 

een vergoeding ten laste van de Staatskas toegekend. Het bedrag wordt door de regering bepaald. 

Als de straf door de verwijzingsrechter wordt verminderd, kan ook een vergoeding worden 

toegekend. Alle bijkomende straffen en gevolgen van de vernietigde beslissing vervallen. Op 

verzoek van de betrokkene kan in geval van vernietiging zonder verwijzing, vrijspraak of 
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vermindering van straf, het arrest worden aangeplakt in de gemeente waar het misdrijf is 

vastgesteld en in die gemeente waar de veroordeling was uitgesproken.
319

    

 

Afdeling 2. Aanvragen tot eerherstel van Jan Coucke en Pieter Goethals.  

§1. De heer H. Peters.
 320

 

 

     De heer Harry Peters, die zich had verzet tegen de uitvoering van de doodstraf, ging volop 

voor de in eer herstelling van Jan Coucke en Pieter Goethals. Op 15 november 1865 richtte hij 

een verzoekschrift aan de Senaat, waarin hij de in eer herstelling van Coucke en Goethals eiste. 

De petitie werd in de Hoge Vergadering besproken op 22 maart 1866. Er werd geoordeeld dat het 

verzoekschrift niet in aanmerking kon worden genomen, omdat de verzending van het 

verzoekschrift naar de minister van Justitie geen enkel resultaat kon hebben, omdat eerherstel 

geenszins van toepassing is op ter doodveroordeelden die hun straf hebben ondergaan.  

     Vervolgens richtte H. Peters zijn petitie naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar er 

zich een uitvoering debat ontwikkelde omtrent de zaak van Jan Coucke en Pieter Goethals. De 

heer Bouvier, rapporteur van de commissie voor verzoekschriften, de heer de Bavay en de 

rapporteur aan de Kamer zijn van oordeel dat de schuld van Coucke en Goethals op 

onweerlegbare wijze bewezen is. Evenwel de volkvertegenwoordiger, de heer Gerrits, vestigt de 

aandacht op een aantal onregelmatigheden tijdens de procedure. De minister van Justitie, de heer 

Bara, brengt hiertegen in: “Goethals kende heel goed Frans en Coucke begreep het; wat de tolk 

betreft die de Vlaamse getuigenissen vertaalde, heeft men mij verzekerd dat het geen gendarm 

was, afkomstig uit Luxemburg, maar een deurwaarder, Hollander van geboorte.“ Hierop 

antwoordt de heer Carlier, volksvertegenwoordiger en advocaat van Jan Coucke: “…Moest één 

enkele onrechtmatigheid waarop men hem bij abuis heeft gewezen, zich hebben voorgedaan, ik 

mij er niet van zou bepaald hebben protest aan te tekenen, maar elk feit van die aard hetwelk 

afbreuk zou gemaakt hebben op de rechten van mijn cliënt, zou hebben verhinderd. De zaak 

Coucke en Goethals is met alle mogelijke zorg onderzocht en gevonnist. Persoonlijk heb ik 

gezorgd dat een Vlaamse tolk Coucke al de akten van de procedure en al de fasen van het proces 

zou uitleggen. Goethals kende goed Frans en heeft al mijn beraadslagingen met Coucke 
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bijgewoond…” Tenslotte leest de rapporteur van de commissie voor de verzoekschriften een 

omstandig rapport voor dat door de heer de Bavay gericht werd aan de minister van Justitie 

vooraleer deze een beslissing diende te nemen inzake het verzoek om genade. Uit dit stuk blijkt 

dat Coucke en Goethals niet gevonnist zijn op basis van gissingen maar op basis van feiten en dat 

de beklaagden niet grondig de taal verstonden van hun rechters, niet de oorzaak was dat ze ter 

dood veroordeeld zijn geworden. Na deze lezing besluit minister van Justitie, de heer Bara: “Alle 

dagen herhalen dezelfde personen dat Coucke en Goethals gehalsrecht zijn ofschoon onschuldig. 

De feiten logenstraffen ten stelligste deze beschuldigingen die al meer dan twintig keren 

weerlegd zijn, elders en in deze vergaderzaal.”
321

  

     De heer H. Peters is niet onder de indruk. Wat gezegd werd heeft niet de minste vat op hem. 

Hij brengt een aantal brochures uit en geeft een reeks voordrachten in de streek van Charleroi.
322

 

In 1891 schrijft hij een drama, getiteld ‗De martelaars van het Gerecht‘.
323

  Deze uiteenzettingen 

missen alle objectiviteit en de procureur-generaal de Bavay wordt voorgesteld als een 

bloeddorstig monster. Vervolgens dient de kleinzoon van de intussen overleden procureur-

generaal de Bavay, de heer Gustave de Géradon, een klacht in wegens laster en eerroof ten 

opzichte van de nagedachtenis van de procureur-generaal.
324

 De heer H. Peters dient te 

verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi. Hij neemt zelf de verdediging op 

zich.
325

 Op 18 januari 1890 wordt H. Peters veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en tot 

het betalen van 500 frank aan de burgerlijke partij. Hierop gaat de heer Peters in beroep bij het 

Hof van Beroep van Brussel. Op 21 april 1890, sprak hij opnieuw zelf zijn pleidooi uit. H. Peters 

bood aan de bewijzen te leveren van al wat hij gezegd en geschreven had. Het gerecht weigerde 

omdat het oordeelde dat dit aanbod enkele dagen te laat kwam.
326

 Op 28 april 1890 wordt zijn 
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straf herleid van vier tot één maand, maar hij moet wel een schadeloosstelling van 600 frank in 

plaats van 400 frank aan de burgerlijke partij betalen. Koning Leopold III schold hem zijn straf 

kwijt in oktober van datzelfde jaar.
327

 

     H. Peters gaf het niet op en in 1891 publiceerde hij een tweede werkje om de onschuld van 

Coucke en Goethals te bewijzen en eerherstel te vragen. Tevergeefs!
328

  

 

§2. Jules Destrée.
329

  

 

“Er zijn geen Belgen, Sire. België is een politieke Staat, vrucht van de diplomatie. 

Het werd kunstmatig samengesteld, het heeft géén nationaliteit. Welk een 

tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië! De aardbodem is verschillend, de 

mensen die deze streken bewonen zijn anders en hun zielen zijn zo verschillend als 

hun landschappen. Hun werkzaamheden is voor de een de landbouw, voor de ander 

de nijverheid. De Vlaming is langzaam, koppig, geduldig en ordelijk, de Waal is vlug, 

wispelturig en regelziek. De gevoeligheid is anders: wat de een geestdriftig maakt, 

laat de ander koud en wekt misschien zelfs afkeer op. (...) De Waal hoort toe aan de 

Latijnse beschaving en de Vlaming aan de Germaanse cultuur. Er zijn dus in België 

Walen en Vlamingen, er zijn géén Belgen. (...) In 1830 werd het evenwicht gebroken 
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ten nadele van de Vlamingen. De revolutie tegen Holland was ontstaan en werd 

versterkt met de steun van Frankrijk. De voorlopers daarvan waren Walen.”
330

 

 

     Jules Destrée schreef in het Journal des Tribunaux van 21 november 1889 over Jan Coucke en 

Pieter Goethals: ―Jusque sur l‟échafaud, car ils avaient été exécutés au milieu d‟un grand 

concours de peuple frissonant, les deux misérables crièrent leur innocence. Ce fut la dernière 

fois qu‟en ce pays la sentence capitale fut réalisée; peut être, qui sait! par l‟inquiétante 

appréhension d‟une irréparable iniquité. Car, chose étrange, inconcevable, voilà qu‟après dix 

ans, après vingt ans, après trente ans, les femmes et les enfants aux noms flétris perpétuaient la 

solemnelle affirmation des condamnés et réclament leur réhabilitation.”
331

  

     Vijf jaar later werd Jules Destrée verkozen als socialistische volksvertegenwoordiger van het 

arrondissement Charleroi en werd hij minister van Justitie. Gedurende zijn politieke carrière heeft 

hij geen enkele poging ondernomen om het dossier van Jan Coucke en Pieter Goethals te doen 

heropenen.
332

  

 

§3. Filip De Man.
333

 

 

     Op 18 maart 2005 stelde de heer Filip De Man, volksvertegenwoordiger in het Federale 

Parlement, een aantal vragen aan de minister van Justitie met betrekking tot de zaak ‗Coucke en 

Goethals‘. Hij vroeg of de minister van Justitie bereid zou zijn de herziening aan te vragen van 

het arrest van het Hof van Assisen van Henegouwen van 25 augustus 1860 in de zaak Jan Coucke 

en Pieter Goethals, overeenkomstig artikel 444, eerste lid, 3°, van het Wetboek van 

Strafvordering. En zo neen, waarom. Op 24 juni 2005 werd slechts voorlopig geantwoord.  
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     Filip De Man herhaalde zijn vraag opnieuw op 18 juli 2005. Het antwoord van de vice-eerste 

minister en de minister van Justitie volgde op 24 juli 2006. De schuldbekentenis door derden kan 

in aanmerking worden genomen als een nieuw feit dat na de veroordeling heeft plaatsgevonden, 

wat de mogelijkheid biedt de zaak te herzien. De kritiek en adviezen die verschillende auteurs 

hebben uitgebracht vormen geen grond tot herziening. Volgens de minster kan enkel de 

verklaring van Leopold Rabet een grond tot herziening vormen voor zover zij van aard is de 

onschuld van de veroordeelden te bewijzen en werd afgelegd in omstandigheden waarin de 

oprechtheid van die getuigenis of bekentenis geloofwaardig is. De vermelde gegevens bieden 

evenwel niet de mogelijkheid tot het beoordelen van de werkelijkheid, de omstandigheden en de 

draagwijdte van de door de heer L. Rabet afgelegde verklaringen.
334
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Hoofdstuk VIII. Besluit. 

Afdeling 1. Standpunt met betrekking tot de onschuld of medeplichtigheid van Jan Coucke 

en Pieter Goethals.   

 

     Een blik op de standpunten van verscheidene auteurs maakt duidelijk dat hun meningen 

regelrecht tegenover elkaar staan ondanks de lijst van vastgestelde feiten.
335

 Ik zal trachten tot 

een oplossing te komen, maar ik ben me ervan bewust dat er nooit nog met absolute zekerheid 

objectiviteit zal ontstaan in de zaak ‗Coucke en Goethals‘.  

 

§1. Taal. 

 

     Wat de taal betreft volg ik de thesis van Herman Bossier en Louis De Lentdecker.
336

 Jan 

Coucke en Pieter Goethals woonden al jaren in een regio waar uitsluitend Frans werd gesproken. 

Jan Coucke is na het overlijden van zijn tweede vrouw naar Couillet verhuisd, waar hij als 

aardappelen- en groentekoopman aan de slag ging. Hij bouwde aan een intieme relatie met de 

Waalse Rosalie Gagnage.
337

 Zowel professioneel als privé moet hij Frans gekend hebben. Het is 

dan ook meer dan waarschijnlijk dat Jan Coucke (meer dan) enkele woorden Frans of Waals 

machtig was. Een echte kenner van de Franse taal zal hij wel niet geweest zijn omdat hij tijdens 

het proces enkele malen een beroep deed op een tolk. Pieter Goethals woonde al tien jaar in 

Wallonië. Hij was er zelfs ploegbaas.
338

 Het is niet evident dat een Fransonkundige een 

leidinggevende functie zou gekregen hebben over een groep uitsluitend Franssprekende 

arbeiders.  

     Deze visie wordt bevestigd tijdens de bespreking in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

van de zaak ‗Coucke en Goethals‘, naar aanleiding van de vraag tot eerherstelling van Harry 

Peters. De minister van Justitie, de heer Bara verklaarde dat Pieter Goethals heel goed Frans 

kende en Jan Coucke de Franse taal begreep. Volksvertegenwoordiger Carlier -ook  advocaat van 

wijlen Jan Coucke- bevestigde de uitspraak van de minister.
339
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     De afkomst van de tolk tijdens het proces, de heer Delo(o)ze, kan ik niet vaststellen, omwille 

van de tegengestelde berichtgeving. Volgens de eerste strekking was hij een Luxemburgse 

rijkswachter, die noch Frans, noch Vlaams kende. Het weinige Vlaams, dat hij kende, had hij 

geleerd tijdens zijn zes maanden durende verblijf in het garnizoen te Antwerpen. Volgens de 

tweede strekking was de heer Delo(o)ze afkomstig uit Zierikzee (Nederland) en had hij in 1830 

voor België geopteerd, waardoor hij de twee landstalen volkomen machtig was.
340

  

 

§2. Akte van beschuldiging in de zaak ‗Coucke en Goethals‘. 

A. Tijdstip. 

 

     De akte van beschuldiging vermeldt dat Jan Coucke en Pieter Goethals de herberg ‗Au 

Tambour‘ om half twaalf of enkele minuten over half twaalf hebben verlaten. Dit uur staat vast 

omwille van de verklaringen van de herbergier, de heer De Brouwer, en de heer D. Baugnies.
341

  

     Ook staat in diezelfde akte te lezen dat de overval plaatsvond rond middernacht.
342

 Ik ben de 

mening toegedaan dat dit niet helemaal juist kan zijn. Op basis van volgende feiten kunnen Jan 

Coucke en Pieter Goethals pas om kwart voor twaalf bij de woning van mevrouw Dubois 

aangekomen zijn: 

- Jan Coucke en Pieter Goethals hebben de herberg ten vroegste om half twaalf verlaten. 

- De afstand tussen de herberg ‗Au Tambour‘ en de hoeve van mevrouw Dubois is duizend 

meter. 

- Jan Coucke en Pieter Goethals consumeerden elk drieëndertig pinten. 

     Indien Jan Coucke en Pieter Goethals hebben deelgenomen aan de overval, moeten ze later 

dan hun mededaders zijn aangekomen en kunnen ze de dodelijke slag niet hebben toegebracht. 

Dit laatste kan worden afgeleid uit de verklaringen van mevrouw Dubois, van schepen Alexander 

De Thibaut en het proces-verbaal opgemaakt op 24 maart door brigadier Linnemart.
343

   

     Ik ben van oordeel dat Pieter Goethals geen alibi heeft voor het tijdstip van de moord. De akte 

van beschuldiging haalt aan dat de afstand tussen de herberg ‗Au Tambour‘ en de loods (of: de 

barakken) van Pieter Goethals amper een kwartiertje lopen was, maar dat Pieter Goethals slechts 
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om tien minuten voor één uur in de loods arriveerde. Ook had Pieter Goethals gelogen over zijn 

uur van aankomst tegen de heer Adolph Siroul. Toen hij hierop betrapt werd, bekende hij 

spontaan slechts om één uur te zijn thuisgekomen, maar hij voegde eraan toe pas om half één de 

herberg te hebben verlaten.
344

 Dit laatste was zeker een leugen, gelet op de verklaringen van de 

herbergier en de heer D. Baugnies.
345

 Bijgevolg kan Pieter Goethals niet aantonen waar hij was 

tussen half twaalf en tien voor één ‘s morgens. Er ontbreekt net één uur wat zou kunnen wijzen 

op zijn deelname aan de feiten.  

     Jan Coucke mocht de nacht van 23 maart blijven overnachten bij Rosalie Gagnage, omdat hij 

zijn bed had afgestaan aan twee Vlaamse vetkooplieden afkomstig van Dendermonde.
346

 

Hierdoor volgde hij samen met Pieter Goethals de kromming van het spoor, om te gaan in de 

richting van de loods van Pieter Goethals. Dit was tevens de richting van het huis van mevrouw 

Dubois. Volgens Rosalie Gagnage is Jan Coucke rond één uur of half twee bij haar komen 

aankloppen.
347

 Die verklaring trok Rosalie Gagnage terug in voor het Hof van Assisen te 

Bergen.
348

 Hierdoor zal nooit met zekerheid kunnen gesteld worden of Jan Coucke een alibi had 

voor het tijdstip van de moord.   

 

B. Werktuig.  

 

     De akte van beschuldiging haalt aan: ―Het moordwapen was een pioche/houweel, namelijk het 

houweel dat Jean-Baptiste Massin, een spoorwegarbeider, bij het beëindigen van zijn werk had 

laten liggen op het spoor. Het werktuig paste op de meest nauwkeurige wijze in de kleerscheuren 

van mevrouw Dubois. Tevens kon de wonde maar veroorzaakt zijn door middel van een 

omgebogen werktuig en was de toegebrachte slag duidelijk een slag van een spoorwegarbeider. 

De lantaarn die men gebruikte bij de overval werd teruggevonden in de loods van Pieter 

Goethals. Ze was afkomstig van de heer Nève, omdat ze voortdurend uitwaaide in de tocht.‖
349

     

Volgens de wetsdokter, de heer Schoenfeld, was de wonde toegebracht ‗van boven naar onder, 
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van buiten naar binnen‘, weinig ‗van achter naar voren‘ en door middel van een omgebogen 

werktuig. Tevens waren de kleren van mevrouw Dubois scherp doorgesneden.
350

  

     Een ploegijzer wordt gedefinieerd als een ploegschaar, kouter, beitel met brede slagbaan.
351

 

Terwijl een houweel of pioche wordt gedefinieerd als een hakwerktuig aan een steel, met een 

beitelvormig en een puntige helft.
352

 Het is een handwerktuig dat bestaat uit een (meestal) kort 

houten handvat met daaraan een ijzeren/metalen blad, dat aan de ene kant bestaat uit een scherpe 

punt en aan de andere kant uit een plat, breder uiteinde dat veel weg heeft van een kleine spade.  

 

 

                                               Ploegijzer                             Houweel  

 

     Uit de definitie kan worden afgeleid dat door de puntige helft van het houweel een ondiep, 

rond gat wordt gevormd, van onder naar boven en van voor naar achter, volgens een 

opklimmende kromme lijn binnen in het lichaam. Het houweel is een hakinstrument en kan dus 

geen scherpe sneden veroorzaken in kleren. Een ploegijzer heeft in tegenstelling tot het houweel 

wel degelijk een scherpe snede, waardoor het wel door kleren heen kan snijden.  

     Tevens was de ladekast, waarin de buit werd gevonden, gesprongen en niet gebroken. Het 

ploegijzer lijkt mij hiervoor een meer ideaal instrument, omwille van zijn scherpe snede. Een 

houweel zou eerder de ladekast openbreken omwille van de (meer brute) haktechniek 

     Dat er in de buurt een ploegijzer werden gestolen,
353

 is geen bewijs dat mevrouw Dubois met 

dit werktuig werd gedood. Het ploegijzer was bovendien in die tijd algemeen bekend als 

inbrekersgereedschap.  
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C. Bekentenis van Pieter Goethals. 

 

     Pieter Goethals bekende zijn deelneming aan de misdaad.
354

 Er is echter twijfel ontstaan over 

het ‗waarom‘ van zijn bekentenis. De eerste strekking gaat ervan uit dat de bekentenis een fabel 

is, een manier waarmee Pieter Goethals wou duidelijk maken hoe absurd en onsamenhangend de 

beschuldiging wel is.
355

 De tweede strekking wijst op het feit dat Pieter Goethals zijn bekentenis 

meerdere malen bevestigde en ze enkel voor het Hof van Assisen te Bergen terug introk.
356

 

Waarom zou hij overgaan tot een bekentenis als hij er niets mee te maken had? Hij wist toch wel 

dat dergelijke verklaringen vèrstrekkende gevolgen kunnen hebben. Hij is geen specialist van de 

Franse taal, maar woont wel al tien jaar in Wallonië. Bijgevolg moet hij toch de gevolgen van 

zijn handelingen hebben kunnen inschatten. Ik ben de mening toegedaan dat men de herhaalde 

bekentenissen niet lichtjes kan wegwuiven.  

 

D. Het geld van Jan Coucke. 

 

     Jan Coucke leende op de avond van de moord vijf frank van de heer De Brouwer.
357

 Hieraan 

hecht ik geen belang. Jan Coucke had op dat moment geen geld opzak en leende het van een 

vriend. Wie doet dat niet?  

     De dag na de moord zou Jan Coucke een goudstukje van 20 frank hebben gewisseld bij de 

heer De Brouwer in het bijzijn van mevrouw Rosalie Gagnage, om haar terug te betalen.
358

 Men 

nam aan dat het goudstukje van 20 frank afkomstig was van de overval, maar als 

groentekoopman moet Jan Coucke toch regelmatig goudstukjes hebben ontvangen. Het wisselen 

ervan kan dus geen eenmalige gebeurtenis geweest zijn. Evenwel kan Jan Coucke de herkomst 

van het bewuste stukje niet aanhalen, maar wie kent wél de oorsprong van het geld in zijn 

portefeuille? Daarenboven trok mevrouw Rosalie Gagnage haar getuigenis in voor het Hof van 

Assisen.
359

 Ze haalde aan dat Jan Coucke het goudstukje niet de dag na de moord, maar wel de 

maandag of dinsdag na de moord had gewisseld. De heer De Brouwer bleef bij zijn verklaring. 
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Aangezien de twee getuigen elkaar radicaal tegenspreken, kan ik niet met zekerheid zeggen 

wanneer het goudstukje van 20 frank juist werd gewisseld.   

     Na 24 maart beschikte Jan Coucke over 167 frank en 33 centiem. Hij kocht en betaalde een 

kruiwagen van zeven frank; zeven zakken aardappelen voor de prijs van 84 frank en 20 centiem; 

hij betaalde mevrouw Gilly de 29 frank die hij haar nog schuldig was én hij betaalde mevrouw 

Rosalie Gagnage 13 frank terug die hij van haar had geleend. Wat blijkt bij zijn aanhouding?  Op 

dat moment had hij nog 34 frank en 13 centiem op zak.
360

 Dit bedrag kan van de som zijn van de 

verkoop van groenten en aardappelen aan zijn klanten. Sommigen betaalden om de veertien 

dagen. Maar er is twijfel voor wat het bedrag betreft dat Jan Coucke op zijn afrekening van 

zondag 25 maart ontving. De akte van beschuldiging bepaalt dat de veertiendaagse afrekening 

hem ten hoogste 85 frank had opgebracht, wat een tekort maakt van 82 frank en 33 centiem.
361

  

Raf Verhulst verklaart dat Jan Coucke over een som van 170 frank beschikte.
362

 Het verschil is 

niet miniem, wat toch niet als onbelangrijk feit mag beschouwd worden. Indien de akte van 

beschuldiging het bij het rechte eind heeft, is dit een duidelijk argument voor het openbaar 

ministerie. Verder onderzoeken is jammer genoeg niet mogelijk bij gebrek aan gegevens.  

 

§3. Verwerping genadeverzoek. 

 

     De procureur-generaal de Bavay haalde in zijn verslag aan de Koning naar aanleiding van het 

genadeverzoek aan dat de executie van beiden noodzakelijk was om een einde te stellen aan de 

talloze misdaden van de laatste jaren en ‗om te beletten dat deze misdaden zich nog zouden 

voordoen‘.
363

 Maar na de executie van Jan Coucke en Pieter Goethals, op 16 november 1860, en 

voor de aanhouding van de heer L. Rabet en de Zwarte Bende, heeft deze bende nog twaalf 

wandaden gepleegd.
364

 Het argument van de heer de Bavay is dus a posteriori een drogreden 

gebleken. 
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§4. De Zwarte Bende. 

 

     Uit de verklaring van de heer Leopold Rabet, afgelegd op 2 januari 1862 voor het Hof van 

Assisen te Henegouwen
365

, kan men enkele besluiten trekken. Zijn verklaringen zijn zo precies en 

gedetailleerd dat niet kan getwijfeld worden aan zijn daderschap/ medeplichtigheid. Nochtans 

zijn er verscheidene tegenstrijdigheden op te merken. Het onderzoek met betrekking tot de zaak 

‗Coucke en Goethals‘ heeft vastgesteld dat er geen gebruik werd gemaakt van een kaars, noch 

van een revolver. De heer L. Rabet beweerde Jan Coucke en Pieter Goethals niet te kennen, 

nochtans geven de feiten een ander beeld. De heer L. Rabet werkte als wagensmeerder te 

Chatelineau op hetzelfde tijdstip dat Pieter Goethals als piocheur de hele dag in het station liep. 

Ook hebben ze allebei gewerkt aan de spoorbaan van Walcourt. Ook kan de verklaring van de 

Rijkswachters, de heren Daury en André -afgelegd tijdens de debatten van het proces tegen de 

Zwarte Bende- niet over het hoofd worden gezien
366

 want deze heren hebben geen voordeel bij 

het verkeerdelijk voorstellen van de feiten.  

     De heer Jean-Baptist Boucher heeft bekend de misdaad te Couillet te hebben op stapel 

gezet.
367

 Joseph Leclerq verklaarde: ―Men heeft Vlamingen ingeschakeld om de politie om de 

tuin te leiden.‖
368

 Dit is aannemelijk, aangezien justitie alles deed om de bende op te rollen ook al 

bevestigt de akte van beschuldiging van de Zwarte Bende: ―Het genootschap handelde altijd 

onderling.‖
369

  

     Aangezien de heer Leopold Rabet Pieter Goethals kende, kan het best zijn dat deze laatste 

werd ingeschakeld. De heer François Hubinon verklaarde dat L. Rabet de Vlamingen moet 

hebben gekend.
370
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Afdeling 2. De taalwetgeving. 

 

     De wet-Coremans is de eerste taalwet in gerechtszaken. Ze laat toe in de provincies Oost- en 

West- Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en het gerechtelijk arrondissement Leuven de procedure 

voor de rechter in strafzaken, in het Nederlands te laten gebeuren vanaf de eerste verschijning 

van de beklaagde. Ook zal het vonnis in het Nederlands kunnen worden geveld. De beklaagde 

kan vragen of de procedure in het Frans kan geschieden, dan wordt ook het vonnis in het Frans 

geveld.
371

   

     Het is toch wel opmerkelijk: Mocht de zaak ‗Coucke en Goethals‘ zich voordoen nà de 

inwerkingtreding van de wet-Coremans dan nog kon de taalwet niet worden toegepast. Nochtans 

is de taalwet het resultaat van een bespreking van de zaak ‗Coucke en Goethals‘ in de Kamer van 

volkvertegenwoordigers op 26 november 1867.
372

 De reden hiervoor is dat het proces van Jan 

Coucke en Pieter Goethals plaatsvond in het Hof van Assisen te Bergen. (provincie Henegouwen)  

De wet-Coremans is enkel van toepassing in het Vlaamse gewest en het gerechtelijk 

arrondissement Leuven, niet in de Hoven van Assisen in Wallonië. Bovendien bewees de praktijk 

dat, behalve in Gent, de taalwet vrijwel nooit werd toegepast.
373

 Bijgevolg zouden Jan Coucke en 

Pieter Goethals hun voordeel niet gehaald hebben uit een wet die precies omwille van hun 

dubieus proces tot stand is gekomen.  

 

Afdeling 3. Slaagkansen op herziening van het proces van Jan Coucke en Pieter Goethals. 

 

     De artikelen 443 tot 447bis van het Wetboek van Strafvordering regelt de materie van 

herziening van een proces. Herziening is een instrument om rechterlijke dwalingen, 

veroordelingen die op een vergissing steunen, te herstellen.  

     Aangezien Jan Coucke en Pieter Goethals geëxecuteerd en al 150 jaar overleden zijn, zal de 

aanvraag tot herziening moeten uitgaan van de minister van Justitie en aanhangig worden  

gemaakt door een vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie.
374

 In dit geval is 
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de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie en het advies van drie advocaten bij het 

Hof van Cassatie of het Hof van Beroep die minstens 10 jaar op de tabel zijn ingeschreven niet 

nodig. Gelet op het feit dat er geen termijn is waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend, 

stelt dit op zich geen probleem. Het Hof van Cassatie kan kennis nemen van de aanvraag tot 

herziening.
375

 

     Op basis van artikel 443 van het Wetboek van Strafvordering bestaan er precies drie gronden 

tot herziening van een procedure. Ten eerste de onverenigbaarheid tussen veroordelingen van 

verschillende personen voor eenzelfde feit bij verschillende vonnissen of arresten waardoor het 

bewijs van de onschuld van een van de veroordeelden blijkt.
376

 In 1860 oordeelde de jury dat Jan 

Coucke en Pieter Goethals wel degelijk medeplichtig waren aan de moord op weduwe Dubois.
377

 

In 1862 werd de heer Jean-Baptiste Boucher erkend als de opdrachtgever, de heer Leopold Rabet 

als medeplichtige, de heren Joseph Leclercq en François Hubinon als mededaders. De heer 

August Leclercq werd vrijgesproken.
378

 Hieruit valt te besluiten dat er geen onverenigbaarheid is 

tussen de veroordelingen van Jan Coucke, Pieter Goethals en de leden van de Zwarte Bende 

waaruit het bewijs van onschuld van Jan Coucke en Pieter Goethals blijkt. Er kan van herziening 

evenmin sprake zijn in de gevallen van mededaderschap of medeplichtigheid.
379

  

     Ten tweede kan een proces worden herzien wanneer een getuige die werd gehoord op de 

terechtzitting die leidde tot de beslissing waarvan herziening wordt gevraagd, definitieve 

veroordeling is wegens een valse getuigenis tegen de veroordeelde.
380

 Er is naderhand niemand 

veroordeeld wegens een valse getuigenis, dus dit rechtsmiddel is niet van toepassing.  

     Het laatste geval bestaat erin dat wanneer het bewijs dat de veroordeelde onschuldig is of dat 

een strengere strafwet is toegepast dan de welke hij werkelijk overtreden heeft, schijnt te volgen 

uit een feit dat zich heeft voorgedaan sinds de veroordeling of uit omstandigheden waarvan zij 

het bestaan niet heeft kunnen aantonen ten tijde van het geding.
381

 Als nieuw feit dat na de 

veroordeling heeft plaatsgevonden, kan de schuldbekentenis door derden in aanmerking worden 
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genomen.
382

 De schuldbekentenis moet van dien aard zijn dat zij de onschuld van de 

veroordeelde bewijst.
383

 Tevens moet de schuldbekentenis zijn afgelegd in omstandigheden 

waarin de oprechtheid van de bekentenis geloofwaardig is.
384

 In casu gaat het om de 

bekentenissen van de heren Leopold Rabet en August Leclrecq. De bekentenis afgelegd door de 

heer L. Rabet verdedigt de onschuld van Jan Coucke en Pieter Goethals. Maar de 

schuldbekentenis is op zijn minst verdacht, omdat het gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen 

dat er een hele reeks tegenstrijdigheden op te merken zijn.
385

 Een uur voor August Leclercq het 

schavot beklom, legde hij zijn bekentenis af. Hij verklaarde dat er geen Vlamingen hadden 

meegewerkt aan de misdaad te Couillet.
386

 Men kan zich echter de vraag stellen of de 

verklaringen die een persoon aflegt met de dood voor ogen geloofwaardig zijn! Bovendien moet 

men rekening houden met de verklaringen afgelegd door de heren François Hubinon en Joseph 

Leclercq, die Jan Coucke en Pieter Goethals wél als medeplichtigen aanzien.  

 

Afdeling 4. Besluit. 

 

     Men kan besluiten dat er nooit absolute zekerheid zal zijn in de zaak ‗Coucke en Goethals‘. 

De tegenstrijdigheden, geuit door de vermelde auteurs, zijn te groot om tot een welbepaalde visie 

te komen over de gebeurtenissen in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 maart 1860. Het 

onderzoek over de roofoverval ten huize Dubois bulkt van de onvolledigheden. De schuld van 

Jan Coucke en Pieter Goethals staat of valt met de verklaringen van de leden van de Zwarte 

Bende. Maar welke verklaringen zijn geloofwaardig? Die van Leopold Rabet en August Leclercq 

of eerder die van François Hubinon en Joseph Leclercq. De eersten ontkennen de aanwezigheid 

van Jan Coucke en Pieter Goethals, terwijl de anderen hen als medeplichtigen kwalifiëren. 

Volgens François Hubinon en Joseph Leclercq zijn de twee onbekende Vlamingen later 

aangekomen. Aanvankelijk stroken de verklaringen van Joseph Leclerq en François Hubinon niet 
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met elkaar, maar later erkennen beiden dat Jan Coucke en Pieter Goethals samen met de heer 

Leopold Rabet de wacht hebben gehouden en daardoor medeplichtig werden.
387

 

     Dat Jan Coucke en Pieter Goethals later zijn aangekomen en samen met Leopold Rabet de 

wacht hielden lijkt mij mogelijk. Ten eerste kende Pieter Goethals de heer L. Rabet. Deze laatste 

sprak Pieter Goethals aan op vraag van de heer Boucher, leider van de Zwarte Bende, die de 

politie trachtte te mislijden door Vlamingen in te huren bij de overval te Couillet. Op zijn beurt 

sprak Pieter Goethals zijn goede vriend Jan Coucke aan. Gelet op het feit dat ze nog nooit een 

misdrijf hadden gepleegd, moesten ze eerst enkele glaasjes op hebben. Dit gebeurde in zeer ruime 

mate in de herberg ‗Au Tambour‘. Ten tweede konden Jan Coucke en Pieter Goethals ten 

vroegste om kwart voor twaalf bij het huis van weduwe Dubois aangekomen zijn. Dit blijkt uit de 

verklaringen van de heren De Brouwer en D. Baugnies. Ten derde heeft Pieter Goethals geen 

alibi voor het ogenblik van de overval. Het alibi van Jan Coucke kan niet meer worden 

achterhaald, omwille van de intrekking van Rosalie Gagnage haar verklaring voor het Hof van 

Assisen te Bergen. Ten vierde op 1 april 1865 erkende de procureur-generaal de Bavay dat Jan 

Coucke en Pieter Goethals samen met de heer Leopold Rabet de wachten hielden, terwijl de 

broers Leclercq en de heer F. Hubinon in het huis waren.     

     Wat wel vaststaat is dat Jan Coucke en Pieter Goethals werden berecht voor vrijwillige 

doodslag met voorbedachten rade.
388

 De wet definieert de ‗doodslag‘ als het doden met het 

oogmerk om te doden. Doodslag met voorbedachtheid wordt ‗moord‘ genoemd.
389

 Er moeten 

drie voorwaarden vervuld zijn om te kunnen spreken van ‗moord‘. Ten eerste dient het materieel 

bestanddeel aanwezig te zijn. Dit bestanddeel bestaat uit: het doden van een menselijke, levende 

persoon (het slachtoffer), waarbij de dader een materiële daad moet hebben gesteld die de dood 

van het slachtoffer heeft veroorzaakt. Het is niet vereist dat door die daad de dood onmiddellijk 

wordt veroorzaakt. Evenmin is vereist dat die daad de enige oorzaak van de dood zou zijn. De 

dood van het slachtoffer kan bewezen worden door alle middelen van recht, inclusief 

vermoedens. Ten tweede moet het zedelijke element aanwezig zijn. De doodslag moet uiteraard 

opzettelijk gebeuren, maar vereist bovendien een bijzonder opzet, namelijk het oogmerk om te 

doden. De dader moet de daad, waarvan hij de draagwijdte kende, hebben willen stellen en de 
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dood van een ander hebben willen veroorzaken.
390

 Ten slotte moet er sprake zijn van 

voorbedachtheid. De wetgever definieerde dit begrip niet. Volgens rechtspraak en rechtsleer is er 

voorbedachtheid wanneer een weloverwogen en gepland crimineel besluit door de dader in een 

voldoende stabiele gemoedstoestand wordt genomen en waarbij er een zeker tijdsverloop 

aanwezig is tussen het overwogen en gepland besluit om het feit te plegen en de uitvoering ervan. 

Onder weloverwogen dient te worden verstaan dat de dader wel degelijk de ernst, de betekenis en 

de gevolgen van zijn handelen heeft ingezien. Gepland betekent dat de dader aan het door hem te 

plegen misdrijf een concrete vorm heeft gegeven. Het is niet vereist dat de dader alle elementen 

of uitvoeringsmodaliteiten van het overwogen en geplande misdrijf heeft vastgelegd.
391

  

     In de zaak ‗Coucke en Goethals‘ is het materiële element aanwezig. Een materiële daad van de 

overvaller, namelijk een slag met een houweel/ploegijzer, heeft de dood van mevrouw Dubois 

veroorzaakt. De akte van beschuldiging vermeldt dat mevrouw Dubois is bezweken aan 

koudvuur, veroorzaakt door haar zwaarlijvigheid, door de diepte van de wonde en door de 

aandoeningen die zij had doorstaan.
392

 Dit staat het materieel element niet in de weg, want het is 

niet vereist dat de slag met het houweel/ploegijzer de enige doodsoorzaak moet zijn.  

     Evenwel ben ik van oordeel dat de slag met het ploegijzer/houweel niet werd gegeven met het 

oogmerk om te doden, alleen om mevrouw Dubois te beletten te vluchten en haar te doen 

vertellen waar ze haar geld verborgen had. Het zedelijke element is niet aanwezig. Bijgevolg kan 

er geen sprake zijn van doodslag, noch van moord. 

     Wie zonder het oogmerk om te doden, opzettelijk slagen of verwondingen toebrengt, die toch 

de dood veroorzaken, moet worden vervolgd op grond van artikel 401 van het Strafwetboek. 

Hierbij wordt onder verwonding verstaan:  een uitwendig of inwendig letsel, hoe licht ook, dat 

aan het menselijk lichaam van buitenuit door een mechanisch of chemisch inwerkende oorzaak 

op de lichaamsgesteltenis wordt toegebracht. Om van slagen te kunnen spreken, volstaat het dat 

het lichaam van de mens, door toedoen van de dader, met geweld in aanraking werd gebracht met 

iets hards. Terwijl het begrip ‗verwondingen‘ verwijst naar een resultaat, wijst het begrip ‗slagen‘ 

op het gebruik van een bepaalde techniek door de dader. Het is vereist dat de dader opzettelijk 
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heeft gehandeld. Vereist daartoe is dat de dader op de hoogte is van de aantasting van de fysieke 

integriteit van het slachtoffer door zijn handelen en dat hij die aantasting ook wil.
393

  

In casu werd een harde slag toegebracht door middel van een ploegijzer/houweel. Hierdoor 

ontstond een aanzienlijke snijwond. De dader heeft deze aantasting gewild. Men wou immers 

weten waar mevrouw Dubois haar geld had verborgen en meteen ook beletten dat ze zou 

vluchten. Bovendien is er een causaal verband tussen de slag en het overlijden van mevrouw 

Dubois. Als verzwarende omstandigheid kan de voorbedachtheid in aanmerking worden 

genomen. Nadat de overvallers geen buit vonden in de kamer waarlangs ze binnen waren 

gedrongen, namen ze een weloverwogen en gepland besluit om een bezoek te brengen aan de 

slaapkamer van weduwe Dubois
394

 en haar door middel van slagen en verwondingen te laten 

bekennen waar ze haar geld had verborgen. Bijgevolg kan artikel 401, tweede lid op de zaak 

‗Coucke en Goethals‘ worden toegepast. 

     De jury oordeelde dat beiden geen schuld hadden, maar toch medeplichtig waren aan de 

moord op weduwe Dubois.
395

 In normale omstandigheden zou men hen nooit tot de doodstraf 

veroordeeld hebben, maar men wou nu eenmaal paal en perk stellen aan de terreuracties van de 

Zwarte bende, waarvan men dacht dat ze er deel van uitmaakten.   

     Sinds 1865 hebben diverse personen en instanties pogingen ondernomen om Jan Coucke en 

Pieter Goethals in ere te hestellen. De eerste die hiertoe initiatief nam was Harry Peters. Hij 

slaagde destijds niet in zijn opzet omdat hij voortijdig overleed en omdat hij ―Vrouwe Justitia‖ 

niet aan zijn kant kon krijgen. Integendeel zelfs! De meest recente poging om tot herziening van 

het proces te komen werd ondernomen door Filip De Man (volksvertegenwoordiger van de partij 

―Vlaams Belang"). Hij stelde bij herhaling parlementaire vragen die hetzelfde doel voor ogen 

hadden als de heer H. Peters. Als men de gronden die voor herziening in aanmerking komen 

toepast op het proces ―Coucke en Goethals‖ ben ik van oordeel dat men evenveel kans op slagen 

heeft als de heer H. Peters in 1865.
396
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De pertinente vraag die zich tenslotte stelt is: ―Waren Jan Coucke en Pieter Goethals ware 

martelaars
397

 van de Vlaamse zaak?‖ Het begrip ‗martelaar‘ heeft een connotatie van onschuldig 

geslachtofferd worden. Uit het voorgaande blijkt dat Jan Coucke en Pieter Goethals niet  

volkomen onschuldig waren. Ze verdienen derhalve niet de status van ‗martelaar van de Vlaamse 

zaak‘. Wat wel rustig kan gesteld worden is dat het proces ‗Coucke en Goethals‘ de Vlaamse 

zaak heeft gediend. Coucke en Goethals waren dus eerder gangmakers vóór de Vlaamse zaak dan 

martelaars vàn de Vlaamse zaak.  
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Ets ‗De Goede Rechters‘ (1894) 

James Ensor. 

 

 

 

 

 

De ets ―De goede 

rechters‖ is de 

spiegelbeeldige 

voorstelling van James 

Ensors gelijknamige 

schilderij uit 1891. 

 

De prent ―De goede 

rechters‖ wordt in 

verband gebracht met 

de ophefmakende 

rechtszaak Coucke en 

Goethals. Mogelijk 

vond Ensors bijtende 

satire ook zijn 

oorsprong in meer 

autobiografische 

elementen: het 

faillisssement van zijn 

vader in 1875, of, toen 

zeer recent, de 

rechtszaak tegen 

Ensors moeder in het 

kader van een banaal 

misbruik van 

copyright. In 1892-

1893 stond zij terecht 

voor de illegale 

reproductie van een 

schilderij van de 

Antwerpse schilder Jan 

van Beers.  
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Bijlage I: De akte van beschuldiging. (Acte d’ accusation) 

 

     « La veuve Dubois, âgée de 70 ans, occupait sur la route de Charleroi à Philippeville, une 

maison située à proximité du chemin de fer industriel de Couillet. Cette maison était traversée au 

rez-de-chaussée par un vestibule, dans lequel se trouvait l‟escalier conduisant à l‟étage et à la 

cave, et ce rez-de-chaussée se composait de quatre places, deux à droite et deux à gauche du 

vestibule. L‟une des deux chambres de derrière servait de cuisine et l‟autre servait de chambre à 

coucher de la veuve Dubois. Marie Jaspar, sa servante, avait sa chambre à l‟étage sur le devant 

de la maison, et Jean-Baptiste Lebrun dit Badoche, son domestique, logeait près des chevaux à 

l‟écurie. Cette écurie était située dans la cour en contrebas, qui communiquait de plein pied avec 

la cave. Il y avait enfin contre la maison une grange dont la porte principale donnait sur la 

grand‟ route et dans laquelle Batoche allait prendre tous les soirs la paille de ses chevaux.  

     Passant alors devant les fenêtres de rez-de-chaussée, il en fermait extérieurement les volets, 

tandis que c‟était la veuve Dubois qui les fermait à l‟intérieur avant de se coucher.  

     Elle avait cependant négligé cette précaution, le 23 mars dernier, et vers minuit trois hommes 

pénètrent dans sa maison, en écartant l‟un des volets qu‟elle avait oubliés et en escaladant le 

fenêtre, après y avoir brisé un carreau de vitre. 

     N‟ayant rien trouvé dans la chambre par laquelle ils étaient entrés et dans la cuisine qui 

communiquait avec cette chambre, les trios hommes gagnèrent l‟autre compartiment da la 

maison par le vestibule et ils se trouvèrent bientôt en présence de la veuve Dubois qui était 

couchée depuis longtemps.  

     Après l‟avoir enlevée de son lit et l‟avoir étendue sur le plancher, le plus petit des trois lui fit 

à l‟omoplate droite une énorme blessure, au moyen d‟une instrument que la veuve Dubois croyait 

être un petit fer de charrue, mais qui n‟était en réalité, comme nous le verrons bientôt, qu‟une 

pioche de chemin de fer. Il se disposait même à achever la victime lorsqu‟il en fut détourné par 

un de ses complices. Les malfaiteurs relevèrent alors madame Dubois et l‟obligèrent à lui 

indiquer la place où était son argent. Comme ils se trouvaient dans la chambre dont ils avaient 

escaladé la fenêtre, ils la forcèrent malgré sa blessure, à les accompagner dans cette chambre, et 

ils y firent sauter le tiroir supérieur d‟une commode qui renfermait 650 francs en pièces de cinq 

francs, et une portefeuille en cuir brun, garni d‟un cercle de fer et dans lequel Madame Dubois 

conservait une centaine de francs en pièces d‟or de 10 et de 20 fr. L‟un des voleurs fit glisser le 
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porte-monnaie dans sa poche à l‟insu de ses complices qui étaient occupés à se partager en 

présence de leur victime les 650 francs trouvés dans sa commode, lorsque Marie Jaspard qui 

s‟était éveillée et qui avait reconnu la voix de sa maîtresse accourut de l‟étage dans le vestibule 

et du vestibule dans la cave, pour aller chercher Batoche dan son écurie. Batoche armé d‟une 

fourche s‟élança donc au secours de Madame Dubois qu‟il trouva dans le vestibule appuyée 

contre l‟escalier. Elle était alors délivrée de ses assassins qui avaient pris la fuite aux cris de son 

domestique et qui avaient escaladé de nouveau la fenêtre pour sortir de la maison.    

     Malgré son grand âge et la gravité de sa blessure, Madame Dubois avait conservé toute sa 

liberté d‟esprit. Elle put donc faire connaître à la justice et aux personnes qui l‟entouraient les 

circonstances du crime et le signalement de ses auteurs, mais elle succomba le cinquième jour à 

une infection gangreneuse provoquée par son embonpoint, par la profondeur de sa blessure et 

par les émotions qu‟elle avait dû éprouver.  

     Elle était morte depuis quelques jours et les premières recherches n‟auraient pas abouti, 

lorsqu‟une lettre anonyme vint désigner le chef piocheur de la Société de Couillet, un marchand 

de pommes de terre de la même commune et un troisième individu comme ayant découché dans 

la nuit du 23 au 24 mars.  

     La gendarmerie fut donc chargée de prendre des renseignements à cet égard, et ces 

renseignement provoquèrent l‟arrestation du chef piocheur Goethals, du marchand de pomme de 

terre Coeck et du nommé Henri Smets, dont la femme entretenait avec Coeck des relations 

beaucoup trop intimes. Smets e été mis hors de cause à défaut de charges suffisantes; mais 

l‟instruction ne laisse aucun doute sur la culpabilité des deux autres prévenus. Elle constate, en 

effet, que Goethals et Coeck(e) ont passé la soirée du 23 mars au cabaret de Pierre-Joseph 

Brauwer, dit le Tambour, qu‟ils en sont sortis à onze heures et demie ou onze heures et demie et 

quelques minutes, et que Goethals n‟est rentré chez lui qu‟à une heure moins dix minutes du 

matin, quoiqu‟il y ait à peine un quart de lieue entre sa baraque et le cabaret. Sortis de chez 

Brauwer, à onze heures et demie, Goethals devait donc rentrer chez lui dix ou quinze minutes 

avant minuit, mais il n‟est rentré, comme nous le disons, qu‟à une heure moins dix minutes du 

matin. Il y a donc une heure entière dont il ne peut rendre compte, et c‟est précisément alors à 

288 mètres de chez lui que Madame Dubios a été assassinée.  

     Il occupait, du reste, sa baraque aves deux autres piocheurs, les nommés Adolphe Siroul et 

Jacob Néve, qui s‟étaient couchés à dix heures du soir.  
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     Réveillé par le bruit de la porte, Siroul demanda l‟heure à Goethals et Goethals lui répondit 

qu‟il n‟était que onze heures, mais comme Siroul devait préparer le café pour le lendemain, il 

s‟assura de l‟heure par lui-même, et il vit qu‟il était une heure moins dix minutes du matin. 

C‟était l‟heure que marquait sa pendule, dont la marche était toujours parfaitement régulière. 

Aussi Goethals n‟a-t-il pas osé reproduire dans l‟instruction le mensonge qu‟il avait fait à ses 

camarades. Il a donc spontanément reconnu dans son premier interrogatoire qu‟il n‟était rentré 

que vers une heure du matin, mais il a eu besoin d‟ajouter, par un autre mensonge, qu‟il n‟était 

sorti du cabaret qu‟à minuit et demi. Le cabaretier qui demeure près de l‟église affirme 

cependant qu‟il a invité 4 fois Goethals et Coeck à se retirer, qu‟il leur a fait cette invitation à 

dix heures, à dix heures et demie, à onze heures et à onze heures et demie ; qu‟il les a même la 

dernière fois menacés de les mettre à la porte et de ne leur plus donner à boire ; qu‟ils se sont 

levés alors et qu‟ils sont partis après avoir vidé leur verre ; qu‟il devait donc être tout au plus 

onze heures et demie et quelques minutes quand ils ont abandonné sa maison. Denis Baugnies, 

son beau-frère, qui s‟était retiré aves eux, affirme d‟un autre côté, que sa pendule marquait 

minuit lorsqu‟il est rentré chez lui, que cette pendule est toujours à l‟avance, qu‟il lui faut un 

quart d‟heure pour faire la route, et qu‟il devait être par conséquent onze heures et demie ou 

onze heures et demie et quelques minutes lorsqu‟il est parti de chez Brauwer.  

     L‟heure de onze heures et demie est donc aussi certaine que celle de une heure moins dix  

minutes du matin. Et si Goethals a fait un mensonge à ses camarades, en leur parlant de onze 

heures du soir, s‟il en a fait un autre à la justice, en fixant à minuit et demie se retraite du 

cabaret, il ne peut avoir eu d‟autre but que de faire disparaître une heure entière qui le gêne, et 

dont il lui serait impossible de rendre compte.  

     L‟accusé Coeck avait accompagné Goethals en sortant de chez De Brauwer ; et Denies 

Baugnies, qui devait suivre la même route, jusqu‟au chemin de fer de la Société, déclare qu‟en se 

séparant d‟eux pour regagner sa maison, il les a vus prendre la courbe du chemin de fer et 

marcher dans la direction de la baraque de Goethals qui était en même temps la direction de la 

maison Dubois.  

     Mais Goethals avait travaillé tout l‟après-midi dans cette courbe avec un autre piocheur, le 

nommé Jean-Baptiste Massin, qui avait abandonné sur la voie ses outils et sa pioche, en 

terminant sa journée. Goethals était donc certain de la retrouver le soir à la place où Massin 

l‟avait abandonnée et c‟est précisément avec cette pioche que le crime a dû être commis 
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puisqu‟elle s‟adapta de la manière la plus parfaite aux coupures opérées sur les vêtements de la 

victime et que la blessure n‟a pu être faite, comme le démontre le procès-verbal d‟autopsie, 

qu‟au moyen d‟un instrument recourbé, tel qu‟une pioche. Il semblerait même d‟abord assez 

étrange qu‟au lieu d‟assommer Madame Dubois dans son lit, on ait commencé par l‟étendre sur 

la plancher de sa chambre ; mais si elle e été assassinée par un piocheur et au moyen d‟une 

pioche, il n‟est pas étonnant que l‟auteur du crime l‟ait mise dans la position d‟une bille qu‟il 

aurait dû assujettir et qu‟au lieu de frapper Madame Dubois à la partie antérieure du corps, il 

soit venu l‟atteindre en dessous de l‟épaule, et à l‟endroit où l‟omoplate se trouvait en contact 

avec le plancher. Le coup porté à Madame Dubois était évidemment un coup de piocheur.  

     D‟ après les explications qu‟elle a encore données, les auteurs du crime étaient munis d‟une 

petite lanterne s‟ouvrant sur le devant et l‟on a précisément trouvé dans la baraque de Goethals, 

une petite lanterne formée d‟un tube de verre et se fermant sur le devant au moyen de deux 

plaques de métal arrondies comme ce tube. Cette lanterne était garnie en outre, à sa partie 

supérieure, d‟une autre plaque de métal percée de quelques trous et elle était dépourvue d‟un 

manche qui se repliait sur lui-même, de manière à pouvoir la mettre facilement en poche. 

     Elle appartenait à Jacob Nève, qui l‟avait achetée à Marcinelle, mais Nève ne s‟en était servi 

que sept ou huit fois parce qu‟elle s‟éteignait toujours lorsqu‟il faisait du vent. Or Madame 

Dubois nous a fait également connaître que la lanterne avait brûlé dans sa chambre à coucher 

où il n‟y avait pas de courant d‟air, mais qu‟elle s‟était éteinte dans la chambre où se trouvait 

son argent et dont on avait escaladé la fenêtre en brisant un carreau de vitre, que c‟était même 

son assassin qui l‟avait rallumée et qu‟il avait abandonné des allumettes chimiques dans cette 

chambre. Goethals a donc employé la pioche de Massin, pour assassiner Madame Dubois, et la 

lanterne de Nève pour s‟éclairer dans la maison.  

     Madame Dubois a fait connaître au surplus que le crime était l‟ouvrage de trois Flamands, 

puisque ses auteurs parlaient le flamand entre eux. Or, Goethals est né à Lootenhulle, 

arrondissement de Gand, et Coeck(e) à St.Denis, arrondissement de Courtrai, le plus petit après 

Madame Dubois, était entré le premier dans la chambre et le troisième, qui était très grand, avait 

sut la tête une espèce de sac, et se cachait encore la figure au moyen d‟un jupon qu‟il avait 

trouvé sur son lit. Le troisième semblait donc plus connu que les autres ; et la procédure constate 

en effet que l‟accusé Coeck, beaucoup plus grand que Goethals, avait battu en grange l‟année 

dernière chez Madame Dubois, pour le compte d‟une femme Chaumont, sa voisine, que ce travail 



135 

 

avait duré deux jours, que Badoche avait vu Coeck dans la grange, en venant couper la paille de 

ses chevaux, et que Madame Dubois l‟y avait vu également, qu‟elle avait même examiné le grain 

de la femme Chaumont en présence de Coeck(e) et du nommé Van Ruysschevelde, qui travaillait 

avec lui et qu‟elle avait dit à ce sujet a le fille Chaumont : « Tiens, vous avez deux ouvriers, cela 

sera vite fini. »  

     On conçoit dès lors que l‟accusé Coeck ait ajouté le jupon de Madame Dubois au morceau de 

sac qu‟il avait sur la tête et qu‟il ait constamment cherché comme elle le disait encore à retirer 

ce jupon sur sa figure lorsqu‟il déviait à droite ou à gauche.  

     Madame Dubois devait également connaître Goethals, qui en convient d‟ailleurs dans ses 

interrogatoires, puisqu‟il l‟avait encore vue l‟année dernière, dans les prairies qui longent le 

chemin de fer à l‟époque où elle rentrait ses foins. Aussi a-t-elle dit à plusieurs reprises qu‟elle 

connaissait fort bien les auteurs du crime quoiqu‟ils eussent la figure noircie, et qu‟elle les 

reconnaîtrait facilement si on la mettait en leur présence. Elle a même ajouté que l‟un des deux 

plus petites avait une barbiche et des moustaches roussâtres, ce qui s‟applique parfaitement à 

Goethals. Elle a rapporté enfin que les deux plus petits avaient prononcé quelques mots en 

mauvais français, tandis que le plus grand ne lui avait pas adressé la parole et n‟avait parlé 

qu‟en flamand à ses complices. Or, le plus grand des trois, l‟accusé Coeck, ne connaît pour ainsi 

dire pas un mot de français, ni le wallon, tandis que Goethals parle un wallon qui ressemble 

assez à du mauvais français. Il y a donc la concordance la plus parfaite entre les indications de 

Madame Dubois et les circonstances particulières aux deux accusés, mais il a été impossible de 

les confronter avec leur victime, puisqu‟on ne les a découverts que plusieurs jours après sa mort.  

     Goethals avoue du reste aujourd‟hui sa participation au crime qui nous occupe, mais il 

prétend n‟en avoir retiré un centime et n‟avoir fait que surveiller la maison à l‟extérieur, pendant 

que le prévenu Coeck (e) et deux autres complices qu‟il désigne enlevaient le porte-monnaie, les 

pièces d‟or et les pièces de cinq francs de Madame Dubois. Il attribue même à Coeck la première 

idée de commettre ce vol et ce serait encore le second accusé, d‟après les révélations de Madame 

Dubois, qui se serait emparé de son porte-monnaie et de ses pièces d‟or à l‟insu des complices. 

Aussi Coeck changeait-il le lendemain une pièce de 20 francs chez Monsieur De Brauwer. A l‟en 

croire cette pièce de 20 francs lui aurait été remise le 20 mars par une femme Monfroid, en 

paiement de carottes, de haricots et d‟un demi-sac de pommes de terre. Mais la femme Monfroid, 

qui demeure avec son mari et un enfant de sept ans, prétend n‟avoir acheté et payé ses pommes 
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de terre à l‟accusé qu‟au mois de janvier dernier. Elle indique même deux autres marchands qui 

lui auraient fourni deux autres demi-sacs depuis cette époque et ces deux marchands confirment 

pleinement son assertion. Coeck reconnaît d‟un autre côté qu‟il n‟a plus fourni de pommes de 

terre à la femme Monfroid depuis qu‟elle les lui a payés au moyen d‟une pièce d‟or. Il est donc 

évident que ce paiement n‟a pu avoir lieu qu‟au mois de janvier. Pour le rapporter au 20 mars 

comme le voudrait Coeck(e) il faudrait que la femme Monfroid consomme 150 kilos de pommes 

de terre avec son mari et son enfant depuis le 20 mars jusqu‟au 26 avril, jour de sa première 

déposition, mais Coeck a dû reconnaître lui-même qu‟un ménage aussi petit n‟aurait pu faire une 

aussi énorme consommation. Coeck(e) assigne donc une fausse origine à la pièce de 20 francs 

qu‟il a changée le lendemain du fait, et toutes les circonstances démontrent qu‟elle ne peut 

provenir que chez Madame Dubois. L‟accusé avait emprunté le samedi précédent à Gagnage, 

femme de son ancien co-prévenu, Henri Smets, treize francs pour compléter le prix d‟une 

livraison de pommes de terre, et Rosalie était venue le trouver au cabaret de De Brauwer, dans 

la soirée du 23 mars, pour lui demander la restitution de cet argent. Coeck lui avait répondu 

qu‟il n‟était pas actuellement en mesure de lui rendre mais qu‟il le lui rembourserait le 

lendemain, et c‟est en effet pour se libérer envers Rosalie qu‟il a changé le lendemain du crime 

sa pièce d‟or chez De Brauwer. Rosalie se trouvait de nouveau dans le cabaret avant d‟aller au 

marché de Charleroi et la pièce d‟or a été changée par De Brauwer en sa présence. Coeck(e) 

avait emprunté d‟un autre côté, à De Brauwer, comme nous venons de le dire, une pièce de cinq 

francs le veille du crime, ce qui ne l‟a pas empêché d‟acheter et de payer, le dimanche après le 

crime, une brouette pour sept francs et d‟aller acheter et payer le lendemain à Namur, sept sacs 

de pommes de terre qui lui ont coûté 84 francs 20 centimes en y comprenant les frais de voyage 

et de transport, de payer enfin le 28 mars à une femme de Gilly, 29 francs qu‟il lui devait depuis 

longtemps pour un sac de pois. Coeck(e) a donc payé en 4 jours depuis l‟assassinat de la veuve 

Dubois une somme de 133 francs en 20 centimes, en y comprenant les 13 francs de Rasolie 

Gagnage. Il vendait, il est vrais, ses pommes de terre à des ouvriers, qui le payaient par 

quinzaine et il avait reçu sa dernière quinzaine le dimanche 25 mars, c‟est-à-dire le 

surlendemain du crime. Mais cette quinzaine ne lui avait rapporté tout au plus que 85 francs en 

admettant même, comme ayant eu lieu le 28 mars, plusieurs paiements que les témoins n‟osent 

pas affirmer d‟une manière bien certaine. Coeck(e) a donc dépensé en 4 jours depuis le crime, 48 

francs de plus que les sommes reçues par lui le dimanche, et on a encore trouvé en sa possession 
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le 26 avril, quoiqu‟il n‟y eût pas eu de quinzaine dans l‟intervalle, une somme de 34 francs 13 

centimes, ce qui porte à environ 82 francs la somme totale dont il ne peut rendre compte et qui 

provient évidemment de la même source que la pièce d‟or changée par lui chez De Brauwer. Il 

n‟a pas pu renseigner davantage l‟origine d‟un porte-monnaie avec cercle en fer, que l‟on a 

trouvé an sa possession et qui doit avoir beaucoup d‟affinité avec celui de Madame Dubois.  

     L‟ensemble de ces faits justifie donc pleinement l‟accusation que Goethals porte contre lui, 

lorsqu‟il attribue à Coeck(e) la première idée de commettre le vol et lorsqu‟il le fait figurer 

parmi les auteurs du crime. Coeck avait d‟ailleurs annoncé à sa fille, au moment d‟aller chez De 

Brauwer, qu‟elle pourrait se coucher quand elle le voudrait, qu‟elle ne devait pas l‟attendre et 

qu‟il irait coucher chez Rosalie Gagnage. Rosalie de son côté apprenait le lendemain à la femme 

De Brauwer et huit jours plus tard à la femme Scouvemont, que l‟accusé avait en effet logé chez 

elle, qu‟il était venu frapper à sa porte vers une heure ou une heure et demie du matin, qu‟il avait 

la blouse et le pantalon tout mouillé et la figure couverte de boue ; qu‟elle lui avait donné une 

paillasse à côté de son lit et de celui de son mari et que l‟accusé au lieu de s‟endormir 

immédiatement, s‟était mis à pleurer en lui annonçant l‟intention de se jeter à la Sambre et de lui 

donner son porte-monnaie.  

     En conséquence de ce qui précède, les prédits Goethals et Coeck(e) sont accusés d‟avoir, à 

Couillet, pendant la nuit du 23 mars au 24 mars commis un homicide volontaire avec 

préméditation sur la personne de la dame Scholastique Dussart, veuve Dubois, et d‟avoir à la 

suite et au moyen de ce crime ainsi qu‟à l‟aide d‟escalade et d‟effraction tant extérieure 

qu‟intérieure, volé dans la dite nuit, dans la maison d‟habitation et au préjudice de la dite veuve 

Dubois :  

1) Un porte-monnaie, renfermant une centaine de francs en pièces d‟or de 10 et de 20 francs. 

2) Une somme de 650 francs en pièces de 5 fr., ou tout au moins de s‟être rendu complice des 

crimes qui précèdent : 

A) Pour avoir procuré les instruments qui ont servi à le commettre sachant qu‟ils devaient servir. 

B) Pour avoir avec connaissance aidé ou assisté les auteurs dans les faits, qui les ont préparés 

ou facilités ou dans ceux qui les ont consommés. 

C) Pour avoir sciemment recelé tout ou en partie des objets volés, ayant eu connaissance au 

moment du recel tant du crime d‟assassinat, que toutes les circonstances du vol qui l‟a suivi.  
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Sur quoi la cour d‟assises du Hainaut aura à statuer.
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