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Algemene inleiding 

Hoe fictief is fictie en hoe werkelijk is de werkelijkheid? Vragen 
die opkomen wanneer men de voorpagina van het weekblad De 
Schelde van 28 mei 1932 bekijkt. Links bovenaan: "De 
Vergiftigingszaak te Steendorp!" Onderaan, gespreid over de 
breedte van het blad, onder de hoofding "mengelwerk van De 
Schelde": "De gifmengster van Antwerpen, een boeiende roman 
door Koen Ravenstein". In deze roman wordt dienstmeid 
Theresia Schippers beticht haar werkgeefster te hebben 
omgebracht met morfine, ze wordt hiervoor veroordeeld tot 
levenslang, ten onrechte zoals later in het verhaal blijkt. Zoals de 
meeste hoofdpersonen uit een roman, heeft ook Theresia 
Schippers recht op een happy end: ze wordt verliefd, komt vrij en 
huwt met een onderzoeksrechter, de man van het slachtoffer. "Ik 
heb steeds in haar onschuld geloofd", liegt de lezer wanneer hij 
het boek dichtslaat. 

Net hetzelfde logen de mensen die op 23 mei 1932 Clementina 
Lyssens, de gifmengster van Steendorp, zagen terugkomen in het 
dorp Steendorp. 5 jaar lang had zij opgesloten gezeten in de 
gevangenis, eerst te Dendermonde, later te Gent. De bewijzen in 
deze zaak werden in hoofdzaak naar voor gebracht door de 
toxicoloog professor Félix Daels: "dood ten gevolge van 
arsenicumvergiftiging". Het dorp bracht het motief: Clementina 
was verliefd op Lodewijk Vercammen, de nonkel van haar man 
Frans Teugels. Frans stond in de weg en moest worden 
opgeruimd. 

Neem ik de spanning weg wanneer ik nu reeds schrijf dat deze 
werkelijkheid minder werkelijk was dan de fictie van het 
romanverhaal ? 

Dit werk bevat drie hoofdstukken. 

In hoofdstuk 1 lijken we onmiddellijk naar de kem van de zaak af 
te stevenen, namelijk het vooronderzoek en de behandeling van 
de rechtszaak voor het Hof van Assisen te Gent, een periode die 
zich uitstrekt van vrijdag 8 juli 1927, de dag waarop Frans 
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Teugels ziek wordt, tot woensdag 9 mei 1928, de dag waarop de 
rechtbank uitspraak doet. 

Maar volledig in overeenstemming met zijn wens, verdringt 
professor Félix Daels, die in de rechtzaak optrad als gerechts
deskundige, Clementina Lyssens van de voorgrond en eist de 
hoofdrol op. Hij speelt evenwel zijn rol slecht, zo slecht dat de 
kritieken, aanvankelijk vrij aarzelend, later frank, leiden tot zijn 
ontslag als professor en tot herziening van de zaak Lyssens. 
Het interne onderzoek binnen de schoot van de RUG t.a.v. 
professor Félix Daels, het compromis dat daaruit voortvloeide, 
zijn vrijspraak voor de correctionele rechtbank en zijn 
veroordeling voor het Hof van Beroep wegens geldverduis
teringen, het machtsmisbruik en gebrek aan verantwoor
delijkheidszin, vormen de centrale themata in hoofdstuk 2. 

In het derde hoofdstuk gaat Clementina Lyssens op zoek naar 
rechtvaardigheid en naar haar verloren eer; ze doet hiervoor een 
beroep op het Hof van Cassatie en op het Hof van Assisen van 
West-Vlaanderen. Opvallend is haar geloof in eigen onschuld, in 
het recht en in rechtvaardigheid, opvallend is haar persoonlijkheid 
tegenover de persoonlijkheid van Félix Daels. 

De verleiding bestond om dit portret in zwart en wit te schilderen, 
zonder schakeringen. Dat de media dergelijk penseel hanteerden, 
is geen verwijt, de immorele handelingen van iemand in wie men 
steeds had geloofd, veroorzaakten immers een schok. Een schok 
die nu nog trilt en die me trouwens heeft aangezet om hierover 
een boek te schrijven. Maar de tijd heeft gedempt. Ik heb geen 
stelling ingenomen, geen kant gekozen, geen rechter willen zijn, 
want wie ben ik? U mag dat lafheid noemen, maar wie bent u? 
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Hoofdstuk 1 

"Clementina Lyssens, de gifmengster van Steendorp" 

Hofvan Assisen van Oost-Vlaanderen: 
· voorzitter: Poll J. 
· O.M.: De Smet 
· grifJier: BerTewouts 
· beschuldigde: Clementina Lyssens 
· verdedigers: Meester Orban en Meester De Cleene 
• burgerliflce partij: Maria Teugels 
· bUgestaan door: Meester Aerts 

(periode: 8 en 9 mei 1928) 

Schijnbaar onbewogen neemt Clementina Cécilia Lyssens, 
weduwe van Frans Teugels, op dinsdag 8 mei 1928 plaats op de 
beklaagdenbank van het Assisenhof van Oost-Vlaanderen. 
Na de samenstelling van de jury, luistert een talrijk opgekomen 
publiek naar de akte van beschuldiging, door de heer griffier 
Benewouts voorgelezen. 

(griffier Berrewouts) "Den zaterdag 9 juli 1927, was Frans Teugels, 
steenbakker te Steendorp, echtgenoot der beschuldigde, op zijn 
werk met zijn makker Domien Maes hout aan het zagen, toen hij 
eensklaps onwel werd. Het was dan omtrent 8 ure 's morgen: zijn 
dochter Rosa had hem zoals gewoonlijk zijn eten gebracht en een 
pul koffie die door beschuldigde was bereid geworden ... H 

Na voorlezing van de beschuldigingsakte gaat voorzitter Julien 
Poll over tot de ondervraging van beschuldigde. 

Voorzitter: Gij weet van wat gij beschuldigd zijt? 
Beschuldigde: Ja. 
Voorzitter: Hoelang waart ge gehuwd? 
Beschuldigde: Twintig jaar, en ik had zes kinderen, waarvan er nog 
drie te huis zijn. 
Voorzitter: Waarvan is uw man gestorven? 
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Beschuldigde: Mijn man was sedert lang ziek. 
Voorzitter: Maar de heer substituut (De Smet) beweert dat gij 
"arsenic" aan uw man hebt toegediend. 
Beschuldigde: Ik heb dit niet gedaan en heb niets in de koffie, voor 
mijn man bereid, gemengd. (1) 

(Rosa Teugels) "Ik was het die het eten naar mijn vader droeg, die 
werkzaam was op de steenbakkerij Iseboot. Moeder had de koffie 
opgeschonken en de boterhammen bereid. Ik heb zelf, bij het eten, 
van de koffie gedronken. 
Gedurende die tijd werd het wit ijzeren drinkbus je met koffie op de 
stoof gezet. Mijn morgenontbijt binnengespeeld, haastte ik mij naar 
het gelaag. Vader was er met zijn metgezel Domien Maes hout aan het 
zagen, ten einde er een afdak mede op te trekken waaronder de 
bakstenen moesten geborgen worden. Daar hij niet dadelijk het werk 
wilde neerleggen, zette ik het kruikje met de koffie in de nabijheid". 
(2) 
(Domien Maes) "Waar Teugels zijn eten en koffie erg~ns opplaatste 
weet ik niet. Om acht uur heeft Frans koffie gedronken, een uur later 
heeft hij me meegedeeld dat hij onpasselijk werd en dat hij dacht dat 
het kwam door het drinken van de koffie. Na onpasselijk te zijn 
geworden, heeft Frans het kruikje, waarin nog koffie was, uitgegoten, 
het gevuld met water en er nogmaals uitgedronken. Teugels was een 
brave werkman, een gezonde kerel en over zijn vrouw weet ik niets te 
zeggen". (3) 

(Rosa Teugels) "Seffens daarop ben ik vertrokken. Ik herinner mij 
goed bij het brengen van het eten nergens binnen gegaan te zijn. 's 
Namiddags kwam vader thuis. Hij zag er bleekjes uit, liet het 
middagmaal onaangeroerd, dronk alleen wat bier". (4) 

(Domien Maes) "Na de middag is Teugels terug naar zijn werk 
gekomen, en zegde dat hij nog niet goed was ( ... ) De maandag 
daarop is Teugels niet meer komen werken, en heb ik vernomen dat 
hij ziek was ( .. .) (5) 

Met de steenbakkerij "Iseboot" , waarvan supra sprake is, wordt 
waarschijnlijk de steenbakkerij Yseboodt te Steendorp bedoeld. 
Steendorp had zijn naam zeker niet gestolen. Omstreeks 1881, 
het jaar waarin het "Gelaeg", zoals Steendorp in de omgangstaal 
genoemd werd, zich afscheidde van de gemeente Bazel, telde 
deze gemeente een WO-tal steenbakkerijen, die aan 1000 tot 1300 
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personen, waaronder opvallend veel vrouwen en kinderen, werk 
verschaften. (6) 

Als gevolg van de mechanisering en de afnemende vraag daalde 
de produktie en de tewerkstelling en waren de eigenaars van de 
steenbakkerijen verplicht tot coöperatie. Omstreeks de eeuw
wisseling verenigden de 15 overgebleven ondernemers zich in de 
Verenigde Steenbakkers van Ruppelmonde en Steendorp, en 
stichtten in 1922 de SA. Briquetteries de Steendorp. (7) 
De nog werkende steenbakkerijen werden in 1929 opgekocht 
door de samenwerkende steennijveraars, een maatschappij die tot 
op heden nog steeds actief is. (8) 

Zondag 10 juli, namen de echtgenoten Teugels zich voor naar de 
kermis van het nabijgelegen Temse te gaan. 
Daar Frans Teugels nog niet goed was, zei hij tot zijn vrouw dat 
zij reeds mocht vertrekken en dat hij haar later zou komen 
vervoegen. Maar slechts bij het vallen van de avond zag 
Clementine Lyssens haar man te Temse aankomen. Omdat hij 
zich evenwel nog steeds niet goed voelde, besloten de 
echtgenoten maar meteen met de autobus naar huis terug te rijden. 
Frans Teugels legde zich te bed, en zou niet meer opstaan. 

Maandag 11 juli deed aangeklaagde dokter Diericlcx van Temse 
roepen. De dokter stelde vast dat het aangezicht van Frans 
gezwollen en vuurrood was, koorts werd niet waargenomen 
waardoor dokter Dierickx zich geen zorgen maakte . De zieke 
kreeg een magistrale bereiding voorgeschreven op basis van 
Salycélate. 's Anderendaags, 12 juli had Frans Teugels een 
normale kleur en zijn gezicht was ontzwollen. Hij kreeg die dag 
een afkooksel van Sennébladen als purgeermiddel. Op 13 en 14 
juli voelde Frans zich veel beter en vroeg aan de dokter of hij zijn 
bed mocht verlaten. De dokter raadde hem aan nog een dag te 
wachten. (9) 

Alhoewel de geneesheer overtuigd was dat Teugels vlug zou 
genezen, verklaarde beklaagde aan de buurvrouwen Elisa Ledent 
en Julie Engels, dat het een "gemene ziekte" was, eraan 
toevoegend: "Gij zult Frans niet meer zien, hij heeft het allang". 
(10) 
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(Rosa Teugels) "Kort voor de oorlog had mijn vader, naar moeder 
vertelde, een zware "fleurus" gehad. In 1918 deden er zich typhus 
gevallen voor op het dorp. Moeder die een gouden hart had, ging 
een paar huizen verder de ziekzijnde familie Stuers verzorgen. Vader 
bracht één bezoek en had ook de typhus beet. Door de Duitsers werd 
ingegrepen en alle zieken, ook mijn vader, dadelijk naar het 
Stuyvenberggasthuis te Antwerpen overgebracht voor verpleging. 
Toen is ook mijn 3 jarig zusje Jeanne gestorven". (11) 

's Anderendaags, op 15 juli, kwam dokter Diericlcx weerom 
langs bij Frans Teugels: 

"Bij mijn aankomst zegde de vrouw Teugels dat haar man tijdens de 
nacht zo ziek was geweest, en hij niet meer wist wat hij zegde. Ik 
verstond mij daar niet goed aan, daar de zieke geen koorts had, en ik 
niets gevaarlijk aan hem aantrof". (12) 

Ook op 16 juli wees de beklaagde de dokter steeds op de slechte 
toestand van haar man en vroeg hem of haar man niet berecht 
mocht worden. (13) 

(Dokter Dierickx) "Ik heb die dag Teugels goed onderzocht en 
bestatigde een geruis in het hart. Ik dacht dat zulks de oorzaak was 
van een nierziekte. Ik had zijn water onderzocht en er albumine in 
gevonden. De vrouw Teugels vroeg mij om de priester te roepen. Ik 
zegde dat zulks niet nodig was, maar aangezien dat zij er op 
aandrong, ben ik toen ik reeds op de straat was, teruggegaan en haar 
gezegd dat ik er niets tegen had als zij een priester riep. Die dag heb 
ik lodaseptine gegeven. (14) 

Voorzitter: Gij waart de huisdokter van Teugels? 
Dokter Dlerlckx: Ja, ik heb de vrouwen de kinderen meermaals 
verzorgd, maar herinner mij niet de man te hebben verzorgd voor ik ter 
hulp geroepen werd, enkele dagen voor zijn dood. 
Voorzitter: Wat hebt gij bestatigd? 
Dokter Dlerlckx: Toen ik bij de zieke kwam, vond ik dat hij een 
opgezwollen aangezicht had, en hij kloeg over pijn in de zijde. 
Voorzitter: In de geneesmiddelen door u voorgeschreven was er 
"arsenic" aanwezig? 
Dokter Dlerlckx: In geen enkel. (15) 

(Rosa Teugels) "Mijn vader heeft slechts een half eitje gegeten en 
alleen thee, bier en medicamenten genomen. Donderdags heeft 
vader zich beklaagd aan dokter Dierickx dat het gegeven medicament 
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hem van binnen zo brandde. De dokter zeide: HJa, Frans gij zijt straf 
ziek en moet straffe medicamenten nemen". Hij liet echter het flesje 
leeggieten en bezorgde een ander geneesmiddel. " (16) 

Op maandag 18 juli te 02uOO werd Alexandrina Brys, een 
bUUlvrouw, door de beklaagde gewekt en op de hoogte gebracht 
van de dood van Frans Teugels. 

Voorzitter: Wanneer zijt gij geroepen geworden door de 
beschuldigde? 
Alexandrlna Brys: 's Nachts na twee uur, zij scheen mij 
onverschillig aan de dood van haar man. (17) 

(Brys Alexandrina) "Vrouw Teugels zegde mij dat haar man gans de 
nacht gedoold had en zij er om zo te zeggen had moeten tegen 
vechten. Zij vertelde mij tevens dat haar man haar gedurende de 
nacht nog had willen gebruiken. Ik weet niet waarom zij mij zulks 
vertelde". (18) 

Samen met Rosa Teugels begaf Alexandrina Brys zich naar 
Lodewijk Vercammen (de oom van de overleden Frans Teugels) 
om hem op de hoogte te stellen en om er een hemd en een 
onderbroek te halen om de overledene te kleden. 

(Alexandrina Brys) "Vercammen is dan met ons meegekomen. Bij zijn 
binnenkomen zegde hij tot vrouw Teugels: "Ik wist wel dat het niet 
lang meer zou duren". De vrouw Teugels weende om de dood van 
haar man en Vercammen zegde: "Dat is niets, u zal er niets ontbreken. 
De villa staat voor u gereed". 
Ik heb dan gevraagd of de familie niet moest verwittigd worden, zij 
antwoordde: neen, ze hebben hem niet komen bezoeken, zij moeten 
hier nu ook niet zijn. Ik en mijn man hebben dan de familie verwittigd 
op eigen houlje". (19) 

Maria Teugels doet tijdens de rechtzitting kennen dat zij de nacht 
dat haar broer gestorven is, verwittigd werd, maar dat zij vroeger 
nooit op de hoogte is gesteld geworden van de ziekte van haar 
broer. (20) 
Na het getuigenverhoor van Alexandrina Brys, stelt Meester 
Aerts, advokaat te Antwerpen, zich aan als burgerlijke partij in 
naam van Maria Teugels. 
Meester Orban, samen met Meester De Cleene, verdediger van de 
beklaagde, verzetten zich tegen de aanstelling van de burgerlijke 
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partij. Het Hof besluit na een korte beraadslaging tot de 
ontvankelijkheid van de burgerlijke partij. 

Dokter Dierickx schreef de dood toe aan acute uremie. (21) 

August Van Bogaert, de tachtigjarige stiefvader van Clementina 
Lyssens, en Jan Claus, de vijfenzeventigjarige buurman van de 
overledene, verklaarden op 18 juli 1927, om 9 uur in de ochtend, 
voor burgemeester Emiel Verheyen en de ambtenaar van de 
burgerlijke stand dat Frans Teugels te 03uOO in de ochtend van 
dezelfde dag gestorven was, dit op drieënveertigjarige leeftijd. 
(22) 
De doodsoorzaak werd niet venneld in de overlijdensakte. 

Op 19 juli 1927 werd Frans Teugels begraven op het kerkhof van 
Steendorp. De eucharistieviering werd geleid door pastoor 
Ringoot. (23) 

(Rosa Teugels) "Daar wij geen geld hadden, werd vader begraven met 
de H.Barbara-dienst". (24) 

"De man, Frans Teugels, was nog maar pas koud of de klappeien 
wisten er natuurlijk reeds het fijne van. Oude veten werden er 
opgerakeld ( .. .) en de vuilmuilen van het gelaag fezelden 
geheimzinnig van oor tot oor, maar eens zo hard dat twee gendarmen 
in uniform, wandelend door Steendorp, de zin van het gepraat 
vernamen, en het was niet het geruis van het riet zoals in de legende, 
die het hun diets maakte. 
Het kwam hier op neer: 
Frans Teugels zou vergiftigd geweest zijn. Ha! Ha!, zeiden de 
gendarmen". (25) 

HET VOLK Vrijdag 12 augustus 1927 
Het gerucht loopt hier dat een vrouw haar 
man heeft pogen te vermoorden om met 
haar nonkel te kunnen trouwen. 

De nonkel die hier werd bedoeld is de reeds eerder vermelde 
Louis Vercammen, een gewezen schipper die gehuwd was 
geweest met een zuster van Frans Teugels' moeder. Een jaar 
eerder was zijn vrouw gestorven, zij werd tijdens haar ziekte 
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voorbeeldig verzorgd door Clementine Lyssens, waardoor er een 
grote genegenheid tussen beide gezinnen was ontstaan. Na de 
dood van de vrouw kwam Vercammen op het dorp wonen. Zijn 
huishouden werd gedaan door Clementine. Er heerste een goede 
verstandhouding tussen Louis Vercammen en Frans Teugels. 
Tijdens een voorafgaande werkstaking bijvoorbeeld was Frans 
Teugels dikwijls bij zijn oom gaan werken. En tijdens de ziekte 
van de vergiftigde man ging Louis Vercammen tot drie maal toe 
medecijnen halen per fiets in het naburige Temse. 

Voorzitter: Hoe zijt gij in kennis gekomen met beschuldigde? 
Louis Vercammen : Zij is gekomen om mijn vrouw te verzorgen, 
maar zowel de vrouw Teugels als de man én de kinderen waren 
welkom. 
Voorzitter: Hebt gij nooit betrekkingen gehad met vrouw Teugels? 
Vercammen : Neen, nooit! 
Voorzitter: Hebt gij niet voorgesteld aan beschuldigde met haar te 
huwen? 
Vercammen: Ik heb daar nooit van gesproken, maar heb wel 
stappen aangewend om met een andere vrouw te huwen. (26) 

Inderdaad, maar het is niet bij die ene vrouw gebleven. Reeds 
tijdens de laatste levensdagen van zijn vrouw keek Lodewijk 
Vercammen uit naar een nieuwe partner en dit met medeweten en 
zelfs de medewerking van zijn stervende vrouw, die haar man 
aanprees bij een weduwe!: 

(Lodewijk Vercammen) "De weduwe in kwestie zocht echter niet te 
herlrouwen. Na het overlijden van mijn vrouw heb ik opeenvolgend 
de twee dochters van de kantonnier, ten huwelijk gevraagd (het ging 
hier om Madeleine en Julia Roelandt, twee jonge vrouwen). Nadien 
heb ik contact gezocht met een weduwe met een kind, de dochter 
van een landbouwer. Er is daar echter allemaal niets van terecht 
gekomen". (27) 

Gealarmeerd door een anonieme brief en het dorpsgeroddel 
begaven opperwachtmeester Cooman Remyen wachtmeester 
Petrus De Wilde van de rijkswachtbrigade van Temse zich op 22 
juli 1927, na ondervraging van Teugels' werkgezel Domien 
Maes, naar het huis van Clementine Lyssens. Enkel de dochters 
Rosa en de gehuwde Julia waren in huis aanwezig, moeder 
Clementine, in het dorp Manie genoemd, was die dag naar de 
vrederechter te Temse gegaan en bij het terugkeren even 
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binnengewipt bij Louis Vercammen in de Hospitaalstraat van 
Steendorp om er de "was te slaan". 

De rijkswachters stapten in het huis af. De dochters Rosa en Julia 
werden ondervraagd. Rosa legde uit hoe zij de boterhammen en 
het koffiekruikje die vrijdagmorgen naar haar vader bracht, ze 
sprak over het verloop van de ziekte en over het verzorgen van 
haar vader door haar moeder. Julia werd naar het kruikje 
gevraagd maar wist niet waar het was. 

(Rosa Teugels) "De gendarmen deden de huiszoeking naar het 
pul/eken. Gewoonlijk stond het op het schab in de gang, die van de 
keuken naar het waskot leidt". (28) 

Na het vertrek van de rijkswachters vond de dochter Julia, wat 
overspannen en ziek ten gevolge van een miskraam, het 
koffiekruikje achter een balk in het achterstalletje, waardoor men 
het bij het eerste onderzoek uit het oog verloren had. 
Verbauwereerd gooit ze het kruikje in een waskuip. 

(Rosa Teugels) "Mijn zuster Julia vond het staan op een balk, de 
dichtsgelegen bij de uitersten muur. Ik weet niet waarom zij het in de 
waskuip gooide. De waskuip was een gewone hoge bierton, half met 
regenwater gevuld. Op de kuip stond een wasbord, dragende 
zakken, waarmede hout gehaald was geworden en een pakje met 
vodden. Er was nog een tamelijk grote opening". (29) 

Begeleid door de rijkswachters keerde Clementina Lyssens naar 
huis terug. Ook zij kon de juiste plaats van het kruikje niet duiden 
en nadat ze op de hoogte werd gebracht van de beschuldigingen 
tegen haar, stond zij wenend een huiszoeking toe. 

Nog meer met schrik bevangen, verklaarde de dochter Julia dat 
zij het pulleken gevonden en in de kuip geworpen had, en op de 
verklaringen van de rijkswachters werd zij zo angstig dat ze 
snikkend vroeg: "Moeder, is uw geweten gerust?". (30) 

Voorzitter: Wat is er gebeurd toen de gendarmen bij moeder 
gekomen zijn? 
Julla Teugels: Ik was gepakt van de gendarmen te zien, heb het 
kruikje genomen en heb dit in de kuip geworpen. 
Voorzitter: Waarom? 
Julla Teugels: Omdat ik verschoot van de gendarmen te zien. 

14 



Voorzitter: Waarom hebt gij geen ander voorwerp gekozen? 
Julla Teugels: Dat weet ik niet, de reden daarvan kan ik niet 
zeggen. 

Onenigheid bestaat omtrent de persoon die het kruikje uit de 
waterkuip haalde: dochter Julia, moeder Clemen ti na, wacht
meester De Wilde, opperwachtmeester Cooman? Zeker js dat het 
kruikje geopend was en op de bodem van de kuip dreef. 

(Rosa Teugels) "Het kruikje was in /Jet water gezonken. Toen de 
gendarmen kwamen /Jaa/de mijn verschrikte zuster op hun verzoek 
het er uit. Mijn moeder nam het over en liet het water uit/open op een 
hoop ka/en in de hoek. Daarna overreikte zij het aan de 
opperwachtmeester die er nog de laatste waterdruppels uitklopte op 
zijn handpalm". (31) 

Voorzitter: Was het kruikje gesloten? 
Opperwachtmeester Cooman: Neen, het kruikje was open. 
Voorzitter: Kent gij Vercammen? 
Cooman : Neen, maar volgens kan worden vastgesteld, was het 
algemeen gekend dat vrouw Lyssens betrekkingen onderhield met 
Vercammen. 
Voorzitter: Wie heeft het kruikje uit de kuip gehaald? 
Julla: Moeder, en dan heeft zij het aan mij gegeven. 

De Heer Voorzitter doet opmerken dat het de wachtmeester van 
de rijkswacht was die het kruikje uit de kuip heeft gehaald en dat 
de kuip gedoken was met kledingstukken. (32) 

De rijkswachters wisten genoeg, onderzoeksrechter Leon Van 
Winckel werd op de hoogte gebracht en een lijkschouwing werd 
bevolen. 
Op 23 juli 1927 , 6 dagen na het overlijden, 4 dagen na de 
begrafenis en één dag na de ondervraging van Clementine 
Lyssens door de rijkswacht van Temse, vond de opgraving van 
Fran Teugels plaats, onder toezicht van onderzoeksrechter Van 
Winckel, substituut Modest Rommel, burgemeester Emiel 
Verheyen, veldwachter Achiel Colaes e schrijnwerker Florent 
Maris. Deze laatsten wezen het stoffelijk overschot toe aan Frans 
Teugels. Onderzoeksrechter Van Winckel verklaarde later dat hij 
nog nooit zulke afschuwelijke lijkschouwing had bijgewoond: 
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"Het was die dag snikkend heet en men moest speciale maatregelen 
nemen om tot de lijkschouwing over te gaan". (33) 

Dokter Scruel deed de lijkschouwing . Hij stelde vast dat het 
stoffelijk overschot zich in een vergevorderde staat van 
ontbinding bevond. Noch op lever, milt, nieren, maag, als op het 
hart werden verdachte verschijnselen bespeurd: "Le cerveau 
ramolli est transformé en une bouillie vert grisante. Les 
poumons ramollis sont diminués de volume: ils ne présentent 
pas d'altérations pathologiques antérieures. La face est 
tu.méfiée et rouge. Les altérations produits sur le cadavre par la 
putréfaction, nous ont rendu impossible la constatation de 
lésions qui avaient pu avoir été produites sur certains organes 
pendant la vie et élucider le mécanisme de la mort". (34) 
Aangezien de uitwendige lijkbevindingen niet toelieten de juiste 
doodsoorzaak te bepalen, preleveerde dokter Scruel een deel van 
de maag, lever, milt, longen, dunne en dikke darm, van het hart 
en één nier, deed dit alles in één bokaal en een deel van de 
hersenen in een andere, dit met het oog op een scheikundige 
analyse naar de aanwezigheid van een vergift. 

Hiertoe werd professor Félix Daels door O.R. Van Winckel op 
29 juli aangesteld zonder dat hem evenwel onmiddellijk de 
bokalen met de stoffelijke overschotten ter onderzoek werden 
overhandigd. Dit wordt duidelijk uit een brief die professor Daels 
enkele dagen later verstuurde naar O.R. Van Winckel: 

(Félix OaeIs) "Ik heb de ingewanden nog steeds niet ontvangen, zijn 
ze misschien naar het verkeerde adres verzonden? Mag ik u 
opheldering vragen in verband met die zaak want het is zeer warm, en 
in het belang van het onderzoek is het nodig dat het snel gaat". (35) 

's Anderendaags, op 6 augustus 1927, ontving professor Daels 
de stoffelijke resten. 

In een interview met De Standaard, verschenen op 4 juli 1931, 
gaf Félix Daels relaas van zijn chemische ontleding van de 
inhoud van de twee bokalen. (Na vergelijking met het originele 
verslag van professor Daels, opgesteld op 26 augustus 1927, 
blijkt dat de auteur van onderstaand krantenartikel het originele 
verslag ter inzage heeft gekregen en dit heeft vertaald. In plaats 
van de originele Franse tekst hier weer te geven, geef ik de 
voorkeur aan de correcte vertaling): 
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"De twee bokalen waren verzegeld, hebbende geen enkele 
aanduiding aangaande de aard van het vergif zouden de proeven 
moeten lopen over de opzoeking of het er een van vluchtigen, 
alcaloidische (plantgift) of mineralen aard was. 

1 ste onderzoek. Was het een vluchtIg gift? 
Een deel der ingewanden werd gedistilleerd in een 
Mitserlich-toestel. Dit toestel bestaat uit twee distilleerkolven. 
Een damp wordt gedreven van de ene naar de andere, dan 
door een afgekoelde glazen buis, die in een donkere kamer 
staat. 
Indien er nu een vluchtig gift in de ingewanden was bijv. 
fosfor, dan zouden lichtvonken waargenomen worden 
in de tube of in de verkoeler. Dit was het geval niet, dus 
afwezigheid van fosfor. 
Deze bewerking werd nogmaals bevestigd door de proef 
van Blondot en Dussart. 
Uitslag: eveneens negatief. 
Een deel van het opgevangen distillaat door de 
voorgaande bewerking verkregen werd gestookt met 
een oplossing van kalium en enige druppels aniline, geen 
isontril-geur (dat is een scherpe geur, van schimmels bijv.) 
werd waargenomen bevestigend de afwezigheid van fosfor. 
Een nieuw deel van het destillaat werd daarna te weken 
gelegd op kaliumcarbonaat en herdistil/eerd. 
De zo bekomen vloeistof gaf geen alcohol-reuk, bewerkt door 
de kalium en de iodium, gaf het geen iodoform, dus afwezig
heid van alcohol. Een derde deel van het distillaat waarbij 
kalium-hydraat gevoegd en licht gestookt met minimum 
ijzersulfaat en maximum ijzerchloride, aangezuurd met 
chloorwaterstofzuur, gaf geen vorming van Pruisisch of 
Berlijns blauw, dus afwezigheid van cyaanwaterstofzuur, zo 
regelmatig voortonderzoekend werd er geen enkel vluchtig 
gif ontdekt. 

2de onderzoek. Was het een plantgIft? 
Hier werd de methode Ipsen gevolgd. De ingewanden 
werden fijn verdeeld, dus gehakt en gemalen, en ver
scheiden malen door water aangedunde azijnzuur 
uitgetrokken. Na filtratie, werd de zuur-vloeistof gedistilleerd 
in het luchtledige tot 1/10 van zijn vorigen vorm en verdampt 
in een waterbad tot 50°C tot het een siroopachtige vastheid 
verkregen had. Daarna werd het bewerkt door absolute 
alcohol, tot het geen neerslag meer gaf. Deze azijn-
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alcoholistische oplossing werd gefilterd en gedistilleerd in het 
luchtledige. 
Het siroopachtige bezinksel werd gefilterd na achterlating van 
het overbodige lood, is dan tot neerslag gebracht door 
zwavelwaterstof en gescheiden door filtratie. Het filtraat werd 
in het luchtledige tot 1/10 van zijn eerste volume gebracht. De 
overblijvende vloeistof liet men verdampen in een waterbad 
tot 50°C tot siroopachtige vastheid. 
De vloeistof werd opnieuw behandeld met absolute alcohol. 
Na nederzetting is de alcoholische oplossing gescheiden 
door filtratie en in het luchtledige gedistilleerd tot volledige 
verdamping van de alcohol. 
Het bezinksel werd opgelost in door water aangedund 
azijnzuur. AI de neerslagen der uitgetrokken stoffen werden 
zorgvuldig bewaard. 

Tot slot werd de oplossing gealcaliniseerd (dat is met 
loogzouteigenschap) door kalium-carbonaat en uitgetrokken 
door chloroform. De verdamping van die oplossing gaf een 
overvloedig bezinksel. 
Dit bezinksel onderhevig gemaakt aan de algemene reacties 
van alcaloiäen gaf geen onmiddellijke dood. Dus geen 
ptomaïnen of lijk giften. 
Besluit: Teugels is niet omgebracht door plantgift. 

(N.B.: "Dus geen ptomaïnen of lijkgiften ". Hier wijkt de 
vertaling af van de oorspronkelijke tekst. Professor Daels had 
namelijk na inspuiting van de oplossing in muizen besloten dat 
het LOUTER ging om PTOMAINEN. Precies dit laatste zinnetje 
stootte op heel wat kritiek bij de andere scheikundlgen
toxicologen die, zoals we later zullen zien, dit verslag kritisch 
hebben beoordeeld. Men mag aannemen dat professor Dael , 
alvorens zijn verslag door te spelen aan de pers, dit zinnetje heeft 
gewijzigd.) 

3de onderzoek. Was het een mineraal vergift? 
Het onderzoek naar mineraal vergift werd bewerkstelligd op 
de ingewanden nadat zij uitgeput of verzwakt waren 
geworden voor mogelijk ontdekken van plantgiften. 
Het lood is nochtans opgezocht geworden op een nieuw deel 
daar in de Ipsenmethode, het gebruikt is onder vorm van 
acetaat, als reactief. Nu werd de methode van Fresenius en 
Babo uitgevoerd. De methode bestaat hierin. In een bokaal 
laat men zink op zwavelzuur inwerken. Het bekomen gas 

18 



wordt afgeleverd langs een glazen buis die op een zekere 
plaats over een paar centimeter zeer versmald is. 
De ingewanden werden dus in een fles gedaan met een 
lange hals, kunnende een liter inhouden en gemengd met 
kalium-chloraat en chloorwaterstof zuur, alles gebracht in een 
waterbad. 
De bewerkingen werden voortgezet tot verkrijgen van een 
licht-gele vloeistof. Deze vloeistof ontdaan van de overmaat 
van chloor werd gefilterd en verzameld in een waterbad, 
vervolgens verzadigd met zwavelig zuur om de arsenikale 
samenstellingen te verdichten, als driewaardig afgeleid. De 
overmaat van zwavelachtig zuur werd verjaagd door een 
stroom van verhitte koolzuur. De vloeistof werd daama 
gedurende 24 uur onderhevig gemaakt op 70 0 C door 
zwavelwaterstofzuur op H2S. De gevormde neerslag werd 
terug opgevangen op een filter en gewassen met 
zwavelwaterstof zuurbeladen water. De neerslag liet men 
rusten op een filter gemengd met zuivere ammonium-sulfide. 
Na een voldoend in verbinding zijn, werd de ammoniakale 
oplossing gescheiden door filtratie en de neerslag gewassen 
tot verdwijning van alle alcaliniteiten. De gefilterde 
vloeistoffen, verzameld in een waterbad gaven een bruine 
neerslag die onderhevig werd gemaakt aan salpeterzuur. 
Na verdamping der stikstofverbindingen werd de neerslag 
vermengd met zwavelzuur. Een deel werd geleid door het 
toestel van Marsh, dat is die verdunde glazen buis, die van 
voor afgekoeld wordt. De arsenik, zo hij in de ingewanden is, 
slaat daar zwart op neer. Dat was hier het geval, en zelfs met 
een zeer brede arsenikkring, dus het door Frans Teugels 
ingenomen gift was er in grote dosis". (36) 

Op 26 augustus 1927 ontving onderzoeksrechter Van Winckel het 
schriftelijk verslag van professor Daels, hierin tond vermeld dat 
het onderzoek had uitgewezen dat de ingewanden 42 mg. 
arsenicum per kilogram bevatten en dat de dood van Frans 
Teugels moest toegeschreven worden aan een arsenicum
vergiftiging. (37) 

Tijdens een onderhoud op 21 september herbevestigde professor 
Daels t.a.v. de onderzoeksrechter dat hij bij de ontleding der 
ingewanden arsenik in de maag had gevonden: 

"Dus: 2 of 3 dagen hoogstens voor het overlijden werd het slachtoffer 
een nieuwe dosis toegediend". 
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Op 7 oktober had professor Daels een nieuwe boodschap voor 
O.R. Van Winckel: 

"De ingewanden hadden geen spoor van zurkelzout". 

Inmiddels had het kruikje na een reeks omzwervingen, de weg 
gevonden naar het laboratorium van professor Daels. Op 15 
oktober vond O.R. Van Winckel een nieuw briefje van de 
professor op zijn bureau: 

"Ik heb grote hoeveelheden arsenik in het wit blikken koffiekruikje, dat 
nog wat koffie inhield, gevonden". (38) 

Het schriftelijk verslag, dat even later volgde, maakte melding 
van een bruine vloeistof met een bezinksel van een onoplosbaar 
rood poeder. Dit poeder werd ontleed en herkend als 
baksteenpoeder (zand+ijzer) dat tijdens het werken op de 
steenbakkerij in het kruikje terecht moet zijn gekomen. In het 
vocht werd een hoeveelheid arsenik van 26 mg of 1/4 gram op 
100 gr. vloeistof gevonden. (39) 

Voorzitter: Hoeveel maal denkt u dat "arsenic" moet toegediend 
geweest zijn? 
Daels: Minstens tweemaal. 
Voorzitter: Wanneer men "arsenic" inneemt, heeft men dan 
koortsen? 
Daels: Niet altijd. 
Voorzitter: Hebt gij dit kruikje onderzocht? 
Daels: Ja, daar werd ook nog "arsenic" in gevonden. 
Voorzitter: Wanneer heeft het innemen van "arsenic" uitwerking? 
Daels: Ongeveer een kwartuur na het innemen. 
Voorzitter: Volgens u bestaat er geen twijfel dat Teugels vergiftigd 
werd door het innemen van "arsenic" , 
Daels: Er bestaat niet de minste twijfel dat het slachtoffer "arsenic" 
heeft ingenomen en dat hoogstens twee dagen voor zijn dood hem 
nog een grote dosis werd toegediend. 
Voorzitter: Wat zijn de uitwendige kentekenen van een lijk enkele 
dagen na de dood toe te schrijven aan vergiftiging? 
Daels: Het lijk slaat zwart uit, wat hier ook het geval is. 

Naast Frans Teugels' ingewanden en het koffiekruikje 
onderzocht Félix Daels ook een aantal andere zaken op de 
aanwezigheid van vergift. Het betrof twee flesjes met 
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quininekristallen, een leeg flesje waarin wit poeder had gezeten, 
een houten doosje met geneesmiddelen, een fles met groen vocht 
en twee lege doosjes die witte bestanddelen hebben bevat, 
allemaal voorwerpen die tijdens de huiszoeking, verricht op 29 
augustus 1927 in het huis van Clementina Lyssens, werden 
gevonden, en een zakje met wit poeder dat men in de binnenzak 
van Lodewijk Vercammens zondagse vest had gevonden. Félix 
Daels kon evenwel geen enkel spoor van arsenicum terugvinden. 
(40) 
Het bleef dus gissen naar de oorsprong van het in de inge
wanden gevonden arsenicum. Naast de voormelde huiszoekingen 
deed men ook een onderzoek bij meer dan 240 apothekers uit de 
regio, evenwel zonder resultaat. (41) 
Dit titanenwerk was mogelijk omdat de apothekers verplicht 
waren de naam van de kopers van arsenicum te registreren. 
Nauwkeurig werd bij elk van de kopers het motief (vaak had men 
arsenicum gekocht om de kat of de hond van de gebuur te 
vergeven) en de mogelijke verwantschap met Clementina Lyssens 
of Lodewijk Vercamrnen nagegaan. 
Ook nonkel Vercamrnen kon de leverancier van het arsenicum 
geweest zijn omdat hij als binnenschipper ertsen had vervoerd 
waaruit arsenicum werd getrokken. Tijdens zulk transport, in 
1910, werd hij zelfs aan de hand gewond door rechtstreeks 
contact van arsenicum met een open wonde. Hij diende hiervoor 
medisch verzorgd te worden in een ziekenhuis te Antwerpen. 
(42) 

Ten aanzien van O.R. Van Winckel beweerde Lodewijk 
Vercarnmen het produkt "arsenicum" niet te kennen. 

Twee dagen nadat onderzoeksrechter Van Winckel het eerste 
deskundigenverslag uit handen van professor Daels ontving, 
werden Clementine Lyssens en Lodewijk Vercammen door de 
rijkswachtbrigade van Bazel aangehouden, en naar de gevangenis 
van Dendermonde overgebracht, dit op basis van de artikelen 66 
en 397 van het Strafwetboek. (43) 

DE STANDAARD, 
Tot de aanhouding van twee verdachten werd 
overgegaan: zijnde de 41 jarige vrouw Clementine 
Lyssens en de 59 Jarige Karel Lodewijk Vercammen, 
rentenier, geboren te Rupelmonde, wonende te 
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Steendorp in de Hospitaalstraat. Want de straatpraat 
had natuurlijk in zijn opzet ook het verhaal en de 
drijfveer uitgewerkt. De vrouw zou liefdesbetrekkingen 
hebben met haar oom - zIJ kwamen zoveel bijeen - en 
tussen famille wordt daarentegen steeds verwacht dal 
er ruzie is. Dus het kan niet anders. Voor de verwezen
liJking van de liefde moest de man weggeruimd 
worden. Alleszins kon het geJauwel ook het gerecht 
belnvloeden. maar alleen bewijzen brengen. neen! dat 
kon de steegjespraat nlel (44) 

Uit de verschillende processen-verbaal die werden opgesteld, is 
het mogelijk zich een beeld te vormen van de roddels die te 
Steendorp de ronde deden, zowel voor als na de dood van Frans 
Teugels. Hiervan enkele voorbeelden: 

(Teugels Marie) "Gedurende de laatste winter was ik op het feest der 
katholieke muziekmaatschappij te Steendorp. Mijn broer, Clementina 
en Vercammen Louis waren daar ook tegenwoordig. Mijn schoon
zuster zegde mij dat ik oom Louis wat moest aantrekken er 
bijvoegende: ik kan nu niet aangezien mijn man hier is. Ik heb horen 
zeggen, dat zij dikwijls naar de markt van Rupelmonde ging, vergezeld 
door Vercammen Louis". (45) 

(Reyntjens L., gebuur) "Ik denk dat Teugels wist dat er tussen zijn 
vrouwen Vercammen iets bestond". (46) 

(Teugels Marie) "De vrouw van Van Bogaert zegde mij dat zij wel 
wisten dat mijn broer ruzie had gehad met zijn vrouw omdat zij te veel 
bij Vercammen liep. Zij zegde ook dat mijn broeder bij Vercammen 
buiten gebleven was, omdat zij er te veel ging, maar dat haar man 
tevreden was terug te gaan, aangezien hij zonder werk was, en zij er 
slecht voorzaten". (47) 

Het getuigenverhoor richtte zich voornamelijk tot de personen die 
in contact zijn gekomen met Frans Teugels net voor en net na zijn 
overlijden. Zo werd ook De Bock Josephine, de vrouw die de 
doden aflegde in het Gelaag, ondervraagd: 

"Deze week (september 1927) is de zuster van Clementine Lyssens, 
namelijk Florinne, bij mij geweest, en zegde mij als de gendarmen bij u 
komen moet gij zeggen dat gij van de dood van Teugels niets weet, 
want mijn zuster heeft twee getuigen en zal in 't kort vrijkomen, en als 
gij iets zegt zult gij er moeilijkheden mee hebben. Ik geloof dat 
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Florinne zulks gaat zeggen bij al deze die bij Teugels Frans zijn 
geweest gedurende zijn ziekte". (48) 

Clementine Lyssens en Lodewijk Vercarnmen verschenen in 
totaal zes maal voor de raadkamer van Dendermonde, de laatste 
maal op 7 januari 1928, waarbij beslist werd Clementine Lyssens 
naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling te verwijzen en een 
bevel van niet vervolging uit te vaardigen wat Vercarnrnen betrof, 
daar de bezwaren tegen hem niet verder konden aangehouden 
worden. Meester Paul Segers van Dendermonde, die tot op dat 
ogenblik de verdediging van Lodewijk Vercarnmen had 
voorgehouden, kon tevreden zijn. (49) 

Samen met deze verwijzing, werd beslist Clementine Lyssens 
over te brengen naar de hulpgevangenis aan de Nieuwe 
Wandeling te Gent. Er werd echter sinds enige tijd niet meer 
gesproken van Clementine Lyssens, maar van de gifmengster van 
Steendorp. 

Dan brak voor de verdachte een tijd aan van lang en bang en 
eenzaam wachten. De uitzichtloosheid van haar situatie deed haar 
dikwijls naar haar pen grijpen. Zo richtte ze de volgende brief aan 
Meester Orban, haar advokaat: 

Mijnheer, 

Heden wend ik mij toch weer tot u in mijn grote 
droefheid. Ik smeek u mijn heer is er nu toch geen hoop op redding. 
Zeg mij als het u belieft rechtuit wat u erover denkt. Ik moet hier 
kreveren van verdriet, zo onschuldig moeten boeten, want 
onschuldig ben ik. Dit zal ik u herhalen tot mijn laatste adem, want had 
ik van die zaak toch maar iets geweten, ik had hier niet geweest, maar 
juist mijn onschuld en mijn onwetendheid hebben mij in het verdriet 
gebracht, en is er daarvoor nu toch geen middel. 

U kunt niet denken mijnheer wat een moeder als ik moet lijden. Ik heb 
mijn kinderen gezien en nu daar weer te moeten van scheiden dat is 
waarlijk om van te sterven. 
Alle mensen hebben hier medelijden, zowel gevangenen als de 
zusters, maar daarmee blijf ik toch zitten, het is alleen de wet die mij 
kan helpen ( .. . )(50) 
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Schijnbaar onbewogen neemt Clementine Lyssens, op dinsdag 8 
mei 1928, plaats op de beklaagdenbank van het Assisenhof van 
00 st-Vlaanderen. 

Griffier Berwouts leest de beschuldigingsakte voor: "Frans 
Teugels was op 9 juli 1927 op zijn werk hout aan het zagen toen 
hij eensklaps onwel werd ... was genoodzaakt huiswaarts te keren 
.. .legde zich te bed om niet meer op te staan ... Dokter Dierickx 
van Temse werd ontboden en stelde vast dat het een 
onregelmatige ziekte was ... mijn man is sedert maanden ziek ... Gij 
zult Frans niet meer zien ... rond 2 uur riep zij haar buurvrouwen 
zeide: Frans is dood ... dood door uremie ... er werd gesproken 
over betrekkingen tussen beschuldigde en Lodewijk 
Vercammen ... beschuldigde was door de dood van haar man niet 
bewogen ... de gendarmen van Temse stappen af en vinden het 
verdoken pulleken ... de lijkschouwing werd bevolen en de 
ingewanden ontleed .. .in de maag en het pulleken werd er 
arsenicum gevonden". 

De zitting wordt voorgezeten door raadsheer Julien Poll. Het 
Openbaar Ministerie wordt vertegenwoordigd door De Smet, 
substituut van de procureur-generaal. Een vrij talrijk publiek 
woont de debatten bij. 

Na de ondervraging van de beschuldigde treedt raadsheer Van 
Winckel, gewezen onderzoeksrechter, aan en bevestigt dat de 
verspreide geruchten zijn aandacht op de zaak hebben getrokken. 
Wat de lijkschouwing betreft, getuigt hij dat het lijk zwart was 
uitgeslagen en dat de ogen uitpuilden. 
Het feit dat beschuldigde nooit aan dokter Dierickx heeft gezegd 
dat haar man ziek is geworden na het drinken van de koffie, is 
volgens Dhr. Van Winckel voor de beschuldigde bezwarend. 
Nochtans heeft zij t.a.v. hem steeds haar onschuld staande 
gehouden. 

De bezwaren die men aanvankelijk had t.a.v. Lodewijk 
Vercammen konden niet weerhouden worden. 

Daar de zieke Teugels uitsluitend door zijn vrouw verzorgd is 
geworden en rekening houdend met de bevindingen van 
professor Daels gelooft de getuige in de schuld van de beklaagde. 
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Wetsdokter Scruel herbevestigt dat hij, ondanks de 
lijkschouwing, de juiste doodsoorzaak niet heeft kunnen bepalen 
aangezien het lijk zich in een vergevorderde staat van ontbinding 
bevond. 

Professor Félix Daels brengt op vraag van Meester Orban (51), 
de verdediger van Clementine Lyssens, een omstandig verslag 
van de wijze waarop hij de ingewanden van Teugels op de 
aanwezigheid van zelfstandigheden heeft onderzocht. Het feit dat 
professor Daels op autoritaire wijze elke twijfel omtrent de 
doodsoorzaak wegneemt, maakt diepe indruk op de jury. 

Dokter Dierickx sluit de rij van personen die het slachtoffer 
hebben behandeld of onderzocht. Hij vestigt er nogmaals de 
aandacht op dat Frans een opgezwollen aangezicht had en steeds 
kloeg over pijn in de zijde. 

Voorzitter: Wat was uw gevoelen toen u vernam dat Teugels 
gestorven was aan vergiftiging? 
Dr. Dlerickx: Ik was er niet over verwonderd maar had nooit gedacht 
dat vergif was toegediend in de laatste dagen van in leven zijn van het 
slachtoffer. 

Zoals we supra stelden, had dokter Dieriekx aanvankelijk 
"uremie" als doodsoorzaak opgegeven omdat hij geen "grote 
tekenen van vergiftiging" kon vaststellen. Naar hij zelf beweerde, 
had hij deze diagnose evenwel steeds onder voorbehoud en met 
enig scepticisme gesteld. Nadat hij door de O.R. in kennis werd 
gesteld van de bevindingen van professor Daels legde dokter 
Dieriekx op 23 september 1927 volgende opmerkelijke verklaring 
af: 

"Volgens ik het verloop der ziekte gezien heb, en rekening 
houdende met de omstandigheden die ik nu ken, is het mijn 
overtuiging dat aan het slachtoffer vergif werd toegediend op 
zaterdag 9 juli en dan verder den 14, 15 en 16 juli". (52) 

Het is niet zo eenvoudig deze "bocht" te verklaren: gaat het om 
een nieuw inzicht of is het een volgzaam herinterpreteren van de 
werkelijkheid door dokter Dierickx n.a.v. de bevindingen van de 
academisch hoger geschatte professor Félix Daels? 
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De evolutie in de getuigenissen van de dokter brengt enige 
opheldering; ze volgt immers op een verontrustende wijze het 
verloop van Daels' onderzoek en de inlichtingen die door hem 
werden verstrekt. 

22 juli: "Ik werd geroepen op 11 juli. Dagelijks ging ik den zieke 
bezoeken tot op 17 juli, de dag van overlijden en heb geen 
grote tekenen van vergiftiging bestatigd". (53) 

De dorpsklap had de gerechtelijke molen in gang gebracht en de 
lijkschouwing vond plaats op 23 juli. 

31 juli: "Ik werd op 11 juli geroepen en heb hem terug gezien op 14 
juli. Had ik geweten dat de zieke op zijn werk onpasselijk was 
geworden en dit na het drinken van koffie, had ik waarschijnlijk 
een andere diagnose gesteld". (54) 

De scheikundige Félix Daels legt zijn verslag neer op 26 augustus 
en besluit tot arsenicumvergiftiging. 

30 augustus: "Ik zag de zieke op 11 juli. Zijn aangezicht was rood en 
gezwollen~ (55) 

Om tot slot op 23 september met zekerheid te besluiten dat Frans 
Teugels werd vergiftigd. 

Na dokter Dierickx nemen opperwachtmeester Cooman en 
wachtmeester De Wilde plaats op het getuigenbankje. Het feit dat 
het pulleken zich niet op de gewone plaats bevond en dan nog 
wel door dochter Julia in de waterkuip werd geworpen en bedekt 
met vodden, is toch wel verdacht. 

Voorzitter: Was het kruikje gesloten? 
Cooman: Neen, het kruikje was open. 

Als laatste getuige van de voormiddag komt Domien Maes, 
werkgezel van het slachtoffer, aan de beurt. 

Voorzitter: Wat heeft Teugels nog gezegd? 
Maes: Dat hij dacht dat het na het drinken van de koffie was dat hij 
onwel was geworden. 
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De middag zitting wordt hernomen om 2u45. Achtereenvolgens 
komen Rosa (dochter), Julia (dochter), Lodewijk Vercammen 
(Frans Teugels' oom), Alexandrina Brys, Leonie Peeters en Elisa 
Ledent (buurvrouwen) een getuigenis afleggen. 

Getuigenissen ten gunste komen van kloosterzuster Virginie 
Sanders ("man en vrouw kwamen goed overeen"), burgemeester 
Verheyen ("goede werkers en echtgenoten"), schipper Jozef Van 
Bogaert ("voortreffelijk huishouden"), Alfonsina Van de Velde 
("Vercammen heeft MIJ ter huwelijk gevraagd"), schoenmaker 
Borremans ("Teugels kloeg soms over pijn in de rug"), en 
buurman Reyntjes ("ze kwamen goed overeen"). 

Woensdag 9 mei 1928, tweede en laatste dag. 

De zitting wordt hernomen om 9u30. Het woord wordt verleend 
aan Meester Aerts, die zich had aangesteld als burgerlijke partij in 
naam van Maria Teugels, zuster van het slachtoffer. Meester 
Aerts vindt dat uit professor Daels' verslag voldoende materiële 
bezwaren voorhanden zijn om de beklaagde te doen veroordelen. 
Het verbergen van dit kruikje, de onverschillige houding en de 
overhaaste begrafenis kunnen dit enkel staven. Meester Aerts 
besluit zijn rekwisitorium met te doen uitschijnen dat 
beschuldigde heeft gehandeld met het doel haar "stoffelijken 
toestand" te verbeteren. 

Ook het O.M. beroept zich voornamelijk op het deskundigen
verslag van professor Daels: 

''Zonder twijfel zullen de heren juryleden bevestigend antwoorden op 
de gestelde vragen". 

Meester De Cleene, tweede verdediger van Clementine Lyssens, 
wijst er op dat het aanvankelijk vermoede motief, namelijk een 
liefdesverhouding tussen zijn cliënte en Lodewijk Vercammen, 
tijdens het onderzoek ontkracht werd. Alhoewel het verslag de 
aanwezigheid van arsenicum heeft aangetoond, werd nooit 
bewezen dat Clementine hiervoor verantwoordelijk zou zijn. 
Onrechtstreeks insinueert advokaat De Cleene dat Teugels 
zelfmoord zou gepleegd hebben zoniet gestorven is aan een 
nierziekte. Meester De Cleene vraagt de vrijspraak daar geen 
enkel bewijs gevonden werd. 

27 



In zijn repliek stelt Meester Aerts dat iemand die zelfmoord wil 
plegen zich niet zal vergiftigen: 

"Ofwel werpt men zich in 't water of men schiet zich voor de kop!" 

Deze stelling kan evenwel worden tegengesproken. Witthaus 
geeft op, dat in 1000 door hem in de literatuur verzamelde 
gevallen rattenkruit heeft gediend in 426 voor manslag, (toch) 
230 voor zelfmoord, 33 als middel voor het opwekken van 
abortus, 4 bij toepassing door kwakzalvers. in 200 gevallen werd 
de dood veroorzaakt door ongelukken en in 107 gevallen door 
onbekende oorzaken. (56) 

Het O.M. wil niet meer uitvoerig terugkomen op de zaak: 
Clementina Lyssens is zonder twijfel schuldig. 

Meester Orban haalt een zaak: aan die in de annalen van het 
rechtswezen buitengewone ophef verwekte: 

"Een jonge vrouw was beschuldigd haar echtgenoot te hebben 
vergiftigd. Na 60 jaar ontstond een beweging om de onschuld der 
vrouw te bewijzen. Als ik daar aan denk dan voel ik de grote 
verantwoordelijkheid die op mij weegt, maar ook op u heren 
juryleden". 

Na de replieken worden aan de juryleden volgende vragen 
gesteld. 
lste vraag: Is het gebleken dat Clementine Lyssens alhier 
beschuldigd. plichtig van vrijwillig en met het oogmerk te doden, 
een doding te hebben gepleegd op de persoon van Frans Teugel 
haar wettelijke echtgenoot, te Steendorp in de loop der maand juli 
1927. 
2de vraag: Werd de doding gepleegd d.m.v. zelfstandigheden 
die min of meer snel de dood kunnen teweeg brengen, op welke 
manier ook deze zelfstandigheid aangewend of toegediend 
werden? 

Na een korte beraadslaging antwoordde de jury (5 contra; 6 pro) 
positief op de twee gestelde vragen. 
Meester Aerts vraagt als burgerlijke partij 1 frank morele schade. 
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Dhr. substituut De Smet verzet zich niet tegen de toepassing van 
verzachtende omstandigheden. 

Voorzitter: Hebt gij nog iets te zeggen? 
Clementine: Ik ben onschuldig! 

Het Hof veroordeelt Clementine Lyssens tot TWINTIG JAAR 
DWANGARBBID, eeuwigdurende ontzegging van haar burger
rechten en tot betaling van de gerechtskosten, die werden 
geraamd op 4.998,15 Bfr. Het koffiekruikje wordt verbeurd 
verklaard. (Enkele dagen later wordt zij ook veroordeeld tot 
betaling van 1 Bfr. morele schadevergoeding t.v.v. Maria 
Teugels). 

Onder goedkeurend gemompel wordt Clementine Lyssens 
geboeid uit de zaal geleid en overgebracht naar de hulpgevangenis 
van de Nieuwe Wandeling te Gent. 

"Gent, de grijze stede. Zij heeft een bijzondere bekoorlijkheid in het 
vroege van de zomermorgen. Verlatend het Sint-Pietersstation komt 
u de frisheid tegen van groenende bomen, waarrond vogeltjes 
muziekguirlanden hangen. ( ... ) 
Een brug over de Coupure. Het wemelend water breekt in duizend 
brokjes het weerspiegeld landschap en maakt er een futuristische 
schilderij van. De Nieuwe Wandeling door. Aan de linkerzijde de 
grillige afwisseling van huizen. Melden kloppen het stof uit de matten. 
Aan de overkant, breed uitgezette bomen, als broeiende wolken van 
groen. 
De gevangenis. Een gekantelde toren boven een hoog bogige 
ijzeren poort. Hier en daar een klein venster met polsdikke tralieën. 
Alles vaal, somber, doods. Een deurke opzij en een schelletje dat 
veel lawaai maakt, meer dan een schoothondje". (57) 

Achter deze muren, opgesloten in een cel, zucht Clementine 
Lyssens, schuddend met haar hoofd om zoveel misverstand, 
biddend tot God en verlangend naar haar kinderen: J ulia, Rosa, 
Frans en Céline. 

(Rosa Teugels) "Na de aanhouding van moeder bleef ik achter met 
mijn 8 jarig broertje en mijn 2 jarig zusje, en twee nee~es, zonen van 
een tante, die tijdens de oorlog vanuit Engeland naar Kongo 
getrokken was. De neeOes, de 16 jarige Robert en de 14 jarige Vital 
waren in een onderwijsgesticht te Wetteren en brachten de vakantie 
bij ons door. 
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De twee jongste kinderen werden opgenomen in het hospitaal te 
Steendorp. De twee neefjes brachten de resterende vakantie door bij 
tante Florine. Ik ging op het hof bij nonkel Lowie (Vercammen) . 
Nonkel is niet zo kwaad lijk hij er van buiten uitziet. Op 17 jaar ging Ik 
dienen bij een familie te Temse. Het leven is onhoudbaar op een dorp 
waar ge wordt geschuwd. De familie waar ik diende verhuisde naar 
Parijs. Ik volgde haar en bleef er drie maand. Daarna keerde ik terug en 
zocht een betrekking te Antwerpen. 
Na de uitspraak heeft moeder de hele dag geweend. Daarna heb ik 
haar slechts gezien achter de tralies". (58) 
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Hoofdstuk 2 

Félix Daels: " ... en niets dan de waarheid" 

HET SCHANDAAL DER VERDUISTERINGEN 
IN DE HOGESCHOOL TE GENT 
Professor FélJx Daels zal enkel voor 
ontvreemding van 60.000 fr. vervolgd 
worden. 

"Heden, 26 april 1932, heeft de KV.I. een arrest uitgesproken ten 
laste van: Fé/ix Oaeis, 54 jaar, professor aan de Universiteit van Gent; 
Victor Renneboog, 52 jaar, apotheker te Brussel. 

Beticht van: A. De eerste: Gewoon leraar zijnde aan de Staats 
Hogeschool van Gent, in deze hoedanigheid, ten nadele van de 
Belgische Staat of van het universitair erfgoed van gezegde 
Hogeschool, geldsommen die hem uit hoofde van zijn ambt waren ter 
hand gesteld, te hebben verduisterd, het bedrag der gepleegde 
verduisteringen kunnende geschat worden op ongeveer 200.000 fr.; 
te Gent op verschillende stonden sedert minder dan 10 jaar. 
B. De tweede: Buiten het geval voorzien door §3 van artikel 66 van 
het Strafwetboek (59), met medeweten, Félix Oaeis, in de 
geIdverduisteringen door deze gepleegd, ten nadele van de 
Belgische Staat en van het Universitair Erfgoed, te hebben 
medegeholpen of mede gewerkt aan de daden die ze hebben vooraf
gegaan of vergemakkelijkt, of in deze welke ze hebben voltrokken. 
De K v.I. beslist dat al de feiten van ontvreemding ten laste van de 
eerste betichte, gepleegd voor 20 februari 1928, verjaard zijn. 
Verzenden Daels en Renneboog voor de boetstraffelijke Rechtbank 
van Gent". (60) 

Correctionele Rechtbank van Gent: 
- voorzitter: De Buck 
- O.M.: Van Bogaerde 
- beschuldigden: Félix Daels (F.n.) 

VIctor Renneboog CV.R.) 
- uerdedigers: F.D.: RocIoIfDe Saegher 

V.R.: Ingenbleek en GOOlet ~Ua 
- beschuldiging: geldverduisteringen en misbruik 

van vertrouwen 
(periode: 23 juni tot 7 juli 1932) 

31 



Op donderdag 23 juni 1932 wordt voor de derde kamer van de 
boetstraffelijke rechtbank (correctionele rechtbank) voorgezeten 
door rechter De Buck, de zaak opgeroepen inzake de 
verduisteringen gepleegd ten nadele van de Staatshogeschool 
door de gewezen professor Félix Daels, een zaak: waarbij Vietor 
Renneboog, apotheker te Bl1lssel, velvolgd wordt uit hoofde van 
medeplichtigheid. 
De zetel van het O.M. wordt bekleed door Dhr. Van Bogaerde, 
substituut van de Procureur des Konings. 

De betichten Daels en Renneboog worden bijgestaan door 
respectievelijk Meester Rodolf De Saegher en Meesters 
Ingenbleek en Goblet d'Alviella. Daar de beklaagden de "Franse 
procedure" verkiezen, verlopen de debatten in het Frans. 

Vlug worden de namen van de opgeroepen getuigen voorgelezen. 
Als belangrijk te onthouden we rector Vermeylen, profes. or De 
Bruyne, die beheerder-inspecteur was op het ogenblik van de 
feiten, en professor Goubau, een collega van Félix Daels. (61) 

Er is buitengewoon veel belangstelling, voornamelijk uit de 
gerechtelijke en de universitaire wereld. De publieke heining en 
voorbehouden plaatsen voor de getuigen en advocaten zijn 
overvol. (62) 

"Het is toch eigenlijk een treurige aanblik professor Félix Daels, die we 
zo dikwijls als deskundige van het gerecht zagen optreden, hier op de 
bank der beklaagden te zien, naast de heer Renneboog en met een 
gendarm ter zijde". (63) 

Inderdaad, de rollen zijn omgekeerd. Professor Daels had zich 
dankzij zijn intrinsieke gaven en met behulp van de teun van zijn 
"franskiljonse spitsbroeders" een plaats gecreëerd binnen het 
selecte professorenkorps. Daar hij over een grote ondervinding 
inzake ontleding van geneesmiddelen en voedingswaren 
beschikte, werd hij regelmatig aangeduid als officieel expert bij 
het gerecht. 

* 
* * 
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Wie was Félix OaeIs? 
Félix, Paul, Victor Daels werd geboren te Diest op 9 maart 1877. 
Hij volbracht zijn middelbare studies aan het College van St
Truiden en zijn hogere studies aan de Rijksuniversiteit van Gent, 
waar hij in 1901 het diploma van apotheker behaalde. In 1905 
promoveerde hij tot doctor in de Scheikundige Wetenschappen 
met de thesis "Etude de la réduction de l'isodypnopinacoline". 
(64) 

In januari 1906 werd F. Daels assistent aan de universiteit van 
Gent, een assistentschap dat hij reeds op 4 augustus afzegde voor 
een functie bij de Dienst Gezondheid en Hygiëne. 

In de loop van 1908 overleed evenwel professor Gilson. De 
Rijksuniversiteit besliste zijn cursussen over te dragen aan Dhr. 
Gesché en aan Félix Daels. Deze laatste kreeg via een K.B. een 
dikke boterham toebedeeld: 

Art. 1 M. OaeIs, Félix, pharmacien, docteur en sciences naturel/es 
(groupe; sciences chimiques), ancien assistant à I'université de Gand, 
actuel/ement assistant au laboratoire du service de santé et 
d'hygiène, est chargé de faire, dans la faculté de médecine de 
I'université de Gand, les cours de chimie pharmaceutique (partie 
inorganique),' qe pharmacognosie, d'altérations et falsifications des 
substances rriédicamenteuses, de falsifications des denrées 
alimentaires, d'opérations chimiques et recherches microscopiques 
(partie inorganique), de falsifications des médicaments (partie 
inorganique), d'analyses opérations toxicologiques et falsifications 
des denrées alimentaires. de pharmacie pratique (ga/én/que et 
magistrale) et de préparations pharmaceutiques. 

11 jouira de ce chef d'un traitement annuel de quatre mille francs. 

Donné à Laeken Ie 18 octobre 1908 
(5) Léopold " 

Dit K.B. stichtte evenwel verwarring. Professor Delacre, die na 
de dood van professor Gilson "Ie seul professeur resté 
directement interessé à l'Enseignement de la Pharmacie après la 
mort de Gilson" was, vroeg aan rector H. Leboucq opheldering 
met betrekking tot de in het K.B. opgesomde cursussen. (65) 
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Welk gevolg aan dit verzoek tot ontwarring werd gegeven is me 
niet bekend. Feit is dat Félix Daels op 30 december 1911 via 
K.B. benoemd werd tot buitengewoon professor aan de Faculteit 
Geneeskunde van de Rijksuniversiteit te Gent. 

"/I est chargé dry faire les cours de pharmacognosie, d'altérations et 
falsifications des substances médicamenteuses et des denrées 
alimentaires, de chimie pharmaceutique (partie minérale) et de 
pharmacie pratique. 
11 dirigera les exercices pratiques dépendant de ces cours. 
/I y fera en outre, I'enseignement destiné aux médecins hygiénistes 
(partim)". 

Deze laatste taak deelde hij met professor van Ermengem. 

In het laatste kwartaal van 1924 werd professor Delacre tot het 
emeritaat toegelaten. Een deel van zijn cursussen kwamen in het 
bereik van professor Daels, die bereid was de taak van professor 
Delacre over te nemen. 

* 
* * 

Onmiddellijk begint het getuigenverhoor, het eerst verschijnt 
rector August Vermeylen. Bij getuigt ernstig en zakelijk. De 
rector deelt mee dat hij op de hoogte werd gebracht van ern tige 
feiten die door professor Félix Daels zouden gepleegd zijn. Na 
eerst de gegrondheid van deze aantijgingen te hebben getoetst, 
bleek dat een grondig onderzoek nodig was. Ik heb, zo vervolgt 
de rector, de commi sie van het Universitair erfgoed samenge
roepen. Deze commissie nam kennis van de feiten en bela tte drie 
bevoegde professoren met een omstandig onderzoek. 

Voorzitter: Was dat de erecommissie? 
Vermeylen: Ja. Toen het onderzoek geëindigd was, hebben we 
verscheidene dagen achtereen professor Daels gehoord. Dat alles 
geschiedde in de Franse taal, om hem alle mogelijke middelen tot zijn 
verdediging te geven. Het verslag der commissie bevindt zich bij het 
dossier. Het werd aan Dhr. Daels voorgelezen, en buiten enige 
opmerkingen wat de vorm betreft, over punten die onmiddellijk 
verbeterd werden, verklaarde Dhr. Daels er zich mee eens. 
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Het interne onderzoek gebeurde in de maanden januari en februari 
van het jaar 1931. 

Heer Minister, 

Hiermede heb ik de eer, U verslag uit te brengen 
omtrent het geval van prof. Daels Félix. 

Ik ben begonnen met zelf, in stilte, een onderzoek in 
te stellen, waardoor ik de overtuiging kreeg, dat de vermoedens 
betreffende professor Félix OaeIs, niet van grond ontbloot waren. 

Ik riep dan de Beheerraad van het Universitair 
Vermogen bijeen, die vergaderde op donderdag 29 januari, in 
aanwezigheid van de Beheerder-Opziener, daar er reden was om aan 
te nemen dat ook de Staat benadeeld was. Die vergadering besloot 
een verder onderzoek toe te vertrouwen aan een ereraad, bestaande 
uit de professoren Van Aerde, Goubau en A.J.J. Vandevelde, die 
daartoe bijzonder bevoegd waren. 

Een voorlopig verslag van de ereraad, na het inzien 
van de rekeningen, werd op maandag 2 februari neergelegd, waarna 
op dinsdag 3 en woensdag 4 februari overgegaan werd tot 
ondervraging van professor Félix Daels (. . .) 
(Brief geschreven door rector Vermeylen op 11 februari 1931 te Gent, 
gericht aan Minister van Kunsten en Wetenschappen Vauthier). (66) 

Zoals supra wordt gesteld, werd op 3 februari 1931 Félix Daels 
opgeroepen uitleg te geven over de rekeningen die door hem 
werden ingediend bij het Universiteitsvermogen en op het 
Staatsbudget. 
Professor Daels trad hierbij onmiddellijk in het offensief. 

"Je tiens à faire remarquer qu'aussitót que j'ai appris qu'une enquête 
était ou verte à mon sujet, et qU'une Commission d'Honneur avalt été 
constituée, j'ai demandé à répondre au plus vite aux accusatlons 
formulées. Je proteste énergiquement contre les indiscrétions qui 
ont donné lieu aux arUcles parus dans une certaine feuille locale 
satirique. Je déslre savoir si une accusation écrite a été formulée 
contre moi, et demande Ie cas échéant à être mis en présence de mes 
accusateurs. Je ne répondral aux questions posées qu'après qu'une 
réponse m'aura été donnée à ce sujet, et je demande à pouvoir me 
faire assister de mon avocat, MaÎtre Hallet. Je proteste contre Ie fait 
que la Commission du Patrimoine ait été convoquée sans que mon 
cas n'alt figuré explicltement à I'ordre du jour, et aussi contre Ie fait que 
la Commission d'honneur a depuis longtemps en malns les pièces 
d'un dossier, ce qui a pu lul permettre d'amasser contre moi des 
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arguments auxquels je ne pourrais peut-être que diffici/ement 
répondre étant pris au dépourvu. Je refuse donc de répondre avant 
que les accusateurs ne me soient connus". 

Rector Venneylen veegde de gestelde bezwaren één voor één van 
tafel. Hij stelde vooreerst dat hij niet verantwoordelijk kon 
gesteld worden voor het verschenen krantenartikel. De vraag een 
beroep te kunnen doen op een advokaat werd als irrelevant 
afgewezen, daar professor Daels door de Commissie werd 
uitgenodigd enkel om uitleg te geven bij gevonden facturen en 
rekeningen. Dat de Commissie over een voorsprong zou 
beschikken wat de bewijsvoering betrof, werd ook ontkracht, 
aangezien de Commissie slechts enkele dagen geleden, namelijk 
op 30 januari 1931, op de hoogte werd gebracht van de feiten. 
Tot slot werd de gevraagde bekendmaking van de beschuldigers 
afgewezen: 

"La présence des accusateurs ou du moins la connaissance des 
accusateurs n'est pas indispensable. Les vrais accusateurs sont les 
pièces au dossier". 
(Verslag vergadering Beheerscommissie dd. 9 februari 1931). (67) 

Uiteraard een niet onbelangrijke vraag: "Wie was/waren de 
beschuldiger(s) van professor Dael . Uit het verslag van de 
vergadering van de Commissie van het Universitair Vermogen 
dd. 29 jan uari 1931 worden we niet veel wijzer: Rector 
Velmeylen maakte op deze vergadering melding van het feit dat 
de beheerder-opziener De Bruyne zijn aandacht had getrokken op 
een persoon die verklaringen wen te te doen betreffende het 
indienen, door een professor van de universiteit ( ... ), van 
rekeningen die van fictieve aard zouden zijn. Deze persoon 
verklaarde zich desnoods bereid zijn verklaring schriftelijk af te 
leggen en deze te ondertekenen. (Verslag vergadering Commissie 
van het Universitair Vennogen dd. 29 januari 1931). (68) 

Zoals later zal blijken, was de hoofdaanklager Dhr. De Waele, die 
van 1921 tot 1926 assistent-werkleider is geweest bij professor 
Daels. 

Nadat rector Vermeylen professor Daels terug in het defensief 
had gekregen. deed hij lezing van de besluiten waartoe de 
erecommissie was gekomen na onderzoek. De voornaamste 
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conclusie was dat al de rekeningen fictieve rekeningen waren, 
voornamelijk deze ingediend door leveranciers De Wilde, 
Renneboog, Collin, Henkart, Société BeIge d'Optique. Deze 
overtuiging was gesteund op: 

1. het voorkomen van dure en weinig gebruikte produkten in 
abnormale grote hoeveelheden, bv.Santonine (1.285 gr. op 8 
jaar), Brucine (55 gr. op 5 jaar), allerlei alcaloïden en verbin
dingen van edele metalen zoals platinazouten (43 gr. op 5 jaar), 
osmiumzuur (62 gr. op 5 jaar), paladium, goudchloride (80 gr. 
op 3 jaar). 
2. buitengewoon grote hoeveelheden van meer gebruikte pro
dukten van hoge geldelijke waarde, zoals Amylalcohol, Iodium, 
Zilvernitraat en Bismuthzouten. 
3. verscheidene leveringen en herstellingen aan meubels en gas
en waterleidingen, terwijl dit tot de bevoegdheid van de tech
nische diensten van de conservator der gebouwen behoorde. 
4. het gebrek aan overeenstemming betreffende de prijzen van 
vele produkten; die prijzen waren soms veel te hoog, soms veel te 
laag. 
5. de verklaring van ondervraagde leveranciers: 
Rechtuit was heel zeker de verklaring van de boekhouder van 
finna Neirinckx-Decrocky. Als antwoord op de vraag van de 
erecommissie uitleg te verschaffen omtrent een aantal facturen, 
verklaarde de boekhouder onomwonden: "Cette facture a été 
payée et Ie compte de Mr. Daels a été crédité. Cette facture est 
fictive en ce sens que pour nous épargner la besogne de recopier 
toutes les factures égarées et non introduites par lui 
antérieurement, Mr. Daels nous a autorisés à introduire une 
facture raccourcie qu'il a dictée lui-même. 
Monsieur Neirinckx déclare n'avoir jamais eu de Santonine dans 
sa réserve". (alhoewel dit produkt meennaals op de factuur 
voorkwam) 

Vermeylen: De besluiten waren ten zeerste ongunstig voor Dhr. 
Daels, en zijn verklaringen waren zeer verward en soms belachelijk. 

(Inderdaad, zijn verklaringen waren soms verward, soms 
belachelijk maar ook fantasierijk). Bij wijze van voorbeelden: 

Recteur: Combien de capsules de platine avez-vous ici, et pouvez 
vous me les montrer? 
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Daels: J'ai ici trois capsules en platine. 
Recteur: Gomment cela se peut-i/? (. .. ) 
Daels: (. . .) Un jour je reçois la visite d'un certain Schoonjans, ancien 
assistant de Mr. Van Ermenghem, qui vient m'offrir un traité de poésie, 
et me demande de I'argent. Gomme je Ie lui refuse, il me demande si 
je ne veux pas lui acheter du platine et il me présente une capsule. Je 
lui ai troqué ma capsule trop légère, contre la sienne plus lourde, et lui 
ai versé un appoint de 500 frs. de ma poche. 
Recteur: Et la capsule fournie par la Firma Henkart et les deux 
capsules dont il est fait mention dans la facture de Renneboog? 
Daels: Je tiens à faire ici une déclaration que je n'ai encore jam ais 
faite, et j'ai eu tort de ne pas la faire. 11 y a un an, peut-être deux, on a 
fracturé Ie tiroir de mon bureau ainsi que Ie tiroir de Prudent (De Neef). 
Je m'en suis aperçu au fait, quand à un moment donné, revenant au 
laboratoire après quelques jours d'absence, je n'ai plus pu ouvrir Ie 
tiroir de mon bureau. De ce tiroir on a enlevé une capsule de platine. 
Recteur: Gomment concevoir qu'un voleur de platine n'en ait 
enlevé qu'une seule, alors qu'i/ avait I'occasion d'en emporter 
plusieurs. 
Daels: Gela pouvait être quelqu'un ayant besoin d'une capsule de 
platine et qui a négligé de la remettre. 

Bij het openmaken van de schuif vond men de platinacapsules die 
respectievelijk 28.8,28.8 en 32.2 gr. wogen. 

Recteur: Mais ces poids ne correspondent pas aux poids 
renseignés sur les factures, qui parlent de capsules de 20 gr. 
environ? 
Daels: Maintenant je me souviens. J'ai troqué avec Schoonjans une 
spa tule venant encore de chez Mr.Delacre, et les deux capsules de 
20 gr. contre les deux capsules de 28 gr.800; la troisième capsule est 
celle livrée par la Firme Henkart ( ... ). 

De enorme hoeveelheden alcaloïden en het bestaan van valse of 
fictieve facturen werd als volgt verklaard: 

"Je tiens tout d'abord à faire un bref exposé de mon passé 
scientifique. J'ai fait en 1914, à Paris, un séjour de 6 semaines, au 
cours duquel j'ai formé Ie projet d'entreprendre des travaux 
importants de pharmacodynamie spécialement sur les alcaloides; j'ai 
dans ce but acquis Ie matériel nécessaire pour ces travaux. Mais après 
guerre, j'ai trouvé mon laboratoire entièrement délabré. J'obtiens 
carte blanche de l'Administrateur Roersch, pour remonter ce 
laboratoire. En 1919 je reçois la visite d'un ancien camarade d'études 
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Renneboog, qui, représentant la Firme Poulene, me dit avoir un solde 
de produits surtout des alealoiäes que je pourrais aeheter dans de 
bonnes eonditions. Je les achète aussit6t à crédit, en autorisant 
Renneboog à me compter les intérêts de retardo 
Même accord a été fait avec Henkart et d'autres fournisseurs dont 
plusieurs (De Wilde) m'offraient des produits acquis à des prix 
avantageux aux Allemands. En 1923-1924, mon laboratoire était 
rééquipé, mes travaux sur les associations médicamenteuses, et les 
travaux de mes élèves ont absorbé beaucoup de produits. Le docteur 
Bertrams a travaillé chez moi et a consommé beaucoup de sulfate de 
quinine. 
N'ayant jamais reçu de crédits exceptionnels, tai été obligé de 
contracter de grandes dettes chez les fournisseurs qui m'ont harcelé 
au point que lai été jusqu'à payer des acomptes de ma poehe. J'ai 
aussi dû accepter de payer chez plusieurs fournisseurs des intérêts 
de retard; les factures introduites sont fictives en ce sens que les 
dates de livraison portées sur les factures ne sont pas fes dates 
réelles, mais fes faetures ne mentionnent que des produits qui ont été 
réellement livrés, parfois plusieurs années avant fa date des factures". 

Verder diende professor Daels zich nog te verantwoorden voor 
wat betreft het glaswerk, een verbrandingsoven, kandelaars, 
"ponts de Kohlrausch", registers, "un appareil formolisateur" en 
een aantal scheikundige produkten. (69) 

Op 9 februari 1931, te 14u20 kwam de Commissie van het 
Universitair Vermogen opnieuw samen in een buitengewone 
vergadering met als agendapunt: de zaak: professor Félix Daels 
Nadat de ereraad geprezen werd voor het gedane onderzoek, 
hield rector Vermeylen lezing van het opgestelde verslag. De 
aanwezigen kwamen tot het besluit dat de aantijgingen bijzonder 
ernstig waren ... Er werd beslist 's anderendaags op 10 februari 
1931 te 17u15 lezing te geven van het verslag voor professor 
Daels zodat deze zich vooralsnog kon verdedigen. (70) 

Dat professor Daels nogmaals zou gehoord worden gebeurde op 
schriftelijk verzoek van deze laatste: 
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Monsieur Ie Recteur, 

Comme suite aux interrogatoires ultrafatiguants que 
vous m'avez fait subir la semaine dernière, j'ai 1'I10nneur de solliciter 
de votre blenveillance la faveur d'être entendu par vous, ou par la 
commission du Patrimoine Universitaire, aux fins de vous exposer des 
compléments d'explications notamment en ce qui concerne 
ruti/isat/on de certains produits et appareils (. . .} (Brief geschreven op 
9.2.31 te Gent door Félix OaeIs, gericht aan rector Vemeylen) . (71) 

Een kwartier later dan gepland, namelijk om 17u30 werd de 
vergadering door rector Vermeylen geopend. Zoals gezegd, 
wenste professor Daels bijkomende informatie te geven wat het 
gebruik van bepaalde produkten betrof: 

"Les grandes quantités d'iode et d'iodure de potassium ont été 
employé es par moi pour des recherches au sujet desquelles j'aurais 
voulu garder Ie secret. Depuis la guerre les américains ont amené en 
Europe une espèce de puçeron qui s'attaquent aux ormes et aussi 
aux afbres fruitiers. A la suite de lectures faites sur ce sujet j'ai eu I'idée 
d'essayer de rendre les arbres plus résistants par /'app/ication 
d'engravis iodés ( .. .) 
Les grandes quantités de santonine ont été employées dans mes 
recherches sur les isomères de la santonine qui sont des acides 
susceptibles de fournir des matières colorantes". (Verslag van de 
vergadering van de Commissie van het Universitair Vermogen dd. 10 
februari 1931) 

Na deze verklaring vroeg rector Vermeylen aan professor Daels 
of hij hieraan nog iets toe te voegen had. 

Daels: Je déclare n'avoir jamais, en rien, profité indûment des 
sommes mises à ma disposition par Ie patrimoine universitaire. Si des 
appareils qui devraient se trouver dans mon laboratoire n'y ont pas été 
trouvés par les membres du conseil d'honneur,je n'y comprends rien 
et je pense qu'iI taut mettre cela sur Ie compte de tultes qui na sont 
pas exclues, sans cependant vouloir accuser qui que ce soit". 

Op vraag van Félix Daels werden een aantal wijzigingen 
aangebracht aan het verslag van de ereraad. 

De leden van de ereraad verlieten samen met Félix Daels de 
vergadering. 
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De rector besliste dat uit alles bleek dat het Universiteits
vermogen en de Staat het slachtoffer zijn geweest van 
knoeierijen. 
Over de vraag wat er moest gebeuren, drukte professor 
Vermeersch de mening uit dat, ofwel een klacht moest worden 
ingediend bij het Parket, ofwel onderhandeld moest worden met 
professor Daels over de vergoeding door hem aan de universiteit 
te betalen. Deze zienswijze werd evenwel niet gedeeld door de 
andere aanwezigen. Concrete afspraken werden niet gemaakt, 
wel wensten de leden, vooraleer uiteen te gaan, eenstemmig hun 
mening uit te drukken over de zaak Félix Daels, en dit op 
volgende wijze: 

1. professor Daels heeft zich niet kunnen witwassen van de 
vermoedens die op hem wegen en zijn verklaringen zijn 
onaannemelijk; 
2. vele van de rekeningen door professor Daels goedgekeurd zijn 
fictieve rekeningen. 
(Verslag van de vergadering van de Commissie van het 
Universitair Vermogen dd. 10 februari 1931) (72) 

De beschuldiging "oplichting van de universiteit en de Staat" kan 
uiteen getrokken worden in drie handelingen, in drie technieken: 

1. meer goederen bestellen dan uiteindelijk werden geleverd; 
2. andere goederen (goedkopere of voor eigen gebruik) in ont
vangst nemen, dan werden besteld; 
3. goederen bestemd voor de universiteit, doorsluizen naar 
l'Ecole des Hautes Etudes, waar professor Daels eveneens les 
gaf. 

De beslissing over het verder gevolg werd overgelaten aan de 
Minister van Justitie en de Minister van Wetenschappen en 
Kunsten Vauthier. Zij beslisten de zaak aan het Parket over te 
maken en tot zolang professor Félix Daels te schorsen. Professor 
Daels werd in een brief van de rector Vermeylen, geschreven op 
18.2.1931, hiervan op de hoogte gebracht. 

Als tijdelijke plaatsvervangers van de geschorste professor 
werden de professoren Goubau, Vandevelde en Van Aerde 
aangesteld, precies de professoren die deel uitmaakten van de 
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erecommissie. (Brief geschreven door Minister Vauthier op 9 
maart 1931, gericht aan rector Venneylen) (73) 

Woensdagnamiddag, 25 februari 1931, stapte een onderzoeks
commissie, samengesteld uit PdK M. De Heem, onderzoeks
rechter Jacquaert, griffier Van Dousselaere en dokter Hollemans, 
provinciaal toezichter van de openbare gezondheid, in de univer
siteit te Gent af. 
In aanwezigheid van rector Venneylen werd Dhr. De Waele, 
voonnalig assistent van professor Daels ondervraagd. 
Dhr. De Waele beperkte zich tot de feiten die ook door de 
erecommissie vastgesteld werden, maar in hem scholen grotere 
geheimen. Twee dagen later, op vrijdag 27 februari 1931, deed 
Dhr. De Waele t.a.v. rector Venneylen volgende verklaringen: 

1. Het gebeurde meermaals dat ontledingen van eetwaren niet 
gedaan werden, en dat het verslag toch werd opgesteld. Doseringen 
werden niet gedaan. 

2. Zaak Coppieters van Eksaarde, in 1923, bij het Parket te 
Dendermonde. Er waren twee bokalen ter expertise ingezonden. Die 
werden niet geopend en bleven verzegeld. Eerst een paar maanden 
geleden moet iemand ze geopend hebben. 

3. Zaak de Mazières (74), in 1923, Parket te Gent. In het flesje 
kalibromide had professor Goubau geen strychnine gevonden. Félix 
Daels werd met een tegenexpertise belast en zei tegen mij (De 
Waele): Goubau est un imbécile, iI doit y avoir de la strychnine dans Ie 
bromure. Ik onderzocht de kalibromide en vond ook geen strychnine. 
Toen zei Oaeis: je ferai I'analyse moi-même. 
Die kalibromide was in dikke zuivere kristallen. 's Anderendaags zag 
men in de plaats een wit poeder waar ik toen strychnine In gevonden 
heb. Ik zei: 1/ faut faire un dosage, maar Daels antwoordde: Non, c'est 
inuti/e, en goot de inhoud van het flesje in de spoelbak weg. 
Dan bereidde hij een mengsel van 10 gr. bromide met 20 cg. 
strychnine in een vijzel: dat nieuwe mengsel was het, dat naar het 
parket terug ging, waar het zich nog bevinden moet. 
Ik deelde dit alles onmiddellijk mee aan professor Van Aerde, aan Dhr. 
Van de Winckel, politiecommissaris te Aalst, en aan Dhr. Jozef Van 
Overstraeten, ondervoorzitter van de Toeristenbond (en vriend van 
De Waele). Ze zeiden me, dat ik maar beter deed voorlopig te zwijgen, 
daar het vonnis nu geveld was, en er op mijn getuigenis alleen geen 
herziening ZQU zijn, en de Mazières dus definitief veroordeeld zou 
blijven ( ... ) 
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Was het angst, klassebewustzijn of realiteitszin wat de notabelen 
deed besluiten A. De Wae1e aan te manen te zwijgen? 

Later werd bekend dat professor Daels niet alleen het flesje met 
strychnine had gevuld maar tevens de ingewanden met hetzelfde 
produkt had bestrooid!! 

"Eindelijk heeft professor Daels Félix alvorens de ingewanden aan het 
Parket terug te sturen, deze met een zekere dosis strychnine 
bestrooid, zeggende: "Dit is voor het geval dat er een nieuwe expert 
zou worden aangesteld. Zo zal hij zeker strychnine vinden, want na 
een zekere tijd kan er altijd een deel verdwijnen". 

En inderdaad er werd een nieuwe expert aangesteld, professor 
Delaet die strychnine vond, zowel in het flesje als in de 
ingewanden. 

4. Zaak Brackeniers (75). Het arsenicum in de ingewanden van de 
oom en tante gevonden, werd in twee kleine buisjes gebracht en 
neergeslagen. Dat moest gedoseerd worden, wat alweer niet 
gebeurde. Claus en ik hebben die buisjes gezien en vastgesteld dat 
de Inhoud lichtbruIn was en dus geen arsenicum zijn kon. Claus heeft 
zelfs gezegd: Maïs, Monsieur Daels, c'est du soufre! 
Voor het gerecht beweerde Daels dat het pakje arsenicum zich niet 
langer dan twee maanden in de vestzak van Brackeniers bevond. Alle 
deskundigen zijn het eens om te verklaren dat zoiets niet herkend 
kan worden. 
(Brief geschreven door rector Vermeylen op 4 maart 1931, gericht aan 
Dhr. De Heem, Procureur des Konings) (76) 

Ongelooflijke onthullingen die evenwel niet nieuw waren voor de 
universitaire wereld, want reeds op 9 januari 1931 had Alfred De 
Waele gelijkaardige verklaringen afgelegd voor rector Venneylen. 
Wat de zaak Coppieters betrof, wisten ook de professoren Van 
Aerde en Goubau dat de bokalen steeds gesloten waren gebleven, 
en toen professor Van Aerde vernam dat professor Daels in de 
zaak de Mazières belast was geworden met een tegenexpertise zei 
hij dadelijk tot zijn helper De Mecheleer: 

"Vous verrez que Daels va jouer un mauvais tour à Goubau". 
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Daar deze verschillende feiten ben'effende (niet) gedane expertises 
buiten de taak van de Commissie van het Universitair Vermogen 
lagen, werd hierover de stilte bewaard ... tot 4 maart 1931, 
namelijk tot rector Vermeylen via voornoemde brief de Procureur 
op de hoogte bracht. 

Aan het eind van voormelde blief maakte rector Vermeylen 
procw'eur De Heem tevens attent op het ontslag van professor 
Daels als deskundige bij het Ministerie van Volksgezondheid: 

"Tot slot vermeld ik, dat Oaels eind 1928 en in 1929 als deskundige 
werkzaam was voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Volksgezondheid, voor de expertise van eetwaren. In 1929 "nam hij 
ontslag". Met het oog op de betrouwbaarheid van Félix Oaeis, heb ik 
reden om aan te nemen, dat het voor het Parket van belang is, 
inlichtingen omtrent het ontslag in te winnen bij Ohr. Timbal, Oirecteur
Generaal in het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Volksgezondheid H

• (77) 

Het lijdt geen twijfel dat rector Vermeylen net als de gerechtelijke 
wereld de ware toedracht van Daels' ontslag kenden, want wat 
was geschied? 
In de zomer van 1929 ontdekte apotheker Claus dat de ontleding 
van een vleesmonster, waarvan Daels had besloten dat het sulfita 
bevatte, niet was gebeurd, m.a.w. het flesje met het monster was 
nooit geopend geweest... 
Nochtans had dit besluit van professor Daels geleid tot de 
veroordeling van een beenhouwer wegens eetwarenvervalsing. 
De warenopziener De Mecheleer, voorheen assistent (Cff. supra), 
maar daarna werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid, 
had de taak, zonder medeweten van Daels, gelijktijdig met hem 
dezelfde stalen van verdachte eetwaren, die in dubbel werden 
genomen. te ontleden. De uitslagen, die te Brussel werden 
verkregen, verschilden radicaaJ met deze van pro fe sor Daels. 
Deze werd daarom verzocht ontslag te nemen en op 6 augustus 
1929 werd llij van de lijst der deskundjgen geschrapt. (78) 
Hieromtrent werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld, dat 
even wel op 2 oktober 1931 werd gesloten door een beschikking 
van buitenvervolgingstelling door de Raadkamer van de 
Rechtbank van Gent. (79) 
De geldverduisteringen zijn gebleken, ernstige praktijken op het 
vlak van de gerechtelijke expertisen kwamen aan het licht. het 
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Parket werd van dit alles op de hoogte gebracht, de universiteit 
maakte zich op voor een rechtszaak en vroeg senator Ligy de 
belangen van de universiteit in de zaak Daels te willen 
verdedigen. (Brief van 10 maart 1931 door rector Vermeylen aan 
Meester-senator Ligy) . (80) Deze aanvaardde. 

Op 10 maart 1931 stelde de RUG zich voor onderzoeksrechter 
Jacquart burgerlijke partij in de zaak Félix Daels. 

April, mei, juni. De studenten rekenden uit hoeveel maanden ze 
nog hadden om hun examens voor te bereiden. Maar examens 
van wat? Guillaume Tielliu, een student ingeschreven aan de 
afdeling der geneesheren-hygiënisten, stelde vast dat de 
cursussen "Scheikunde en natuurkunde toegepast op de 
gezondheid" en "Electrologie, actinologie, hydrologie, balneo
logie en climatologie", beide gegeven door professor Daels, enkel 
onbeschreven bladen bevatten. Hij meldde zich in de eerste helft 
van april 1931 aan op het rectoraat met de vermelding dat hij 
sedert het begin van het academisch jaar 1930-1931, geen enkele 
les van professor Daels had gekregen. 
Naar aanleiding hiervan besloot rector Vermeylen professor Daels 
te vervangen door de professoren Van De Velde en De Nobele. 
(Brief geschreven door rector Vermey len op 17 april 1931, 
gericht aan de Minister van Kunsten en Wetenschappen, 
Petitjean) (81) 

Daarnaast werd de betaling der wedde van professor Daels 
geschorst met ingang van 1 juni 1931. (Brief geschreven door 
Minister Petitjean aan rector Vermeylen) (82) 

Maar ondanks Daels' oneervol ontslag bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, ondanks de aan het licht gekomen 
geldverduisteringen, ondanks de verklaringen met betrekking tot 
de gerechtelijke expertises, bleef Daels klaarblijkelijk genieten 
van de steun van het Belgische rechtsapparaat. Dit moet 
ondermeer blijken uit onderstaand krantenartikel: 

VOORUIT 4 februari 1931 
Het parket op het kerkhof 
te st. -Amandsberg. 
In verband met het onlangs 
overlijden van weduwe D .. 
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te St.-Amandsberg. hebben 
de h. onderzoeksrechter 
De Sloovere. vergezeld van 
wetsdokter Zenno en pro
fessor Fél1x Daels zich naar 
het kerkhof van St.-Amands
berg begeven. om aldaar tot 
de lijkschouwing over te 
gaan. Maag. lever en inge
wanden. zullen aan een des
kundig onderzoek worden 
onderworpen. 
Het zou nu blijken. naar 
een naamloos schrijven aan 
het parket. dat weduwe 0 .. 
werd vergiftigd. 

Daels' reputatie leek dus op de eerste dag van zijn ondervraging 
(4 februari) door de Commissie van het Universitair Vermogen 
nog maar nauwelijks aangetast. 

Het intern onderzoek binnen de schoot van de RUG, noch het 
onderzoek door PdK De Heem gingen ongemerkt voorbij in de 
pers. De kranten blokletterden: "Une grave affaire à l'université 
de Gand " (L'Indépendance Beige, 15.2.31), "De verduiste
ringen in de universiteit te Gent" (Vooruit, 15.2.31), "De ver
duisteringen aan de Gentse universiteit" (De Schelde, 20.2.31). 

Aanvankelijk was het voornamelijk de Vooruit die ruchtbaarheid 
gaf aan de zaak Félix Daels. Andere, Vlaamse, kranten volgden 
schoorvoetend, ze namen de berichtgeving van Vooruit voor
zichtig over maar lieten de verantwoordelijkheid over aan 
voornoemde krant. Franstalige kranten namen evenwel een 
andere houding aan, ofwel lieten ze de zaak rusten omdat "de 
druiven nog te groen waren" ofwel werd het onderzoek tegen 
Félix Daels afgedaan als een Vlaamse hetze tegen een 
Franskiljonse professor. Deze kaart van de Franskiljonse 
martelaar zal ook door professor Daels en zijn Fransgezinde 
verdediger De Saegher getrokken worden tijdens het proces voor 
de correctionele rechtbank. 

Opvallend in de berichtgeving was dat de kranten veel meer 
aandacht schonken aan de twijfels of de verdachtmakingen wat 
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betrof de gerechtelijke expertisen. Zonder de ernst van de 
geldverduisteringen te onderschatten plaatste men toch op een 
uitdrukkelijke manier grote vraagtekens achter deze expertises en 
achter de juistheid of rechtvaardigheid van de gevelde vonnissen 
of arresten die eertijds steunden op de deskundigenverslagen van 
professor Félix Daels: "Wanneer licht in de zaak de Mazières?" 
(Vooruit, 19 juni 1931), "Een man stierf te Steendorp aan 
vergiftiging, is de vrouw schuldig?" (De Standaard, 30 juni 
1931), "Zaak Tassaert, zaak Brackeniers?" (De Standaard, 18 
augustus 1931). 

Op spectaculaire, uitvoerige maar ook moedige manier nam de 
krant De Standaard sinds juni 1931 de verdediging op van 
Clementine Lyssens. Naast een interview met professor Daels 
(verschenen in De Standaard op 4 juli 1931) en een interview met 
Rosa Teugels (verschenen in De Standaard op 6 juli 1931) publi
ceerde De Standaard een gesprek met een hogeschool professor 
met als onderwerp het door professor Daels ingediende verslag in 
de zaak Teugels. 

De professor, waarvan de naam niet werd vermeld, maakte een 5-
tal opmerkingen met betrekking tot het ingediende verslag: 

1. Waarom werden de delen van de ingewanden in één bokaal 
bewaard? 
2. Waarom werd niet een deel der aarde onder de kist, die ook 
reeds een deel van het arsenicum ontvangen zou hebben, mee 
onderzocht? 
3. De verslagen vertonen geen wetenschappelijke juistheid: er 
wordt niet weergegeven hoe de onderzoeker aan de uiteindelijk 
gevonden dosissen komt. 
4. De door professor Daels ondernomen stappen in het onderzoek 
worden verweten onlogisch te zijn. Vooreerst werden de inge
wanden onderhevig gemaakt aan door water gedund azijnzuur om 
de aanwezigheid van plantengift na te gaan. Azijnzuur heeft even
wel de eigenschap het gift uit de vaste materie te halen. In de 
opgevangen vloeistof wordt geen plantengift aangetroffen. 
Daarna worden de "gereinigde" ingewanden onderzocht op 
mineraal gift of arsenicum, met zogezegd positief resultaat. 
5. De opgegeven cijfers: 42 mg arsenicum op 1 kg. ingewanden 
en 1/4 gr. op 100 gr. koffie zijn opvallend hoog. 
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"Het eerste cijfer geeft de verhouding van een dosis aan, genoeg om 
in eens 10 man te vergeven. Het tweede voldoende om al de paarden 
van een ruiterijkazerne naar een andere wereld te helpen". (83) 

In de overtuiging voldoende bezwarend materiaal te hebben 
verzameld tegen professor Daels Félix publiceerde De Standaard 
op 18 augustus een open brief aan professor Daels. Hierin 
werden in scherpe bewoordingen vragen gesteld rond het verant
woordelijkheidsgevoel en de moraliteit van de deskundige: 

"Laat nu nog de eedaflegging door het vele herhalen een formule zijn 
geworden; er blijft bij de expert toch zeker het klare verant
woordelijkheidsgevoel en de zin voor zedelijke waardigheid te weten, 
dat van hetgeen hij schrijft en zegt het leven van de beschuldigde 
afhangt". (84) 

Tevreden om en gesterkt door de publiciteit rond de 
vergiftigingszaak van Steendorp spraken de verdedigers van 
Clementine Lyssens, Meester De Cleene en Orban, drie 
professoren aan met de vraag het deskundigenverslag van 
professor Daels kritisch te bespreken. Van dit onderzoek en van 
het resultaat ervan werd melding gemaakt in een brief geschreven 
door de twee advokaten en gericht aan de krant De Standaard 
doch gepubliceerd in Vooruit:: 

Hooggeachte Heer Hoofdopsteller, 

Uw geëerd blad heeft zich, enkele maanden geleden, 
met een edelmoedigheid die alle lof overtreft, ingespannen om de 
onschuld te doen blijken onzer ongelukkige cliënte GI.L. (. . .) 
veroordeeld wegens moord. 
( .. . ) Die veroordeling geschiedde op verslag van den toenmalige 
hoogleraar Félix D. 

Wij zijn overgelukkig U te kunnen mededelen dat het 
thans uitgemaakt is door drie sommiteiten van de Toxicologische 
wetenschap, de H.H. Van /tallie, professor aan de universiteit van 
Leiden, Barthe, professor aan de universiteit van Bordeaux en 
Goubau, professor aan de universiteit van Gent, waarvan de 
conclusies in alles overeenstemmen "dat niets bewijst dat in de 
ingewanden van Teugels arsenic voorhanden was" ( ... )(85) 

Inmiddels werd steeds meer bezwarend materiaal verzameld door 
de gerechtelijke onderzoekscommissie "die (evenwel) zulk een 
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ongeziene ijver aan de dag legde, dat men bijna sprak van 
verjaring en met zulk een stiptheid tewerk ging, dat de rector zelf 
der universiteit, op eigen initiatief en uit voorzichtigheid moest 
overgaan tot het leggen van de zegels op zijn 
laboratoriumlokalen ". (86) 

Medio 1931 deed professor Félix Daels een voorstel aan de 
RUG tot schadeloosstelling. De concrete inhoud van dit voorstel 
is me niet bekend maar komt neer op de terugbetaling van de 
verduisterde geldsommen (in ruil voor het zich terugtrekken als 
burgerlijke partij ?). 

De Commissie van het Universitair Vermogen kwam op 6 juli 
1931 samen om te beraadslagen over dit voorstel. Na uitvoerige 
toelichting bij het voorstel door de rector en na beraadslaging 
verklaarde de Commissie zich eenparig bereid onderhandelingen 
met Félix Daels aan te knopen over de burgerlijke belangen van 
het universiteitsvermogen onder de voorwaarde dat professor 
Daels zijn ontslag zou nemen als professor. 
(Verslag vergadering Commissie Universitair Vermogen dd. 6 
juli 1931) (87) 

De rector vroeg alvorens tot de onderhandelingen over te gaan het 
advies aan van Minister van Kunsten en Wetenschappen 
Petitjean. De Minister wenste evenwel op de hoogte gesteld te 
worden van een aantal bijkomende gegevens vooraleer zijn fiat te 
geven: 

Mijnheer de Beheerder-Opziener, 

Gelieve mij onverwijld te laten weten of gij, in de 
onderstelling dat een burgerlijke transactie tussen de partijen in 
overweging zou worden genomen, in staat zou zijn om op volledige 
wijze of in zekere mate de schade te bepalen welke de Staat geleden 
heeft door de handelingen van Dhr. Daels, en zo ja, welke bewijzen gij 
tot staving zou kunnen voorleggen. (Brief geschreven door Minister 
van Kunsten en Wetenschappen Petiljean op 16 juli 1931 gericht aan 
de Beheerder-Opziener) (88) 

Via de Beheerder-Opziener liet de erecommissie het volgende 
weten: 
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"( ... ) Na herziening van de aantekeningen die ons overblijven van het 
eerste onderzoek ( .. .) is onze indruk dat de schade welke Dhr. Daels 
den Staat alleen (Universitair Vermogen niet inbegrepen) berokkend 
heeft ten gevolge van verduisteringen op de leveringen tussen de 
jaren 1921-1930, op ongeveer 100.000 fr. kan geschat worden. ( ... r 
(Brief geschreven door professor Vandevelde, Van Aerde en Goubau 
op 18 juli 1931 gericht aan de Beheerder-Inspecteur). (89) 

(De totale som der verduisterde bedragen kon evenwel geschat 
worden op 300.000 Bfr.) 

Minister Petitjean antwoordde hierop dat hij ermee akkoord ging 
dat de universiteit via een burgerlijke transactie een 
schadeloosstelling zou bekomen. Het zou immers, alhoewel de 
zaak wat het strafrechtelijk aspect als bewezen kon worden 
beschouwd, als burgerlijke partij zeer moeilijk zijn om, precies 
ten gevolge van een onnauwkeurige universitaire boekhouding, 
de verduisterde geldsom exact te bepalen. Langs gerechtelijke 
weg zou de universiteit, aldus de Minister, nooit een som van 
100.000 fr. kunnen bekomen daar de rechter niet kan steunen op 
juist cijfennateriaal tengevolge van een slechte universitaire 
boekhouding, temeer daar enkel rekening kon gehouden worden 
met de voorbije drie jaar daar voor de voorafgaande jaren de 
verjaring was ingetreden: 

"J'ai /'intime conviction que jamais ce montant ne nous serait alloué par 
un tribunal, à défaut d'éléments comptables précis, car si Ie juge peut 
appliquer la loi répressive sur de simp les présomptions, iI doit au 
contraire en ce qui concerne les intérêts civils, s'en tenir aux 
dommages établis et prouvés. Votre t~che en ce dernier domaine 
apparait comme délicate, si pas impossible". (Brief geschreven door 
Minister Petiijean op? gericht aan senator Ligy). (90) 

De Commissie van het Universitair Vennogen mocht de onder
handelingen met professor Daels starten mits deze ontslag zou 
nemen én zou afzien van alle rechten, inclusief zijn pensioen. 

Welk gevolg het gerecht aan de zaak zou geven, interesseerde de 
Minister ogenschijnlijk slechts matig: 

"Gomme je vous I'ai dit, je me refuse à toute demande d'arrêt de 
poursuites ou de classement de I'affaire. Je n'insisterai pas non plus 
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pour que cel/es-ci se poursuivent. 1/ appartiendra au Procureur du Roi 
et, éventuellement, à la Chambre du Conseil, de prendre à cet égard 
leurs responsabilités". 
(Brief geschreven door Minister Petitjean op 15 juli 1931 aan Meester 
Ligy).(91) 

De brief van Minister Petitjean is bijzonder merkwaardig, en wel 
om volgende reden: 

1. Het is merkwaardig dat een Minister zich uitsluitend 
bekommert om de fmanciële restitutie van de Rijksuniversiteit en 
niet van de schatkist; 
2. Het is onjuist dat enkel rekening dient gehouden te worden met 
de laatste drie jaren omdat de feiten, gebeurd in voorgaande 
periode verjaard zouden zijn. De door Félix Daels gepleegde 
misdrijven ressorteren immers onder artikel 240 van het 
Strafwetboek, en dit rutikel omschrijft geen wanbedrijf maar een 
misdaad, m.a.w. een misdrijf waarvoor de verjaringstennijn 10 
jaar bedraagt! ! 
In de veronderstelling dat de door Daels gepleegde feiten toch als 
een wanbedrijf zouden worden gekwalificeerd, dan lijken mij 
deze feiten als een collectief misdrijf te moeten beschouwd 
worden, waardoor de verjaring pas begint te lopen vanaf het 
laatste strafbaar feit van de reeks. 

Waar bleef advokaat-senator Ligy, de "verdediger" van de 
belangen van de RUG? 

Als antwoord op de brief liet rector Vermeylen weten dat het 
volkomen onwaar was dat er voor het Universiteitsvennogen 
geen regelmatige boekhouding zou bestaan: 

"Die boekhouding is totaal in orde, geen enkele som werd uitbetaald 
zonder gerechtvaardigd te zijn door de ingeleverde facturen, die zeer 
zorgvuldig geklasseerd en bijgehouden werden (. .. ) 
In het geval van Dhr. Félix Oaeis, doet zich alleen deze moeilijkheid 
voor, dat hij, tegen het algemeen gebruik in, geen register heeft 
gehouden van de produkten en toestellen die door het 
Universiteitsvermogen en de Staat werden bekostigd ( .. .) In vele 
gevallen kunnen wij dus niet uitmaken in welke mate de door Dhr. 
Daels ingeleverde facturen fictief zijn of nIet". 
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De rector verklaart zich bereid te onderhandelen onder de gestelde 
voorwaarden. Bij gunstige afloop zou het Universiteitsvermogen 
zich niet als burgerlijke partij aanstellen in het geding, "wel te 
verstaan indien de vervolgingen betreffende het bedrag ten nadele 
van het Universiteitsvermogen gepleegd, niet stop worden gezet". 
(Brief geschreven door rector Vermeylen op 27 juli 1931 en gericht 
aan Minister Petitjean). (92) 

De briefwisseling die gevoerd werd tussen rector Vermeylen en 
Minister Petitjean met betrekking tot de universitaire boek
houding, die nu mag overkomen als weinig relevant, verdient, 
met het oog op de latere evolutie, onze bijzondere aandacht. 
We zullen immers zien dat Minister Petitjean voor het Hof van 
Beroep van Gent, als advokaat van Victor Renneboog! !, de 
medeplichtige van Félix Daels, precies de onvolledige boek
houding van de Rijksuniversiteit zal inroepen om zijn cliënt vrij te 
spreken. 

Daar in de loop van de maand september de medeplichtige 
Brusselse apotheker Renneboog bereid werd gevonden 40.000 
fr. te betalen, stelde Meester Ligy, die de belangen van de 
universiteit verdedigde, voor dat professor Daels niet langer 
100.000 maar 100.000-40.000, nl. 60.000 fr. zou betalen. 
(Brief geschreven door Meester Ligy op 29 september 1931 
gericht aan rector Vermeylen). (93) 

Hieruit blijkt duidelijk dat de hoofdbekommernis van de 
Rijksuniversiteit niet "het straffen" van Félix Daels was, maar 
wel het recupereren van (althans een deel) de verduisterde 
geldsom. 
Minister Petitjean verklaarde zich "volkomen 't akkoord" met het 
voorstel en de schadeloosstelling. (Brief geschreven door 
Minister Petitjean op 4 oktober 1931) . (94) 

Professor Daels draalde niet om akkoord te gaan met dit nieuwe 
voorstel, of toch een beetje, hij vroeg uitstel: 

"Je tiens à Vous confirmer que mon client est disposé à payer la 
somme de 60.000 frs. de la façon suivante: 30.000 frs avant Ie 15 
courant (15 oktober) et 30.000 frs. avant Ie 15 jan vier 1932. 11 me fait 
observer, non sans raison, je pense, qU'i! ne lui est pas possible, dans 
la situation économique actuelle, de disposer immédiatement de la 
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somme de 60.000 frs. 11 n'a pas de ressources et les valeurs de 
portefeuille qu'i/ possède sont grandement dépréciées". 
(Brief geschreven door R. Oe Saegher, advokaat van professor OaeIs, 
op 6 oktober 1931, gericht aan Meester Ligy). (95) 

De Minister verklaarde zich op 19 oktober akkoord (Brief 
geschreven door Minister Petitjean op 19 oktober 1931, gericht 
aan de Beheerder-Opziener). (96) 

Inmiddels had op 15 oktober reeds de eerste storting moeten 
gebeurd zijn. Dit was niet gebeurd en opnieuw trachtte professor 
Daels tijd te winnen: 

HJ'ai I'honneur de Vous faire savoir que pai offert ma démission avec 
renonciation à la pension, (. . .) J'ai accepté aussi d'indemniser Ie 
patr/mo/ne universitaire et I'Etat, en versant d'ici quelques jours, une 
première somme de trente mille, et une seconde du même import, 
dans Ie courant du mois de janvier ( ... r (Brief geschreven door Félix 
Oaels op 27 oktober 1931, gericht aan de Beheerder-Opziener). (97) 

De Beheerder-Opziener werd ongeduldig en wou van geen uitstel 
meer weten: 

H( ... ) zo gezegde storting binnen de 8 dagen niet is geschied, zal de 
overeenkomst als van geen waarde moeten beschouwd worden". 
(Brief geschreven door de Beheerder-Opziener op 28 oktober 1931, 
gericht aan Félix OaeIs) (98) 

Op 4 november werd 70.000 fr. gestort (Renneboog 40.000 fr. -
Daels 30.000 fr). De helft werd overhandigd aan rector 
Vermeylen voor het Vniversiteitsvermogen, de andere helft werd 
gestort op postchequerekening nr. 500 van de Nationale Bank ten 
voordele van de Staat, onder vermelding "Gebeurlijke 
inkomsten". (Brief geschreven dool' de Beheerder-Opziener op 4 
november 1931, gericht aan Minister Petitjean) (99) 
In dezelfde maand volgde de aanvaarding van het ontslag van 
professor Daels als professor bij de geneeskundige faculteit van 
de universiteit van Gent en bij het hoger handelsinstituut, 
toegevoegd aan de faculteit rechtsgeleerdheid 
(Eensluidend afschrift K.B. 17 november 1931) 
Op 1 februari, 15 dagen te laat, deed Daels een tweede storting 
van 30.000 fr. (15.000 RUG - 15.000 Staat) (Kwijtschrift opge-
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steld door de Beheerder-Opziener De Bruyne, 1 februari 1932) 
(100) 

* 
* * 

Een maand later, op 12 maart 1932, werd bij K.B. de straf van 
Clementine Lyssens verminderd van 20 jaar tot 12 jaar. 
Op 23 mei gebeurde wat iedereen had gehoopt: Clementine 
Lyssens werd in (voorlopige) vrijheid gesteld. 
Het afscheid in de gevangenis was ontroerend: 

"- Ik zal in u mijn beste helpster missen, zegt moeder-overste en ze 
omhelst ontroerd de vertrekkende. 
- Gij zijt voor mij waarlijk een moeder en een steun geweest in die 
moeilijke jaren, antwoordt Clementine". 

De zusters geven haar lekkernijen mee voor de kinderen en 
komen tot aan de auto. De aalmoezenier Dhr. Muyshondt, 
schenkt haar zijn zegen. Weldra rijdt de auto buiten en langs de 
velden rijdend, zegt vrouw Teugels: "0, wat is de wereld toch 
schoon"! 
Te Steendorp is veel volk op de been. Rond 5 uur stopt de auto 
voor de deur. De twee jonge kinderen snellen naar buiten. 
Moeder stapt uit en sluit de twee kinderen in de armen. Al de 
omstaanders wenen. De familieleden leiden de vrouw Teugels 
binnen... Niemand is in staat een woord te spreken. En nu 
komen ze allen de vrouw omhelzen en men kan gissen welke 
tonelen van ontroering en vreugde zich afspelen. (lOl) 

Op de eerste dag van de rechtszitting voor de correctionele 
rechtbank, namelijk op 23 juni 1932, werd de voorlopige vrijheid 
omgezet in een voorwaardelijke invrijheidstelling. 

* 
* * 

Op vraag van de verdediging somt rector Vermeylen de in de 
laatste drie jaar verduisterde bedragen op: 78.000 fr. ten nadele 
van het universitair erfgoed en 64.000 fr. ten nadele van de 
Staatsfondsen. 
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Deze cijfers stonden ook vermeld in de brief die op 27 juli 31 
gericht werd aan Minister Petitjean door rector Vermeylen: 

Zo kunnen we vaststellen dat Dhr. Daels van de Staat en van het 
Universiteitsvermogen ontvangen heeft: 

1928: 34.000 (Staat) 
1929: 22.000 
1930: 22.000 

78.000 

21.200 (Universiteit) 
21.300 
21.500 

64.000 (102) 

Advokaat De Saegher, verdediger van professor Daels, drukt op 
het feit dat Daels en Renneboog de som van 100.000 frank 
terugbetaald hebben en daardoor reeds een straf ondergaan 
hebben. 
Na rector Vermeylen getuigen ook Dhr. De Bruyne, Beheerder
Inspecteur van de RUG, Dhr. Spillaert, commissaris bij de 
gerechtelijke politie die belast werd met een huiszoeking ten huize 
van professor Daels, geneesheer Hollemans, provinciaal op
zichter van de geneeskundige dienst die een onderzoek had 
ingesteld bij een aantal apothekers samen met geneesheer Budts. 
Na het verhoor van deze getuigen wordt de zitting om 1 uur 
opgeheven en verdaagd tot vrijdagmorgen 24 juni te 9 uur. 

Vrijdagmorgen 9u15, tweede dag in de zaak Daels-Renneboog, 
herneemt rechter De Buck onder een grote belangstelling het 
getuigenverhoor. 
Na ondervraging van Dhr. Claeys, handelaar te Gent en leveran
cier van alcohol, professor Gesché, apotheker Boonants, Dhr. 
Verwest rekenplichtige te Gent, verschijnt mejuffer De Wilde 
apotheker te Gent. 

Voorzitter: In welke omstandigheden hebt gij aan Daels leveringen 
gedaan? 
De Wilde: De Staat betaalde. 
Voorzitter: Ik vraag hoe de betaling geschiedde? Hoe moest gij uw 
rekeningen opmaken? Welke waren de onderrichtingen van Dhr. 
Daels? 
De Wilde: ------------
Voorzitter: Maar zeg dan toch de waarheid. 
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Verdediging: Ze begrijpt uw vraag niet goed, mijnheer de 
voorzitter. 
Getuige bekent dat ze twee boekhoudingen hield. 
Voorzitter: Voor ieder van uw klanten? 
De Wilde: Neen. 
Voorzitter: Anders zou ik u beklagen zoveel te moeten schrijven. 
Ge hield dan alleen voor Dhr. Daels twee boekhoudingen. Dat was 
volgens de aanduidingen van Dhr.Daels. Hoe luiden die? 
Getuige antwoordt weer vaag. 
Voorzitter: Kijk niet zo verwonderd, mejuffer. Ge kunt me niet 
begoochelen. Zeg de waarheid. Ge hebt waren geleverd en 
genoteerd maar ook rekeningen gemaakt voor niet geleverde waren. 
Ge wist dus dat Daels een fantastische boekhouding van u vroeg. 
Heeft u dat niet verwonderd? 
De Wilde: Ja. 
Voorzitter: Vond ge dat niet zonderling? 
De Wilde: Ja. 
Voorzitter: Hebt ge hem dat nooit gezegd? 
De Wilde: Ja. 
Voorzitter: Wat antwoordde hij dan? 
De Wilde: Dat hij achterstallig geld van de Staat moest innen en 
daartoe rekeningen diende af te leveren. 
( ... ) 
Meester Ingenbleek, advokaat van Renneboog : Renneboog gaf 
20% commissie en zit op de bank der beklaagden maar mejuffer De 
Wilde, die wel voor 400% valse rekeningen maakte, gaat vrij uit. 
Voorzitter: Die kwestie kan hier niet opgeworpen worden, dat weet 
gij even goed als ik. 

De opmerking van Meester Ingenbleek was niet onterecht. 
Waarom werd enkel apotheker Renneboog vervolgd en niet 
Mevr. De Wilde en andere apothekers en leveranciers die op 
onregelmatige wijze handel dreven met professor Daels en zo de 
universiteit en de Staat bedragen lieten betalen voor fictieve 
rekeningen? 
De periodiek Reinaert, die zichzelf het scherpste strijdblad in 
Vlaanderen noemt, insinueert een familieband tussen mejuffer De 
Wilde en advokaat-generaal Leon De Wilde: 

"En dan de beroemde juffrouw De Wilde! Wat lijkt ze, als twee 
druppels water, op advokaat-generaal Leo De Wilde, van het 
beroepshof van Gent. We gelooven natuurlijk niet, dat deze 
gelijkenis, deze verwantschap, haar het lot van Renneboog heeft 
gespaard". (103) 
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Na ondervraging van mejuffer De Wilde volgt de getuigenis van 
mevrouw Pirets, weduwe Collin, die voor 1928 produkten heeft 
geleverd aan de Hogeschool en ook aan Daels persoonlijk. 
De rekeningen werden opgemaakt naar zijn aanduidingen. De in 
rekening gebrachte bedragen waren hoger dan de werkelijke 
waarden. Voor het resterende bedrag leverde getuige huis
houdelijke artikelen, zoals sardienen, beschuit, chokolade, 
bezems, enz. 

Voorzitter: Gij hebt dat eerst ontkend bij het onderzoek. 
Plrets: Het was om Oaels te sparen. 

Dhr. De Pannemaeker, apotheker te Gent, leverde jaarlijks voor 
1.200 frank koopwaren. De facturen waren juist wat de prijzen 
betreft, niet voor de geleverde koopwaren. 
Naast tal van andere getuigen worden ook twee gewezen 
assistenten gehoord: assistent Van Wynendaele en A. De Waele. 
Getuige Van Wynendaele is assistent geweest van Daels tot in 
1923. Hij heeft daarbij nooit enige onregelmatigheden kunnen 
vaststellen in het laboratorium van professor Daels. 

"Niet zo verwonderlijk wanneer men geloof kan hechten aan de 
verklaring van professor Van Aerde (lid van de ere commissie) die 
stelde dat Daels Van Wynendaele tot zijn assistent liet benoemen op 
voorwaarde dat deze hem de helft van zijn wedde als assistent zou 
afstaan en dat hij maar nu en dan eens in het laboratorium zou 
verschijnen". (Brief geschreven op 4 maart 1931 door rector 
Vermeylen aan Dhr. De Heem, PdK). (104) 

Totaal anders is de getuigenis van De Waele, die gezien zijn 
vroegere onthullingen als de kroongetuige beschouwd kan 
worden, doch slechts pas aan het einde van de tweede dag in 
zekere verwarring zijn getuigenis mag afleggen. 

De Waele: Je suis allé trouver M. l'Administrateur. Je lui ai dit que M. 
Oaels commetta~ des incorrections dans ses analyses et qu'iI était un 
danger public. 
Oaeis: C'est faux. Aucune preuve de cela n'a été apportée. 
De Waele: J'ai dit: "Pour vous convaincre de la mentalité de Oaeis, 
vérifiez ses factures". Je voulais dégager ma conscience. 
Daels: 11 peut parier de sa conscience! 
O.M.: Regardez-vous, M. Oaeis. 
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Mr. De Saegher: 11 lui a fallu huit ans pour qu'elle s'éveille, cette 
conscience. Ou Ie térnoin a-t-iJ trouvé des factures? 
De Waele: Elles traÎnaient sur une tabie. 
Oaeis: J'ai fait constater par Ie commissaire de police qu'un tiroir de 
rnon bureau et qu'un tiroir du bureau du garçon de laboratoire avaient 
été fracturés. J'ai de fortes raisons de soupçonner Ie témoin. (105) 

Er ontstaat tumult, maar de voorzitter stelt er autoritair een einde 
aan. De zitting wordt opgeheven om 13u15. 

De Waele werd door Dhr. Daels verdacht gemaakt. Steunt deze 
verdachtmaking op enige grond of is het de bedoeling verwarring 
en twijfel te zaaien. Volgen professor Willem, bij wie De Waele, 
nadat die professor Daels had verlaten, assistent was, kon er niet 
getwijfeld worden aan de eerlijkheid van zijn assistent: 

"Je connais De Waele depuis longtemps, c'est un garçon un peu naif 
en ce sens qu'i/ n'a pas beaucoup I'expérience des hommes, et 
s'étonne quand on ne Ie croit pas tout de suite; mais 11 est d'une 
honnêteté et d'une sincérité absolues, je Ie tiens pour un témoin 
irrécusable, tout a fait incapable d'inventer I'histoire qu'i/ raconte. Je 
puis affirmer pour ma part que Daels cherchait sans cesse à se faire de 
I'argent". (Brief geschreven door rector Vermeylen op 4 maart 1931 
aan PdK De Heem). (106) 

De Waele noemt Daels een maatschappelijk gevaar, hij doelt 
hiermee op de misstanden op bet vlak van de gerechtelijke 
expertisen. Waarom wordt hierop niet ingegaan, noch in het 
verleden, noch in het heden, ondanks expliciete 
getuigenverklaringen (de opmerking van De Waele hieromtrent 
wordt door de voorzitter als irrelevant afgewezen), maar ook niet 
in de toekomst, althans niet in zijn totaliteit en essentie. 

Zaterdag 25 juni 1932: rekwisitorium en pleidooien. Als eerste 
komt Dhr. Van den Bogaerde, het O.M., aan het woord. Hij 
ontkracht de twee voornaamste verdedigingsgronden van Félix 
Daels. Namelijk ten eerste dat deze het slachtoffer zou zijn van 
een samenzwering, meer nog "een Vlaamse samenzwering", 
uitgevoerd door "agenten van het kabaal". 
Het O.M. prijst daarentegen al de personen die getuigden tegen 
de misdadige handelingen van de voormalige professor: 
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"Ik houd eraan, aan de drempel van mijn rekwisitorium, hulde te 
brengen aan het werk, dat ze geleverd hebben". 

Ten tweede wenst het O.M. zich niet aan te sluiten bij de stelling 
van Félix Daels dat zijn handelingen niet geïnspireerd zouden zijn 
door boosaardig opzet maar eerder het gevolg zijn van zijn 
gekende slordigheid. 

De rol van verstrooide professor heeft Félix Daels steeds trachten 
te spelen, zelfs tijdens het onderzoek door de erecommissie, toen 
hij door de ereleden gevraagd werd naar een aantal facturen. 

OaeIs: "Je ne pourrals vous répondre. Mes factures s'accumulaient, 
pen gardais en poche; il m'arrivait d'en déchirer. EI/es s'égaraient, je 
laissais mes tiroirs ouverts". 

Waarschijnlijk was dit argument niet volledig uit de lucht 
gegrepen en mocht professor Félix Daels inderdaad slordig 
worden genoemd. Hiervan getuigde onder andere de volgende 
brief, geschreven door Félix Daels' neef, namelijk de bekende 
Vlaamsgezinde professor Frans Daels: 

"(. .. ) Wanneer voor sommige zaken de beschuldigde van 
onaanneembare slordigheid en veronachtzaming zou getuigen, dan 
mag daaraan toch geloof worden gehecht, want op dit gebied ben ik 
getuige geweest van ongelooflijke zaken. Het is eens gebeurd dat 
men op mijn adres menschelijk lijkschouwingsmateriaal ter onderzoek, 
zo spoedig mogelijk, stuurde en dit materiaal, toevallig in zijn 
laboratorium geraakte, daar drie weken verbleef in weerzinwekkenden 
toestand vooraleer er aan gedacht werd het mij over te zenden. Dit 
enkel ter iIIustreering". 
(Brief geschreven door Frans Daels op 10 februari 1931, gericht aan 
rector Vermeylen). (107) 

Procureur Van den Bogaerde stelt dat slordigheid niet kan 
ingeroepen worden, maar dat er wel sprake is van misbruik van 
vertrouwen. (l08) 

Meester Rodolf De Saegher zegt dat hij goed geluisterd heeft naar 
het rekwisitorium maar dat hij geen betichtingen heeft horen 
uitbrengen tegen zijn cliënt, wel meer tegen Dhr. Renneboog. 
Naast de voornoemde argumenten van slordigheid en slachtoffer 
van een samenzwering wijst Meester De Saegher op de hoge 
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positie die zijn cliënt bekleedt. Het vooronderzoek en de 
verschijning voor de rechtbank met de nodige publiciteit daarrond 
heeft aan Félix Daels reeds heel wat schade berokkend, schade 
die nog zou toenemen bij een eventuele veroordeling. Om deze 
redenen vraagt de advokaat de vrijspraak van zijn cliënt. 

Meester lngenbleek, eerste verdediger van apotheker Renneboog, 
stelt dat de verhandelingen die zijn cliënt had met professor Daels 
nooit ingegeven werden door de bedoeling professor Daels in 
eventuele oneerlijke praktijken te helpen. 

"Een veroordeling van M. Renneboog betekent de ondergang van 
een eerlijk man ". 

Meester Goblet d'Alviella, tweede verdediger van apotheker 
Renneboog, zegt dat, als hij de verdediging op zich genomen 
heeft. het is omdat hij - na grondige bestudering van het dossier -
bevonden heeft, dat beide betichten en inzonderheid zijn cliënt, 
onvoorzichtig geweest zijn, echter niet oneerlijk. Wanneer hij al 
iets meer gevraagd heeft dan de dagprijs dan is dit zeker niet 
illegaal te noemen daar een leverancier mag vragen wat hij wil. 
Enig voordeel uit de handelingen met professor Daels werd nooit 
beoogd, noch gerealiseerd. Waarom wordt apotheker Renneboog 
en niet de andere leveranciers beklaagd? 

"Ik heb het voorgevoel dat hier een vrijspraak zal geveld worden. Hier 
zit een eerlijk man, die misleid werd. Ge zult hem vrijspreken, heren 
der rechtbank". 

In zijn repliek ziet DhI'. Van den Bogaerde af van de betichting 
verheling voor apotheker Renneboog. Van verzachtende om
standigheden kan evenwel geen sprake zijn aangezien reeds 
verzaakt werd de zaak voor het Hof van Assisen te brengen en 
aangezien de transacties van voor 1928 niet in rekening werden 
gebracht. 

De Rechtbank beslist het vonnis te vellen op 7 juli 1932. 

"Donderdag moest de correctionele rechtbank van Gent haar vonnis 
vellen in de zaak ten laste van de genaamde Félix Daels ( .. .) 
Toen we ons donderdagmorgen naar het Justitiepaleis begaven, 
ontmoetten we juist voor het standbeeld van Metdepenningen een 
kennis, zo een soort filosoof ( .. .) Hij zei: "Er ontbreekt iets aan dit 
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standbeeld. Men zou er een aansteekbord moeten aan brengen, 
waarop staat: Gerechtigheid voor allen... Dan zouden verstandige 
mensen lezen: "Gerechtigheid voor allen. .. met de penningen". 
Lang hebben we niet moeten wachten om de uitspraak te horen. 
Beide betichten werden vrijgesproken. 't Was alsof een bom die 
ontplofte. Mijn filosoof had gelijk gehad". (109) 

Waarop is de vrijspraak van de twee betichten gesteund? 
In een lang gemotiveerd vonnis maakt voorzitter De Buck 
melding van het feit dat zowel Dhr. Daels als Dhr. Renneboog 
zich schuldig hebben gemaakt aan slordigheden in hun 
boekhouding, dat beiden, in onderlinge overeenstemming fictieve 
kwijtschriften maakten waardoor zowel de Staat als het 
Universitair Vermogen schade hebben ondervonden. Maar door 
het feit dat de aangestelde deskundigen (Hollemans en De Budts) 
het juiste bedrag niet hebben kunnen achterhalen en door het feit 
dat men in het ongewisse is gebleven over de achterliggende 
motieven spreekt de twijfel in het voordeel van de beschuldigden. 
De Rechtbank spreekt daarom Daels en Renneboog vrij, zonder 
kosten. (110) 

De uitspraak slaat in als een bom. Dagenlang maken de kranten 
melding van de uitspraak: "Een vrijspraak als een bom" (Vooruit, 
8 juli 1932), "De zaak Félix Daels, beide beschuldigden 
vrijgesproken" (Het Laatste Nieuws, 8 juli 1932), "Weer een 
zonderling Gents vonnis" (?, 8 juli 1932), "Le professeur Daels 
et Ie pharmacien Renneboog sont acquittés" (Le Bien Public, 8 
juli 1932) ... 

Terwijl tijdens het proces professor Félix Daels zich slachtoffer 
waande van een Vlaams complot, waant nu na de vrijspraak van 
de beschuldigden, de Vlaamse Beweging, bij monde van de 
Vlaamse pers, zich het slachtoffer van een Franskiljonse justitie. 
Illustratief hiervoor is het artikel met pamflettair karakter, 
verschenen in De Schelde op 8 juli 1932: 

~NGEN GEDENKT 
Prof. Apotheker Féllx Daels en apotheker 
Renneboog werden door de rechtbank van 
Gent vrijgesproken! Het vonnis luidt dat 
het bewezen is en erkend dat valse reke
ningen werden ingediend en betalingen 
ingeschreven die niet gedaan werden. maar 
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aanvaard dat het niet bewezen Is dat de 
verdachten met kwaad Inzicht hebben ge
handeld. 
Daarom oordeelt de rechtbank dat de 
vrijspraak geboden Is. Dergelijke opvatting 
laat de Belgische magistratuur alleen voor de 
vijanden van Vlaanderen gelden! (I 11) 

Ook Vooruit trekt hard van leer. Redacteur Camille Huysmans, 
voorheen Minister van Kunsten en Wetenschappen, toont in een 
knap stukje journalistiek aan hoe een klassen- en kastenmentaliteit 
kan omslaan in een nieuwe wetenschap, die niet alleen haar 
vleugels uitbreidt over het abstracte recht maar ook over de 
wiskunde: 

"Te Gent is men schuldig als men 1 misdaad heeft bedreven, 
eveneens wanneer men 1 0 misdaden heeft begaan. 
( ... ) Maar men is onschuldig, wanneer de rechter het juiste aantal 
misdaden niet kan uitmaken. 
Met andere woorden: 1 (=feit) + 1 (waarover onzekerheid bestaat) is 
noch 1 of noch 2 maar O. 
Wanneer het bewezen is dat iemand mensen heeft vermoord maar 
men weet niet precies hoeveel dan moet deze schijnbaar worden 
vrijgesproken. Ik heb deze formule aan professor Einstein 
onderworpen, verleden week te Brussel, aan tafel, bij professor Errera 
( .. . ) Hij zei: "In de mathematiek is alles mogelijk. Wij hebben reeds 
bewezen dat 1 niet gelijk is aan 1. Want, ge kunt de eerste 1 heel 
anders bekijken dan de tweede 1. En het is onmogelijk twee enen te 
vinden die volstrekt overeenkomen. Het komt mij echter veel 
moeilijker voor te bewijzen dat een bevestiging een ontkenning waard 
is, en dat een vermeerdering terugslaat in een onbestaande ( .. . r 
(112) 

Het Openbaar Ministerie, Dhr. Van den Bogaerde, tekent 
onmiddellijk beroep aan en later zou ook PdK De Heem verzet 
aantekenen tegen het vonnis. 
In afwachting van de behandeling van de zaak Dael -Renneboog 
in beroep, wordt een nieuw onderzoek ingesteld tegen Félix 
Daels nopens de verdwijning van twee acajou kasten die 
eigendom zouden zijn van de Universiteit. Deze boekenkasten 
werden tijdens het onderzoek, verricht door onderzoeksrechter 
Jacquart, in de woningen van professor Daels en van zijn 
schoonzoon e.O., gevonden. Op woensdag 28 december 1932 
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kwam deze zaak voor de Raadkamer. Nadat de O.R. verslag had 
uitgebracht, vroeg de substituut van de PdK, Rommel, ontslag 
van rechtsvervolging, waarin de kamer toestemde. (113) 

Hof van Beroep (correctionele kamer) 
van Gent: 
- voorzitter: Poll J. 
- O.M.: advokaat-generaal Remy 
- beschuldigden: Félfx Daels (F.D.) 

V"1Ctor Renneboog CV A) 
- verdedigers F .D.: RodolfDe Saegher 

V.H.: Ingenbleek 
Goblet cfAlviella 

Pet4jean 
- beschuldiging: geldverdufst:eri.ng 

(periode: 2 tot 25 maart 1933) 

Op donderdag 2 maart wordt de zaak Daels-Renneboog 
opgeroepen voor de 3de Kamer van het Beroepshof. Dhr. Poll, 
raadsheer, zit voor. Advokaat-generaal Remy neemt het ambt van 
O.M. waar. Meester Rodolf De Saegher verdedigt Félix Daels en 
Meesters Ingenbleek, Goblet d'Alviella en Petitjean, voormalig 
Minister van Kunsten en Wetenschappen, verdedigen Victor 
Renneboog. Een 35-tal getuigen moeten gehoord worden. Zes 
zittingen zijn voorzien op 2, 3, 4, 9, 10 en 11 maart. 

Het getuigenverhoor brengt weinig nieuws, het brengt slechts de 
bevestiging dat Dhr. Daels de meeste facturen voor leveringen 
aan zijn laboratorium met 20% deed verhogen, dat hij waren zou 
aangewend hebben voor eigen gebruik en dat zijn wetenschap
pelijke opzoekingen oncontroleerbaar zijn en de uitgaven ervoor 
door de experten betwist worden. 

Volgens De Gentenaar-Landwacht van 4 maart 1933 getuigt 
Daels dat het gebruikelijk was aan de RUG dat professoren 20% 
commissieloon op de leveringen ontvingen. 

Voorzitter: Professor Oaels bekent gij dat Renneboog 20% 
commissieloon toestond op de leveringen door u gedaan voor de 
Hogeschool? 
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Oaeis: Ja, maar dit wordt regelmatig gedaan voor wat de leveringen 
betreft aan de Hogeschool. (114) 

Indien het werkelijk zo was dat professoren een bepaald 
percentage aan commissieloon ontvingen dan vielen een groot 
aantal van de beschuldigingen tegen Daels weg of werden althans 
minder bezwarend. 
Tegen deze uitspraak van Daels komt evenwel scherp protest van 
zowel rector Vermeylen als van de Beheerder-Opziener, A. 
Schoep. Zij richten beiden een verzoek tot raadsheer Poll en 
advokaat-generaal Remy om gehoord te worden omtrent 
voornoemde uitspraak: 

"Ik zou het zeer op prijs stellen indien ik, in verband met die bewering, 
weer als getuige kan verhoord worden, en, - indien u hiertegen enig 
bezwaar hebt -, zou ik u toch verzoeken lezing van mijn protest te 
willen geven. 
Ik behoud mij trouwens voor dit aan de bladen mee te delen". (Brief 
geschreven door rector Vermeylen op 6 maart 1933, gericht aan 
raadsheer Poll) (115) 

Tegelijk wordt ook een persbericht verspreid met als titel 
"Logenstraffing" . 

UN DEMENTI 
Le recteur de l'université de l'Etat à Gand. a fait 
parvenir à M. Poll, président de chambre à la Cour 
d'appel, une lettre dans laquelle il a protesté 
énergiquement contre l'allégaUon falte devant la 
Justice par M. Félix Daels, comme quoi les professeurs 
de l'université touchaient régullèrement 20% de 
commission sur Ie montant des commandes. 
"Pareille affirmaUon faite d'ailleurs sans l'apport de la 
molndre preuve, dolt être démenU de la façon la plus 
catégorlque", déclare Ie recteur. 
Le sleur Félix Daels, flamingant rabique, grand 
manitou du pélérlnage de l'Yser, est ancien 
professeur de l'Universlté flamandlsée de Gand, et il a 
donné sa démlsslon à la suite d'lncidents 
retentlssants dont la Justlee s'occupe à cette heure. 
(116) 

De persoonsverwisseling met professor Frans Daels is een doorn 
in het oog van deze laatste. Hij vraagt dan ook dat er van het 
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rectoraat een mededeling zou uitgaan "om aan deze zich steeds 
herhalende vergissingen of gewilde verwarring een einde te 
stellen". (Brief geschreven door professor Frans Daels op 11 
maart 1933, gericht aan rector Vermeylen). 

Op vraag van rector Vermeylen leest raadsheer Poll op 9 maart de 
twee brieven voor, hij heeft tevens de rector doen terugkomen en 
verhoort hem betreffende de 20% commissieloon. 
Dhr. voorzitter Poll, wenst ter wille van de waarheid doen 
opmerken dat Félix Daels nooit dergelijke verklaringen heeft 
afgelegd. Veel poespas voor niks dus. (117) 

In tegenstelling tot de behandeling van de zaak voor de 
correctionele rechtbank wordt assistent De Waele niet gehoord op 
de valreep maar temidden van het getuigenverhoor, op 4 maart 
1933. 

De Waele: Ik bevond, dat er fictieve facturen waren, in die zin, dat 
de prijzen opgedreven werden, dat er produkten in voorkwamen 
welke niet eens geleverd waren. 
Voorzitter: Waart ge daar zeker van? 
De Waele: Ik kreeg erge vermoedens. Maar dàt is het precies nog 
niet. Eens vond ik twee glazen bokalen, waarin ingewanden waren, 
en waarvoor Daels Félix een deskundig verslag opgemaakt had. Ik 
stelde ontzettend vast, dat de bokaais nog verzegeld waren. 
Voorzitter: In welke zaak was dat? 
De Waele: In de zaak Coppieters, van Eksaarde. 
Voorzitter: En dàt, gaf u de gedachte een klacht in te dienen tegen 
Daels? 
De Waele: Ja. Niet zozeer de zaak der verduisteringen. Dat liet me 
koud. Maar de expertises. Ik vond het gruwelijk te denken wat het is: 
verslag opmaken van een zaak, die niet eens onderzocht was. En 
dan, de gevolgen? ( ... ) 
Voorzitter: Weet ge wel, dat dit nogal erge beschuldigingen zijn? 
De Waele: Ja. Mijn geweten liet me niet met rust. Ik sprak er over 
met hooggeplaatste personen, maar die zegden de zaak zo te laten. 
Men zou u niet geloven, zegden ze, want Félix Daels staat veel te 
gunstig bekend. 

De Waele wordt door de voorzitter terechtgewezen omdat hij niet 
onmiddellijk het Parket op de hoogte heeft gebracht...(118) 
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Getuige apotheker Anna De Wilde, met wie professor Daels op 
onregelmatige wijze handel dreef, heeft haar getuigenis 
schriftelijk laten geworden. Zij bekent in de brief dat ze voor 
ongeveer 21.000 frank fictieve facturen maakte voor Dhr Daels. 
De voorzitter leest de stukken voor. Zo wordt bekend dat 
mejuffer De Wilde aan Dhr. Daels een kinderweegschaal verkocht 
voor het kind van een gezin dat bij hem inwoonde, maar dat de 
factuur werd gericht aan de Universiteit. (119) 

De zaak Félix Daels-Renneboog nadert haar einde. Op vrijdag 
10 maart worden nog enkele, minder belangrijke, getuigen 
gehoord, waarna het rekwisitorium wordt uitgesproken. 

Advokaat-generaal Remy spreekt een scherp oordeel uit over 
beide betichten. Hij vraagt de juiste straf naar verhouding van de 
ernst van de gepleegde feiten, en schildert in een onverbiddelijke 
taal de hoofdbetichte af als een gevaarlijke geleerde, een 
leugenaar en een aftroggelaar. Enigszins milder is de aanklager 
voor apotheker Renneboog, al eist hij toch een straf, nadat hij de 
medeplichtigheid heeft bewezen. 

Aan het einde van de zitting van 10 maart hoort men Meester 
Petitjean in het eerste deel van zijn pleidooi. De gewezen minister 
heeft alle moeite om te duiden waarom hij de verdediging heeft 
opgenomen voor de medeplichtige van professor Daels nadat hij 
deze, in functie van voogdijminister, had ontslagen. Hij tracht de 
feiten waarvoor zijn cliënt en Dhr. Daels terecht staan te 
overpraten door een beeld te schetsen van de ontoereikende 
boekhouding en controle aan de Universiteit zelf. "Het is dat 
systeem en de manier waarop de kredieten verleend werden, die 
de betichten er toe dreven als dusdanig te handelen". (120) 

Het laatste bedrijf voor het Hof van Beroep speelt zich af op 11 
maart. Beurtelings komen de drie advokaten aan het woord, om 
in een pleidooi van drie uur te trachten hun cliënten te onttrekken 
aan een veroordeling. Meester De Saegher is zakelijk, zonder 
passie en doordacht. Meester Goblet d'Alviella beperkt zich tot 
algemene zaken, terwijl Meester Petitjean vaak afwijkt van de 
kern van de zaak. 
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"De verdediging lijkt er evenwel niet in geslaagd te zijn de 
beschuldigingen te weerleggen". (121) 

Het Hof besluit zich over de zaak uit te spreken op zaterdag 25 
maart. 

Op 25 maart, te 11 u30 spreekt het Hof een arrest uit, met 
éénparigheid van stemmen. 

"Aangezien het bewezen is dat, voor wat de verduisteringen betreft, 
er sinds 20 februari 1928 voor minstens 7.800 frank waren van 
verschiffende winkeliers en apothekers geleverd werden in de woning 
van Félix Daels. 
Aangezien het echter niet bewezen is, dat de waren voor persoonlijk 
gebruik waren, en konden dienen voor zijn privaat laboratorium. 
Aangezien het bewezen is, dat door het opdrijven der facturen en het 
maken van valse kwijtschriften het universitair erfgoed voor ongeveer 
14.000 frank benadeligd werd. 
Aangezien het bewezen is dat Victor Renneboog met een plichtige 
"complaisance" de prijzen opgedreven heeft, en de verduisteringen 
door Félix Daels gepleegd, aldus vergemakkelijkt heeft. 
Aangezien de verduisteringen ten nadele van de Staat niet bewezen 
zijn. Om deze redenen verbreekt het Hof het vonnis van de eerste 
rechtbank en verwijst Félix Daels tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 
1.400 boete of 2 maanden. Victor Renneboog tot een gevangenis
straf van 1 maand en 182 frank boete of 8 dagen, voorwaardelijk voor 
Renneboog .gedurende 5 jaar. 
Félix Daels moet 11/12 van de kosten betalen of lijfsdwang op 3 
maand, en Renneboog 1/12 of lijfsdwang op 8 dagen". (122) 

Door het O.M. wordt de onmiddellijke aanhouding van Daels 
gevraagd, maar na een korte beraadslaging, wordt geen gevolg 
gegeven aan deze vraag, zodat Dhr. Daels de gehoorzaal vrij kan 
verlaten. 

Gesterkt door deze veroordeling trekken de slachtoffers van 
deskundige Daels in het verweer. 
Zo legt Mevr. de Mazières, wiens man ter dood werd 
veroordeeld, en inmiddels 11 jaar opgesloten zit in de centrale 
gevangenis te Leuven, in 1932 een klacht neer tegen Dhr. Daels 
wegens valse verklaringen en valsheid in geschrifte. 
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Na de ophefmakende beschuldigingen geuit door assistent De 
Waele tegen Daels kan er nopens het gevolg van deze klacht 
weinig twijfel bestaan. 

Nochtans houdt de PdK van Gent voor de Raadkamer staande dat 
er geen redenen zijn om Dhr. Félix Daels te verontrusten en de 
Raadkamer ontslaat hem dan ook van rechtsvervolging. 
Tegen deze uitspraak wordt door een verontwaardigde burgerlijke 
partij beroep aangetekend, en de zaak wordt verwezen naar de 
Kamer van Inbeschuldigingstelling. Voorzitter van de KvI is 
Dhr. de Cocquéau des Mottes, O.M. advokaat-generaal Lesaffer, 
burgerlijke partij Meester Orban (?) en Meester Calloud, en 
Meester De Saegher is verdediger van Félix Daels. Er vinden 
langdurige debatten plaats, en er wordt beslist een aanvullend 
onderzoek te openen. 

Op dinsdagmorgen 28 maart 1933 bekrachtigt de KvI evenwel de 
uitspraak van de Raadkamer en verwijst de burgerlijke partij tot 
de kosten. 
In haar motivatie beklemtoont de Kv I dat er weinig geloof kan 
gehecht worden aan de woorden van de gewezen assistent van 
professor Daels, A. De Waele. 

Geërgerd door deze uitspraak grijpt De Waele naar de pen: 

"Je me permets d'attirer votre attention sur les termes employés à 
mon égard, par la Chambre de mise en accusation de la Cour d'Appel 
de Gand, dans un arrêt, en cause Madame de Mazières contre Félix 
Oaeis. On peut y lire entr'autre: 
''Attendu que si les déclarations de De Waele, encore qu'elles ne 
soient pas excemptes de toute suspicion, ... ". 
Cette allégation me blesse profondément. Depuis plus de deux ans, 
j'ai fait part au parquet de la ville de Gand, de I'inconcevable 
inconscience avec laquelle I'ex-professeur Daels faisait, ou même ne 
faisait pas les expertises qui lui étaient confiées. Depuis lors, dans 
plusieurs affaires déjà, la véracité de I'accusation a été établie: les 
vingt faux rapports en expertises de denrées alimentaires, constatés 
par Ie Ministère de I'hygiène, les détournements effectués au 
détriment de /'Université de Gand, Ie cas de la malheureuse femme de 
Steendorp, enfin /a reconnaisance de l'innocence de Pee/man, sont 
autant de graves et terribles indications, après lesquelles iJ est 
dép/acé de mettre en doute, ou même de suspecter les dépositions 
d'un témoin, qui s'est /aissé guider exclusivement par un sentiment 
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d'humanité". (Brief geschreven door A. De Waele op 2 mei 1933, 
gericht aan de Minister van Rechtswezen) (123) 

Volgens auteur Cels Jos kreeg Félix Daels ontslag van 
rechtsvervolging omdat "de vervalsing enkel was gebeurd om 
zich te doen gelden en niet met het boosaardig inzicht van iemand 
te bevoordelen of te benadelen". (124) 

de Mazières zou evenwel langs een achterpoortje uit de 
gevangenis worden vrijgelaten. 
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Hoofdstuk 3 

"Op zoek naar eerherstel" 

5 jaar lang had Clementine in de gevangenis van Gent opgesloten 
gezeten. Gedurende deze jaren werd zij de gifmengster van 
Steendorp genoemd. Na haar vrijspraak heette zij opnieuw 
"Manie" zoals voorheen, maar de veroordeling bleef niet enkel op 
haar strafregister maar tevens in het hoofd van de mensen. 

Manie ontvluchtte het enge Steendorp en ging als huishoudster 
werken bij Guillaurne Kokken, gevangenisdirecteur te Antwerpen 
die ten tijde van het voorarrest van Clementine Lyssens, 
gevangenisdirecteur van Dendermonde was, en tijdens deze 
peIiode Clementine had leren kennen. (125) 

Clementines grootste wens was steeds de herziening van de 
rechtszaak geweest (126), zodat ze met opgeheven hoofd haar 
kinderen en familieleden recht in de ogen kon kijken. 

Op 21 februari 1935 dient Clementine Lyssens een verzoekschrift 
tot herziening in bij het Hof van Cassatie. Bij dit verzoekschrift is 
het gunstig advies gevoegd van drie advokaten: L. Hennebicq) P. 
Veldekens en G. Delacroix. (127) 
De feiten waarop men zich steunt om de herziening te vragen zijn 
al de bezwarende elementen die men kon ontdekken in het dossier 
van de gewezen deskundige Félix Daels en waaruit zijn volledige 
onbetrouwbaarheid als deskundige moet blijken. 

Meer concreet betreft het volgende zes feiten (128): 

1. Dhr. Daels heeft als deskundige werkend voor het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken dienst Gezondheid, verslagen opgesteld 
of doen opstellen betreffende scheikundige ontledingen waarvan 
verscheidene niet waren geschied, zodat die verslagen later 
"fantastisch" gebleken zjjn: 

2. Aangezien in de loop van 1931, geruime tijd dus na de ver
oordeling van Mevr. Lyssens door het Assisenhof, vastgesteld 
werd dat Dhr. Daels als leraar aan de Rijksuniversiteit van Gent, 
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zich plichtig had gemaakt aan onregelmatigheden in het beheer 
van het universiteitsvermogen, namelijk aan bedriegelijke achter
houdingen, welke eveneens, gedeeltelijk waren gepleegd geweest 
tijdens het deskundig onderzoek en de verhandelingen ter 
terechtzitting van het Hof van Assisen inzake Lyssens; 

3. De "fantastische" waardering door professor Daels, van 
examenwerk; 

4. De beschuldiging door oud-assistent De Wae1e geuit t.a.v. 
Daels Félix m.b.t. de zaak de Mazières. In deze zaak zou Daels 
F., ter gelegenheid van een tegenonderzoek door hem verricht, 
belangrijke bewijsstukken hebben vervalst; 
[Ik herinner de lezer eraan dat door de PdK te Gent een 
onderzoek werd ingesteld wegens de verdenkingen van valse 
getuigenis, van valsheid in een deskundig verslag en van gebruik 
van vals verslag, in de voornoemde zaak. 
Het onderzoek werd evenwel gesloten door een arrest van 
buitenvervolgingstelling van het Beroepshof, uitgesproken door 
de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Gent, op 28 maart 1933 
nadat de Raadkamer dezelfde houding had aangenomen]. 

5. De lichtzinnigheid of ongerijmdheid van een getuigenis door 
Daels afgelegd in 1929, ter gelegenheid van de beoordeling door 
het Assisenhof van een vergiftiging, te Scheiderode gepleegd. 
[In concreto betrof het de reeds aangehaalde zaak Brackeniers 
Julien, een jongeman die ervan werd beschuldigd zijn vader, oom 
en tante met arsenicum te hebben vergiftigd. 
In deze zaak werd aan deskundige Daels ongeveer de volgende 
vraag gesteld: In een ondervestzakje van de vest behorend tot de 
overleden oom maar geërfd door Brackeniers, werd een papieren 
zakje met arsenicum gevonden, hoe lang bevond dit zakje zich in 
de vest? 
Met de hem eigen zelfzekerheid antwoordde Daels F.: "Het zakje 
zit er ten hoogste sedert twee maanden in". Aangezien de oom 
meer dan twee maanden dood was, was Julien Brackeniers dus 
de dader. 
Toen men van deze verklaring kennis nam, ging in heel Gent een 
schaterlach op. Er was aan Daels F. - zo werd verondersteld - een 
strikvraag gesteld en hij was er domweg ingelopen. Er werd 
verteld dat een grapjas met een doodernstig gezicht zijn 
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portefeuille onder de neus van de deskundige stak en hem 
verzocht te zeggen sedert hoeveel maanden een bankbriefje van 
duizend frank er in gezeten had. Klopte het met de waarheid, dan 
was het briefje voor hem ... 
Brackeniers werd ter dood veroordeeld. (129)] 

6. De ongerijmdheid tussen de stelling die door Daels F. werd 
verdedigd n.a.v. de zaak Lyssens met de stelling die hij innam 
n.a.v. de zaak Tiberghien. 
[In mei 1928, de maand waarin Clementine Lyssens werd 
veroordeeld, had Daels F. een verslag gemaakt over een 
vergiftigingszaak - het geval Tiberghien -, waarin de vergiftiging 
het gevolg was van de onderhuidse inspuiting van een 
arsenicumhoudende zelfstandigheid. Hij besloot dat er arsenicum 
was in de maag alhoewel de wijze waarop de inspuiting 
geschiedde, de aanwezigheid van het vergift in de maag niet kon 
rechtvaardigen. F. Daels werd hierover ondervraagd en hij 
betoogde dat de aanwezigheid van arsenicum in de maag het 
gevolg kon zijn van het feit dat de maag zich samen met de 
ingewanden, de longen, de lever, milt, enz. in één bokaal had 
bevonden. 
In het geval van Mevr. Lyssens waren de prelevementen ook 
samengevoegd in één bokaal. Doch de aanwezigheid van vergift 
in de maag wordt nu niet meer op de genoemde wijze verklaard 
of mogelijk geacht. Integendeel, professor Daels verklaarde in 
zijn verslag dat het arsenicum, dat hij in de maag zou hebben 
gevonden, twee tot drie dagen voor de dood van Frans Teugels 
was gegeven worden. (130)] 

Het Hof van Cassatie aanvaardt op 24 juni 1935 de aanvraag tot 
herziening en beveelt het Hof van Beroep van Brussel na te gaan 
of er voldoende redenen zijn om over te gaan tot verbreking en 
herziening van het arrest, gewezen door het Hof van Assisen van 
Oost-Vlaanderen op 10 mei 1928: 

"Que, saisie d'une requête en revision alléguant un fait nouveau, la 
cour de cassation ordonne qu'if soit instruit par un cour d'appel sur la 
demande (Code d'instruction criminelle, art. 445, loi du 18 juin 1894) 
(en cause de Lyssens)" (131) 
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Hof van Beroep te Brussel: 
- voorzitter: De Vos 
- O.M.: Van der Penen 
- beschuldigde: Clementlna Lyssens 
- verdedigers: Orban en De Cleene 
(periode: 22 febr. tot 13 maart 1937) 

Het verzoek tot herziening wordt op maandag 22 februari 1937 
behandeld voor de Ie kamer van het Beroepshof te Brussel. Het 
Hof wordt voorgezeten door raadsheer De Vos, als O.M. zetelt 
de substituut van de procureur-generaal, F. Van der Perren. 
Mevrouw Lyssens wordt verdedigd door Meester Orban en De 
Cleene. 

Er zijn zeven getuigen gedagvaard, doch de zIttmg van 
maandagmorgen wordt hoofdzakelijk in beslag genomen door het 
verslag van voorzitter De Vos, over alle feiten die zich in het 
dossier bevinden, voornamelijk degene die door de verdediging 
worden aangehaald ten gunste van de herziening en die handelen 
over het dossier van Félix Daels, waardoor het onmiddellijk 
duidelijk wordt dat dit rechtsgeding het proces Daels zal worden. 

Na het verslag van voorzitter De Vos begint het Hof met het 
getuigenverhoor. De eerste en enige getuige van deze eerste 
zittingsdag is Félix Daels. Hij verklaart dat zijn assistenten niet 
goed op de hoogte waren en bij hem slechts een zeer 
ondergeschikte rol vervulden. 

"De ganse werking van Dhr. De Waele heeft erin bestaan de 
gasbekken uit te draaien en andere kleinigheden meer". (132) 

Wanneer de zitting op dinsdagmorgen 23 februari 1937 opnieuw 
open verklaard wordt, vraagt Meester Orban dadelijk het woord. 

Orban: Gisteren heeft getuige Daels verklaard dat zijn assistenten 
een zeer ondergeschikte rol bij hem vervulden. Nochtans heb ik hier 
voor mij een verslag over een expertise, een verslag dat bestemd was 
voor de officiêle Gezondheidsdcommissie en dat gans door één van 
de assistenten is opgesteld en geschreven. Hoe rijmt getuige dat 
overeen met zijn vernederende verklaring? 
Daels: Ik was gewoon aan mijn assistenten mijn gedachten voor te 
leggen en als het ware te dicteren, zodat zij die slechts in een 
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behoorlijke vorm moesten zetten. Daarenboven zag ik nog steeds het 
kladschrift na. (133) 

Deze verklaring wordt eerder sceptisch aangenomen. 
Meester Orban heeft het gevoel zijn prooi goed vast te hebben. 
Langzaam sluiten de klauwen zich. 

Orban: Hoe verklaar je de aanwezigheid van een verzegelde omslag 
met daarin examenwerken in jouw kabinet, dit terwijl de studenten 
toch punten toegewezen kregen op dat examen. 
Oaeis: Ik had vastgesteld dat al de studenten in hun schriftelijk werk 
zeer goede uitslagen hadden. Wanneer ik ze echter mondeling 
ondervroeg dan ging het niet meer. Ik besloot hieruit dat het 
schriftelijk werk onbelangrijk was, omdat het was afgeschreven. Ik liet 
dit werk dus liggen en gaf een oordeel volgens het mondeling 
examen. 
Voorzitter: U nam toch het schriftelijk examen zelf af? 
Oaeis: Neen, dat gebeurde door een assistent, die zijn dagblad las 
terwijl hij de studenten gadesloeg die al deden wat hen beliefde. 
(134) 

Daarna worden twee gewezen assistenten als getuige gehoord, 
namelijk Claus, die aanleiding had gegeven tot het ontslag van 
Félix Daels als deskundige bij het Ministerie van 
Volksgezondheid en De Waele wiens verklaringen aanleiding 
gaven tot de oprichting van de ereraad en het interne onderzoek, 
en die een aantal bezwarende uitspraken heeft gedaan wat betreft 
de gerechtelijke expertisen van Daels. 
Félix Daels verdedigt zich door te zeggen dat beide assistenten 
hem nooit aan het werk hebben gezien en dus niet konden 
oordelen over de gedane opzoekingen en expertisen. 
Dit wordt met klem ontkend door de beide medewerkers. 

Professor Goubau volgt assistent De Waele op in de 
getuigenstoel. Ook hier komt de zaak de Mazières uitgebreid aan 
bod, tot voorzitter De Vos vraagt terug te keren tot de kern van de 
zaak, namelijk de gifrnoord van Steendorp. 

O.M.: Kan Daels via zijn gebruikte onderzoeksmethoden besluiten 
dat aan Teugels 2 of 3 dagen voor zijn overlijden arsenicum werd 
toegediend? 
Goubau: Dergelijk besluit is totaal onwetenschappelijk. Als de maag 
niet afzonderlijk genomen en onderzocht werd, maar vermengd zat 
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met andere ingewanden, is het volgens mij totaal onmogelijk dergelijk 
besluit te trekken. 
Voorzitter: Is dat aan het Assisenhof van Oost-Vlaanderen 
meegedeeld en was men daar op de hoogte van dat de maag 
vermengd zat met andere ingewanden? 
Orban: Dat is het juist: vrouw Teugels is veroordeeld geworden 
omdat Daels wetenschappelijk beweerde dat het arsenicum 2 tot 3 
dagen tevoren was toegediend. En daarbij stond het oordeel van 
Daels als deskundige zo hoog aangeschreven dat andere geleerden 
het zelfs niet aandurfden een tegen-expertise te aanvaarden. 

De verdediging van Mevr. Lyssens had zich in 1928 gewend tot 
de toxicoloog professor Herlant van de Universiteit van Brussel 
om het verslag van Félix Daels kritisch te onderzoeken. Deze 
weigerde met de woorden: 

"Het is kinderspel om arsenicum vast te stellen. Ik zou me belachelijk 
maken indien ik de besluiten van Daels zou tegenspreken, vermits 
deze op zijn geweten verklaarde dat er arsenicum aanwezig was ". 
(135) 

Goubau: Met andere toxicologen (professor Barthe en professor 
Van Itallie) ben ik akkoord om te beweren dat er in heel het verslag van 
Daels geen het minste bewijs ligt dat er wel degelijk arsenicum in de 
maag van Teugels was. Dat verslag Is zuivere fantasie. 

Professor Goubau gaat niet heen alvorens Félix Daels, die naast 
hem zenuwachtig staat te trappelen, een heftig verwijt toe te 
sturen in verband met de onwetenschappelijkheid van zijn 
expertises in het algemeen, zodat zij allen als onbetrouwbaar 
mogen bestempeld worden. 

Dhr. Daels verdedigt zijn wijze van opsporen van giften, waarop 
professor Goubau antwoordt dat wanneer studenten op die 
manier te werk gaan zij een onvoldoende krijgen. 

Goubau: Ik daag u uit als toxicoloog bepaalde besluiten uit uw 
verslag te verdedigen. Het is zuivere fantasie. 
Daels: Gij zult het mij leren zeker. Mijn opzoekingen gebeurden 
steeds zeer wetenschappelijk. 
Goubau: Integendeel, tegen alle wetenschap in. In uw verslag 
spreekt ge van zoveel alcohol, zoveel chloroform, enz., maar nergens 
geeft ge aan op welke wijze een dosering van datgene wat ons hier 
aanbelangt, namelijk arsenicum, zijt gekomen. En dat komt omdat er 
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geen arsenicum aanwezig was en Teugels wel aan iets heel anders is 
gestorven dan aan de vergiftiging die gij aangeeft. (136) 

De zitting wordt geheven om 12u20. Maandag 1 maart worden de 
debatten verdergezet. 

Dagblad De Dag bericht minder passioneel dan de andere kranten 
over de zaak Teugels. Niet dat ze de kant kiest van Dhr. Daels, 
neen, het is eerder ongeloof dat de krant motiveert de zaak 
voorzichtig te behandelen. 

"Het klinkt zo monsterachtig, dat een hoogleraar, een man die de 
achting zijner medeburgers bezat, wetens en willens onschuldige 
mensen tot de doodstraf heeft doen verwijzen, dat men nog hopen 
durft dat zulks niet zo is". (137) 

De Dag stelt dat op dat ogenblik nog niets is voorgekomen dat 
reeds tot een herziening kan doen besluiten. De getuigenissen van 
professor Goubau en Dr. De Waele worden zwaar genoemd doch 
Dhr. Daels heeft nog geen gelegenheid gekregen zich voor de 
rechtbank te verdedigen, of beter gezegd - aangezien Dhr. Daels 
geen beschuldigde is in deze zaak - over zijn wetenschappelijk 
werk uitleg te geven. Hij krijgt hiertoe de gelegenheid in de krant 
zelf: 

"Professor Goubau verwijt me arsenicum opgezocht te hebben in de 
ingewanden die reeds gediend hadden voor de opzoeking naar 
alcaloïden. Om deze te onderzoeken heeft men alcohol nodig en 
deze vloeistof heeft de eigenschap de sporen van arsenicum 
grotendeels te doen verdwijnen. Maar ik had dit onderzoek nog niet 
geëindigd toen het parket van Dendermonde, mij een veldfles met 
koffie tot ontleding stuurde. Deze bevatte het voornoemde 
rattenkruid. Ik was dus reeds overtuigd dat er arsenicum in 't spel was. 
Trouwens, een gering spoor is steeds te ontdekken. En zelfs in de 
ingewanden die ik met alcohol behandelde, tot opzoeking der 
alcaloiäen, zijn deze sporen gebleven. Ook schijnt professor Goubau 
niet te weten dat het arsenicum, eens ingenomen, volstrekt geen 
arsenicum meer blijft. Het vormt met de weefsels en de 
physiologische vloeistoffen, zoals bloed en bloedwater, arsenicale 
nukleiäen, die de dood verwekken. Deze nukleiäen laten zich door 
de alcohol niet weghalen, of ten minste slechts in heel zwakke 
verhoudingen, en moesten in ieder geval genoeg sporen nalaten van 
het betreffend vergif, om dit te kunnen ontdekken". (138) 
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Zoals reeds eerder is gebleken (cfr. de 20% commissieloon) volgt 
de Universiteit van Gent de zaak Teugels met argusogen. Op 27 
februari 1937 drukt zij haar ongenoegen uit over de verwarring 
die door de berichtgeving in de pers wordt gecreëerd: 

"Sinds enkele dagen wordt voor het Beroepshof van Brussel een 
zaak behandeld, waarin apotheker Félix Daels betrokken is. In vele 
dagbladen van het land werd daarover verslag uitgebracht, en was er 
herhaaldelijk sprake van "Prof. Daels van Gent". Dit geeft aanleiding 
tot een verwarring die niet bevorderlijk is voor de goeden naam van de 
Rijksuniversiteit te Gent. Ten eerste is apotheker Félix Daels sinds 
meer dan vijf jaar geen professor meer aan de Universiteit van Gent, 
en heeft hij niet het recht deze titel te dragen. Ten tweede bestaat er 
wel een professor Daels van Gent, namelijk professor Dr. Frans Daels 
van de geneeskundige faculteit, aan wiens goede naam, zowel als 
aan het prestige van de Gentse Universiteit en van het corps der 
hoogleraren, door bovengenoemde verwarrende benaming afbreuk 
wordt gedaan. De academie raad der RUG wenst diensvolgens 
uitdrukkelijk op dit onderscheid te wijzen, en verzoekt de pers op 
duidelijke wijze, het publiek daarvan in kennis te stellen". 
(Brief geschreven door rector L. Fredericq op 27 februari 1937, 
gericht aan Dhr. Olivier, bestuurder van het Agentschap Belga) (139) 

Maandag 1 maart wordt, zoals aangekondigd, de zaak Teugels 
verdergezet voor de eerste kamer van het Hof van Beroep te 
Brussel. De voorzitter doet vooreerst voorlezing van drie brieven 
die hem werden toegestuurd. De eerste brief is afkomstig van Dr. 
De Waele die te kennen geeft dat hij tijdens zijn assistentschap 
wel degelijk deskundige bewerkingen heeft gedaan (1057!) en dat 
hij hiervoor zelfs eens een vergoeding heeft ontvangen. De 
tweede brief komt van assistent Houke die beweert dat Daels het 
onderzoek naar de aanwezigheid van arsenicum in de ingewanden 
van Frans Teugels met de grootste zorg heeft gedaan. In de derde 
brief herhaalt Daels zijn afgelegde verklaringen. 

Vervolgens wordt Dr. Delaet, scheikundige en regelmatig 
werkend voor het gerecht, gehoord. Dr. Delaet hekelt het 
onderzoek naar de aanwezigheid van arsenicum: 

"1. 42 mg. arsenicum is buitengewoon veel; 
2. het is wetenschappelijk onmogelijk te verzekeren dat Frans 
Teugels 2 à 3 dagen voor zijn dood arsenicum heeft ingenomen, daar 
de maag zich ledigt na 2 à 3 uren; 
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3. het verzamelen van ingewanden, maag, enz. in eenzelfde bokaal is 
een zware technische fout, waardoor niet kan besloten worden dat er 
zich arsenicum in de maag bevond; 
4. de ingewanden onderzoeken op arsenicum nadat deze behandeld 
werden met alcohol is een zware fout. H 

Meester Orban: Is er geen overeenstemming in de ziektever
schijnselen bij uremie en bij vergiftiging door arsenicum? 
Dr. Delaet: Inderdaad. 
Orban: Dan kan de diagnose van Or. Dierickx uit Temse juist zijn? 
Dr. Delaet: Ja. 
Assessor Van der Heyde: Ook in geval van een erge dosis, zoals 
volgens het verslag Daels het geval zou zijn? 
Dr. Delaet: Ja. Bij een zware dosis blijkt de dood overigens zeer 
spoedig na enkele uren. 

Alle getuigen zijn gehoord, en het woord wordt verleend aan 
Mevr. Lyssens. Zij verklaart wat er precies met het koffiekruikje 
is gebeurd. 

Clementine: Ik had de gewoonte elke avond deze kruik uit te 
spoelen en dan op de kachel te plaatsen om te drogen. Zaterdag 
deed ik water en wat soda in de kruik en als zij weer droog was, werd zij 
in het achterhuis geplaatst. Toen de gendarmen in de woning 
kwamen, was de kruik weg. Ik heb later vernomen dat mijn 
schoonzoon de kruik had gebruikt om water in zijn motor te doen. Mijn 
dochter heeft na het onderzoek der gendarmen verbauwereerd de 
kruik in een kuip geworpen. Zij heeft het zelf aangeduid aan de 
gendarmen. 

In zijn rekwisitorium zet substituut Van der Perren aan de hand 
van de akte van beschuldiging die werd opgemaakt voor het 
Assisenhof van Oost-Vlaanderen de bezwaren tegen Mevr. 
Lyssens uitéén: de geruchten die werden verspreid over een 
zogenaamde verhouding met de aangetrouwde nonkel 
Vercammen, de zaak met het kruikje, het feit dat de koffie door 
haar werd bereid, haar bekentenis dat zij steeds alleen bij haar 
man is gebleven toen hij ziek was. Al deze bezwaren zijn 
ongegrond gebleken. Het grootste bezwaar tegen Mevr. Lyssens, 
namelijk het onderzoek van Daels, staat hier ter discussie en de 
waarde ervan hangt af van de waarde van Daels als deskundige. 
Gezien het ontslag als deskundige bij het Ministerie van 
Volksgezondheid en de aanleiding daartoe, gezien de ver
oordeling voor geldverduisteringen, gezien de beschuldigingen 
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door De Waele geuit en die gegrond schijnen, kan getwijfeld 
worden aan zowel de deskundigheid als de moraliteit van de 
gewezen professor Félix Oaeis. (140) 

IS Anderendaags zet substituut Van der PeITen zijn rekwisito
rium verder. Na een grondige toelichting bij de rol van professor 
Daels in de zaken de Mazières van St.-Amandsberg en 
Brackeniers van Scheiderode besluit de substituut dat er 
voldoende elementen aanwezig zijn om tot de herziening van het 
proces Lyssens te besluiten. 

Meester De Cleene neemt als eerste advokaat de verdediging op 
van Mevr. Lyssens. Hij stelt dat de goede trouw van zijn cliënte, 
gecounterd door de kwade trouw van Oaeis, geleid hebben tot de 
tragedie Lyssens. Verder wijst hij op het geknoei met het kruikje 
en verwondert er zich over dat de deskundige na alles wat er met 
het kruikje gebeurd is na 3 1/2 maand nog arsenicum kon 
aantreffen in een restant koffie. 

Meester Orban verklaart dat dit proces een bladzijde zal zijn in de 
geschiedenis van het Belgische gerecht. Hij dankt de ver
schillende personen die belangeloos hebben meegewerkt aan de 
verdediging en hoopt dat uit dit proces een wijziging zal ontstaan, 
namelijk de invoering van het tegensprekelijk karakter bij het 
deskundig onderzoek. 

Het Hof beslist de uitspraak van het arrest tot één van de 
volgende zittingen in beraad te houden. 

Op 13 maart beslist het Hof de zaak Teugels naar het Hof van 
Assisen van West-Vlaanderen te verwijzen voor herziening, zij 
motiveert deze beslissing in een uitvoerig vonnis. 

Niet de kritiek die door andere deskundigen op het expertise
verslag van Félix Daels werd geuit, noch de vergelijking van de 
zaak Teugels met de zaak Tiberghien, zoals die door de 
verdediging werd gemaakt, worden als grond aangenomen om tot 
herziening over te gaan maar wel de aanklacht wegens valse 
getuigenis geuit door Mevrouw de Mazières (alhoewel de 
Raadkamer had afgezien van verdere vervolging!), Félix Daels l 

ontslag bij het Ministerie van Gezondheid én de vervolging en 
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veroordeling tegen hem wegens geld verduisteringen. Dit alles 
had immers laten uitschijnen dat de gewezen professor 
onbetrouwbaar was, en precies deze onbetrouwbaarheid is het 
nieuwe element waarop de herziening is gesteund. De andere 
aangehaalde feiten worden als niet afdoende beschouwd. (141) 

Het Hof van Cassatie neemt kennis van het besluit van het Hof 
van Beroep van Brussel en beslist op 12 juli 1937 de zaak over te 
dragen aan het Hof van Assisen van West-Vlaanderen. 

Hof van Assisen van West-Vlaanderen: 
- voorzitter: Verhuist 
- assessor: De vreese en Axaten (?) 
- O.M.: Vossen 
-lPit1fer: Vfncke 
- beschuldigde: Clementine Lyssens 
- verdedigers: Orban 

DeCleene 
Melis 

(periode 4 tot 6 oktober 1937) 

Maandag 4 oktober wordt voor het Assisenhof van West
Vlaanderen de zaak Teugels opgeroepen. Het Hof wordt 
voorgezeten door raadsheer VerhuIst. Rechter De Vreese en 
Axaten (?) zijn de assessoren. Het ambt van O.M. wordt 
waargenomen door substituut Vossen, griffier is Dhr. Vincke. 

De voorzitter nodigt Clementine Lyssens, inmiddels 51 jaar, uit 
vrij op de beklaagdenbank te komen zitten, niet begeleid door 
rijkswachters. Zij wordt bijgestaan door drie advokaten: Orban, 
De Cleene en Melis. 

Op aanraden van het O.M. had Marie Teugels zich net als tijdens 
de behandeling van de zaak voor het Assisenhof van Oost
Vlaanderen, burgerlijke partij gesteld. Enkele dagen voor de 
rechtzitting beslist ze zich terug te trekken. (Brieven geschreven 
op 29 september en 1 oktober door Marie Teugels, gericht aan 
voorzitter VerhuIst). (142) 
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Na voorlezing van de beschuldigingsakte wordt overgegaan tot 
het getuigenverhoor. Weinig nieuwe zaken komen aan bod, 
dezelfde feiten worden door de getuigen naar voor gebracht, 
dezelfde feiten die evenwel anders worden geïnterpreteerd. Wat 
vroeger echtelijke ontrouw heette, heet nu naastenliefde, 
onverschilligheid wordt omgevormd tot verscholen verdriet, de 
beschuldigde wordt slachtoffer genoemd. 

Dhr. Daels, die opgeroepen was als deskundige en niet als 
getuige, houdt "tot de dood" staande dat hij arsenicum heeft 
gevonden, in een lege drinkbus. 

De andere deskundigen zijn evenwel unaniem: Daels heeft 
geknoeid. De conflicten volgen tijdens het getuigenverhoor elkaar 
op. Hierbij wordt het duidelijk dat Daels kan genieten van de 
steun van substituut Vossen, die in zijn repliek op 6 oktober zegt 
overtuigd te zijn, in eer en geweten, dat vrouw Lyssens plichtig 
is haar man te hebben vergeven, hij vraagt daarop aan de jury de 
vrouw terug te veroordelen. 

De debatten worden gesloten en de twee volgende vragen worden 
aan de jury gesteld: 
1. Heeft betichtte een vrijwillige moord bedreven? 
2. Heeft ze een moord bedreven, met de bezwarende omstandig
heden dat ze vergift aangewend heeft? 

NEEN! luidt het antwoord op de beide vragen. 

Mevr. Lyssens Clementine, wordt ONSCHULDIG verklaard. 
(143) 

Bij K.B. van 26 juli 1938 werd aan Clementina Lyssens, 
inmiddels woonachtig te Antwerpen, een schadeloosstelling 
toegekend van 35.000 Bfr. (144) 
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Besluit 

De verleiding bestaat om achter de schermen van het geschetste 
gebeuren te zoeken naar dure woorden zoals klassejustitie, witte 
boordencriminaliteit, gerechtelijke dwaling, communautaire 
strijd. Inderdaad, ik meen dat het mogelijk is deze begrippen 
gezien hun definitie en de betekenis die ze in de literatuur hebben 
gekregen, in deze context te gebruiken. Ik weiger evenwel, om 
twee redenen. Ten eerste bieden voornoemde begrippen al te vaak 
een asiel voor de personen die zich eraan "bezondigen", ze 
ontlasten hen van hun verantwoordelijkheid, absolutie zonder 
penitentie. Ten tweede, niet geheel vreemd aan het voorgaande, 
lijkt het mij, bij nader inzien, dat deze begrippen in het merendeel 
van de gevallen ten onrechte worden gebruikt. De verklaring van 
de in dit werk getekende handelingen, dient mijn inziens niet te 
worden gezocht in supra-individuele termen, noch in 
sociologische theorieën, doch wel in individuele en tegelijk 
algemeen menselijke kenmerken zoals jaloersheid, hebzucht, 
eerzucht, koppigheid, ... 
Door gebruik te maken van dergelijk al te menselijke 
eigenschappen, ga ik individualiseren, beschuldigen, maar 
tegelijk ook de beschuldigers in hun menszijn respecteren, 
begrijpen en gedeeltelijk verdedigen. 

Want wat is er gebeurd? 
Er zijn vooreerst de actors: Clementina Lyssens die dacht de 
prima donna te zijn maar verdrongen werd door Félix Daels, die 
de hoofdrol opeiste en kreeg, de Rijksuniversiteit en het 
gerechtelijk apparaat in de gedaante van respectievelijk rector 
Vermeylen en de verschillende rechters en openbare aanklagers, 
wiens conservatieve ingesteldheid zich laat verraden door een 
medeplichtig stilzwijgen. 

Clementina Lyssens, niemand is moeilijker te typeren dan zij. 
Wie is zij? Een eenvoudige huismoeder. Doch uit deze eenvoud 
treedt een monument op, een archetype van goedheid, moeder, 
eis tot rechtvaardigheid, een heiligheid. Schijnbaar onbewogen 
sluit zij de ogen van haar man, neemt zij plaats op de 
beklaagdenbank, zit ze achter de tralies. Deze onbewogenheid 
komt niet voort uit een ziekelijk fatalisme, maar schijnt haar 
oorsprong te vinden in een enorm zelfbewustzijn en in geloof. 
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Geloof in finale rechtvaardigheid en in God. Hierdoor - we 
hoeven het niet eens te zijn met haar - verheft Clementina Lyssens 
zich ver boven de andere actors uit. Zij triomfeert, niet alleen na 
de herziening, maar reeds van bij de eerste verdachtmakingen 
door het Gelaag. We hoeven geen medelijden met haar te hebben, 
integendeel. IK benijd haar en dat deed ook het dorp. 

Zoals we in hoofdstuk 3 zagen, verliet Clementina Lyssens 
Steendorp en ging als huishoudster bij Dhr. Kokken, directeur 
van de Antwerpse gevangenis, werken. Enkele jaren later zette ze 
te Borgerhout een textielhandel op, die ze evenwel na WO 11 
verkocht om zich samen met haar dochter Céline en haar 
schoonzoon in de Verenigde Staten te vestigen. Ze keerde ziek 
terug en overleed op 2 juli 1956 te Antwerpen op zeventigjarige 
leeftijd. 

Veel beter begrijp ik Félix Daels, hij is zo menselijk, ik had in 
zijn schoenen kunnen staan. 
In de ogen van de buitenwereld was Félix Daels de man der 
wetenschap, der rede, en hier schuilt het drama. Hij had immers 
een onREDElijk doel: eer, prestige, geldgewin. En om dit te 
bereiken, moest hij de kleurloze waarheid bijkleuren. Hij doet dit 
met middelen waarvoor zijn toehoorders (studenten, O.M., 
rechters, jury, verdedigers) bijzonder gevoelig waren en 
waarover hij vrijelijk beschikte, namelijk de wetenschap. Maar 
hij, de beoefenaar, is de ongelovige, hij spot met de naïeve 
gelovers in de (objectieve) wetenschapsbeoefening. Van de 
verblinding maakt hij gebruik om zijn doel te bereiken. Het is 
precies deze verblinding die tot de veroordeling van Clementina 
Lyssens zal leiden; niet de vervalsingen, maar het geloof in de 
redelijkheid van de vervalsingen. 
Deze misleiding wordt hem bijzonder kwalijk genomen door in 
de eerste plaats de universitaire wereld. Het is opvallend met 
welke ijver zijn collega's hem trachten uit te stoten, hij is een 
pestlijder geworden, een nestbevuiler, een gevaar, omdat hij door 
zijn gedrag het ongeloof in de wetenschap predikt. De arrogantie 
waarmee Félix Daels reageert op dit uitstotingsproces is even 
opvallend, hij smaalt en lijkt te zeggen: straks jullie. 

We hebben niet het recht te oordelen over het doel dat hij zich 
stelt. Velen zullen het laag noemen of zelfs primair, het lijkt mij 
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enkel erg "menselijk". Bedenkelijker is de methode die hij 
hanteert om zijn doel te bereiken, omdat hij via deze methode, die 
we zouden kunnen bestempelen als machtsmisbruik, onschuldige 
slachtoffers maakt, en dat wekt antipathie. 

Ik heb met dit werk de plaats van de deskundige in het 
strafproces willen duiden, niet door hierover een algemene 
theoretische beschouwing te geven maar door een analyse te 
maken van een concrete assisenzaak, een zaak waarin de 
deskundige centraal stond. 
Net zoals het onzinnig is de ontbinding van de katholieke kerk te 
bepleiten door te verwijzen naar de inqllisitie, is bet even 
onzinnig om al te geëmotioneerd de wettelijke regebng met 
betrekking tot het deskundigenonderzoek radicaal te willen 
omgooien. 
Ik durf evenwel pleiten voor een grotere tegensprekelijkheid in 
het vooronderzoek, mét mogelijkheden voor de verdediging een 
tegenonderzoek te gelasten. Niet omdat ik meen dat daardoor dé 
waarheid meer kans zou krijgen, maar wel omdat zo duidelijk zou 
worden dat er geen sprake kan zijn van dé waarheid maar wel van 
waarheden. 

De lezer zal zich verontwaardigd afvragen: "Spreekt hier niet het 
ongeloof in de wetenschap"? 
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tische wetenschappen van de RUG (1876-1976) . 
nr. 3. H. BAL THAZAR, Het Taaiminnend Studentengenoot
schap 't Zal wel Gaan (1852-1977). 
nr. 4. H. BOSSAERT, Jullus Mac Leod en de vervlaamsing. 
nr. 5. H. DEELSTRA, De school voor kunsten en am
bachten (1826-1835) aan de Gentse universiteit. 
nr. 6. L. ELAUT, Drie episodes uit de geschiedenis van 
het geneeskundig onderwijs te Gent. 
nr. 7. M. SOMERS, Max Rooses In de vervlaamsingsstrijd 
om de Gentse universiteit. 
nr. 8. E. OSSlEUR, Studenten en hun examens In de 
faculteit geneeskunde RUG (1829-1835). 
nr. 9. "LOMBROSIANA" Oud-Studenten Criminologie RUG, 
Veertig jaar school voor Criminologie aan de RUG. 
nr. 10. M. REYNEBEAU, De Gentse universiteit als kata
lysator In het politieke groeiproces (1846-1870). 
nr. 11. L. TROCH, Tien jaar Germaanse filologie aan de 
Gentse universiteit 1890-1900. 
nr. 12. A. LOOMAN, Herinneringen van oudstudenten 
geschiedenis aan de RUG (1919-1933). 
nr. 13. A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties 
meisjesstudenten aan de RUG 1882-1930. 
nr. 14. D. VAN DAMME, Universiteit en volksontwikkeling. 
Het "Hooger Onderwijs voor het Volk" aan de Gentse 
universiteit (1892-1914). 
nr. 16. L. TROCH, Professor J.F.J. Heremans (1825-1884), 
pionier van het moedertaalonderwijs In Vlaanderen. 
nr. 18. A. VAN ACKER, Slavische studenten aan de RUG 
(1855-1914). Een evocatie. 
nr. 19. E. LANGENDRIES, De "Vlaamsche Hoogeschool" te 
Gent (1916-1918), 2 delen. 
nr. 20. K. DE CLERCK, Rector Bouckaert had toch gelijk. 
nr. 21. D. MARTIN, De rijksuniversiteit Gent tijdens de 
bezetting 1940-1944. Leven met de viJand. 
nr. 22. L. SOeTE, De rol van de Gentse universiteit In de 
afschaffing van de "Ecole Normale des Selenees" (1870-
1890) . 



nr. 23. V. VAN RENTERGHEM, Het belang van Gent voor de 
unlversltelts- en studiekeuze van de Brugse studenten 
(1817-1914). 
nr. 24. A.VANDENBILCKE, Meisjesstudenten aan de Rijks
universiteit Gent (1930/1931-1945/1946). 
nr. 25. F. VARENDONCK, Henri Moke (1803-1862). Leven, 
werk en gedachtenwereld. 
nr. 26. W. DAMBRE, August Wagener (1829-1896). Een 
leven voor het onderwijs. 
nr. 27. R. RAES, Ons Verbond. Historiek van een 
studenten tijdschrift (1945-1976). 
nr. 28. M. VERHAS, Studiebeurzen van overheidswege aan 
studenten van de Gentse universiteit (1836-1849). 
nr. 29. R. RAES, De bladen van de Vlaams-Nationale 
Studenten Unie Gent (1957-1981). 
nr. 30. L. VERSTAPPEN, Geschiedenis studeren In Gent en 
Groningen (1958-1982). 
nr. 31. Tussen Kunst en Kennis. Catalogus tentoonstellingen 
175 jaar RUG. 
nr. 32. A. IMPENS, e.a., De Koninklijke Bond van het Perso
neel en andere ATP-Verenlglngen. 
nr. 33. N. GOOSSENS, De Gentse morfologenschool. 
nr. 34. R. DE CLERCa, Prof. Dr. Féllx Daels en de vergiftI
gingszaak te Steendorp. 
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