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Een moord in Kiezegem….. 
 
 
In maart 1851 wordt er een misdaad gepleegd in Kiezegem…  dit schrijft  rentmeester J. B. Goris in zijn           
                   ” van 24 maart 1851 aan gravin Maria Ludovicus Eugenius du Passage, St-Segrée, Frankrijk. 
Deze familie verkreeg de baronnie van Kieseghem door erfenis.  
 

… hierbij de zoektocht naar wie, waar, waarom en hoe …. 
 

(1) Hieronder een fragment uit deze “Courrier    i  eur  ie e  e ” ….  
 
 
Een copie van deze Courrier werd ons bezorgd door Loïc Bouthors, getrouwd met Sabine du Passage, 
afstammelinge van de gravin en zo ook van de baronnen van Kieseghem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) In het boek “Meensel & Kiezegem, plaatsnamen en hun geschiedenis”, Dr. Fil. Paul 

Kempeneers (2014, p 91-92):  
 
Rentmeester J. B. Goris spreekt over de weg naar Tienen. In zijn boek vermeldt P. Kempeneers:  
 
“….Kerktstraat ..  Kerkstraet / Bouckhoutstraet…  Weg van Kiezegem naar het zuiden richting Tienen…die 
straet van kieseken naer thienen…  dus nu de huidige Kerkstraat…” 
 

Vrij vertaald komt het hier op neer: 

 

“... het is echtig waar wat de kranten schrijven, dat er een grote misdaad is gepleegd in Kieseghem, men zegt dat 
het  meisje is gedood door haar broer en schoonbroer. De broer en de ? (zus) van deze laatste wonend in het 
huis tegenover uw dennebos langs de weg naar Tienen, en het verst verwijderd van het dorp. Ik ben er 
nog geweest in oktober ll., het zijn arme mensen met een reputatie van stropers in de bossen…” 
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(3) Het huis wat het verste verwijderd is van de dorpskern… op de kaart van C.J. Popp 
(uit die periode). 

 
 

 
 

 
 
 
 

Weg naar Tienen 

Huis, verst verwijderd van het dorp.  

Twee percelen van de gravin 

Kieseghem dorp 
Weg naar Tienen, nu Kerkstraat 
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(4) Het huis staat op de grond A 138C en is eigendom van ene Joannes SIMONS, én 
aan de overkant ligt het dennebosch, van gravin Maria Ludovicus Eugenius du 
Passage… (info uit de legger van Popp).  

 
 
 
 
 

 

 
 

  

(5) Joannes Simons wordt opgezocht in de kerkregisters van Meensel en Kiezegem & 
http://erfgoedbank.tielt-winge.be/free/erfgoedbank/stamboom/lena/lena-frm3.htm 

 
 
 
Joannes SIMONS is de eigenaar van het huis. Hij is geboren te Meensel, huwde met Maria Elisabeth SIMONS. 
Zij is geboren op 01-07-1771 te Glabbeek, en overleden op 21-01-1829  te Meensel-Kiezegem op 57-jarige leeftijd; 
ze is de dochter van Mathias SIMONS en Anna Catharina LAERMANS. 
 
 
Ze kregen 7 kinderen : 
 
 
1) Anna Catharina, geboren op 26-10-1797 te Meensel, gedoopt op 26-10-1797 te Meensel. Ze is overleden op 

09 maart 1851 om 11:00 uur  te Meensel-Kiezegem op 53-jarige leeftijd. Ze kreeg 2 kinderen (bastaard) : 
 
a) Carolina SIMONS, geboren op 11-04-1820 te Kiezegem, gedoopt op 11-04-1820 te Kiezegem, overleden 

op 20-12-1830 te Meensel-Kiezegem op 10-jarige leeftijd. 
b) Carolina SIMONS, geboren op 19-07-1824 te Meensel, gedoopt op 19-07-1824 te Meensel. 

 
 
2) Maria Theresia, geboren op 06-01-1800 te Meensel, gedoopt op 06-01-1800 te Meensel. 
 
 
 

 

De gravin, waarvan sprake 

http://erfgoedbank.tielt-winge.be/free/erfgoedbank/stamboom/lena/lena-frm3.htm
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3) Henricus, een arbeider, is geboren op 07-08-1802 te Meensel en gedoopt op 07-08-1802 te Meensel. Hij is 

overleden op 20-04-1891 te Meensel-Kiezegem op 88-jarige leeftijd. Gehuwd voor de wet op 27-jarige leeftijd 
op 19-11-1829 te Meensel-Kiezegem, gehuwd voor de kerk op 21-11-1829 te Kiezegem (Sint-Pieter) met Anne 
Marie Vander Stappen, 27 jaar oud, geboren op 06-07-1802 te Kiezegem, gedoopt op 06-07-1802 te 
Kiezegem, overleden op 28-07-1891 te Meensel-Kiezegem op 89-jarige leeftijd, dochter van Libertus Vander 
Stappen, marechal ferrant, en Elisabeth Alaerts (Alens), arbeidster. 
Uit dit huwelijk : Joannes Franciscus Vander Stappen, geboren op 16-11-1825 te Meensel-Kiezegem, gedoopt 
op 16-11-1825 te Kiezegem. 

 
 
4) Guillaume, geboren op 19-04-1805 te Kiezegem, gedoopt op 19-04-1805 te Kiezegem, overleden op 04-06-

1883 te Sint-Joris-Winge op 78-jarige leeftijd. Hij was ongehuwd. 
 

 
5) Anne Marie Josephe. werd geboren op 17-05-1807 te Kiezegem, gedoopt op 17-05-1807 te Kiezegem. Ze 

had één kind:   
 

a) Angelina, bastaarddochter, geboren op 04-02-1835 te Meensel-Kiezegem, gedoopt op 04-02-1835 te 
Kiezegem. 

 
 

7) Joannes Franciscus of Jean Francois, geboren op 19-05-1814 te Kiezegem, gedoopt op 19-05-1814 te 
Kiezegem.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Martinus Felix (°4/8/1811 - *?) of Félicien, geboren op 04-08-1811 te Kiezegem, gedoopt op 04-08-1811 te 
Kiezegem. 
 
 

Blijkt dat de oudste dochter  Anna Catharina overleden is in maart 1851… 
gewoon overleden of … geweldadig gestorven ?  
 
Tot er een verslag van een assissenproces gevonden wordt in het boek ‘La 
Belgique Judiciaire – gazettes des tribunaux Belges et étranges” (1851, p 1674 
- 1678): … een verslag in verband met een moord op 9 maart 1851... op Anna 
Catharina Simons … in Kiesgehem … 
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(6) In het boek ‘La Belgique Judiciaire – gazettes des tribunaux Belges et étranges” 
(1851, p 1674 - 1678): ……het verslag van het assissenproces in verband met een 
moord op 9 maart 1851….. 

 

 

 

Vrij vertaald ….. 

Hof van assissen van BRABANT. 

Onder het voorzitterschap van H. Bonquet. 

Beschuldiging : Moord & medeplichtigheid. 

Akte van beschuldiging : 

De procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel verklaart dat het Hof, bij arrest van 5 november 1851, 
de volgende personen naar het Assissenhof van de provincie Brabant verwijst:  

1 ° Jean-Mathieu Derese, 42 jaar, loonwerker, geboren in Attenrode – Wever;  

2 ° Henri Simons, 48 jaar, loonwerker, geboren in Meensel - Kieseghem, beiden woonachtig in deze gemeente, 
beschuldigd van de misdaden voorzien door de art. 295, 296, 302, 304, 39 en 60 van het Wetboek van Strafrecht;  
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Dienovereenkomstig heeft de ondergetekende procureur-generaal deze aanklacht geschreven, waarin de 
volgende feiten en bijzonderheden staan:  

"Begin dit jaar woonden de twee zussen, Anne-Catherine en Marie-Josèphe Simons, samen met hun broer 
Jean-François in de gemeente Meensel-Kieseghem. Zij behoorden tot de laagste klasse van de inwoners en 
hadden geen andere middelen dan door arbeid hun dagloon te verwerven.   

Op zondag 9 maart verlieten Marie-Josèphe en Jean-François Simons kort na half tien 's ochtends hun huis om 
naar de kerk van Kieseghem te gaan. Het was elf uur toen Marie-Josèphe terugkwam van de hoogmis. Ze liep een 
paar stappen voor haar broer uit en zodra ze thuiskwam, werd ze met afschuw gegrepen door de aanblik van het 
levenloze lichaam van Anne-Catherine Simons, dat tegen de deur van de kamer leunde, alsof ze op deze plek zich 
neergezet had. Onder invloed van de hevige emoties, vluchtte Marie-Josèphe Simons naar buiten om hulp te 
vragen, en na de komst van haar broer en enkele andere mensen die naar haar kreten waren afgekomen, merkte 
ze voor het eerst dat haar zus om haar nek een touw had dat door een strop werd vastgebonden aan de deurklink. 
Uit de mond kwam een mengsel van bloed en schuim; de kleren van de overledenen waren in wanorde, haar muts 
hing op haar rug, het haar viel op haar schouders en bedekte ook een deel van het gezicht. In de keuken werd een 
bebloede zakdoek gevonden die van Anne-Catherine Simons was, evenals de paar klompen die ze droeg toen 
haar zus naar de Hoogmis vertrok; zo te zien was ze bezig geweest met het splijten van hout. De sporen op de 
stofferige vloer gaven duidelijk aan het lichaam vanuit de keuken naar de slaapkamer werd gesleept en men vond 
er ook een grote plek bloed op een zak vlakbij het bed. Omdat de overledene geen reden had om zelfmoord te 
plegen en ze nooit de intentie had getoond om zelfmoord te plegen, geven deze omstandigheden samen 
aanleiding tot het idee dat ze het slachtoffer was van een moord.  

    Het onderzoek, dat de volgende dag werd uitgevoerd door de forensische artsen die met de gerechtelijke 
autoriteiten ter plaatse waren gekomen, bewees dat deze vermoedens volkomen gegrond waren. De deurklink is 
slechts op een hoogte van één meter twintig centimeter boven de grond, en de knoop van de strop is zodanig 
gemaakt dat er geen hoofd doorkon.  

Om niet af te doen aan de waarde van het rapport, dat afkomstig is van de vakman, zijn wij van mening dat we 
de passage met betrekking tot de autopsie die op de overblijfselen van Anne-Catherine Simons is uitgevoerd, 
volledig moeten weergeven:  "Het lichaam is naar verluidt in een staat van volledige stijfheid. Het aangezicht is 
gezwollen en blauwachtig en drukt lijden en angst uit; de mond is gesloten, de kaken strak, de onderlip is aan de 
binnenkant verwond door te bijten… , een romige vloeistof komt uit de mond. Aan de buitenzijde van de linker 
wenkbrauw is er een blauwachtige kneuzing … een schaafwonde iets links van de kin en aan het linker oor. Drie 
kleine indukkingen, die op vingerafdrukken lijken, zijn zichtbaar op het achterste deel van de rechterhand, tussen 
de eerste en de tweede middenhandsbeentje en enkele krassen op de achterkant van de pols van dezelfde hand.” 

“Bij de nek en ter hoogte van het strottehoofd is er een cirkelvormige verwonding, ongeveer een halve 
centimeter breed…. iets aan de linkerkant van het strottenhoofd begint een tweede groef vanaf de eerste en gaat 
van links naar rechts, en schuin van onder naar boven, passeert tussen het schildkraakbeen en het tongbeen en 
verdwijnt onder het strottenhoofd.... . Het touw, gebruikt om het lichaam aan op te hangen, past heel goed in de 
gegroevde verwondngen.”    

Uit deze verschillende observaties concludeerden de artsen dat dochter Simons het slachtoffer was van 
opzettelijke doodslag en dat de dood te wijten is aan verstikking na wurging, en dat de ophanging direct volgde na 
de wurging.  

Door de feiten is het nauwelijks mogelijk om het bestaan van de misdaad in twijfel te trekken, doch vraagt men 
zich natuurlijk af welk motief de moordenaar heeft geleid….. De interesse naar het motief in dit geval lijkt helemaal 
niet als dusdanig om naar een moord te leiden, omdat enerzijds de armzalige toestand van dit huishouden geen 
reden kon zijn voor de hebzucht van deze misdadigers; anderzijds werd na de misdaad alle huisraad in het huis 
nog gevonden, er was dus niets gestolen buiten twee broden wat  werd opgemerkt de dag erna na het verder 
onderzoek van de plaats van het misdrijf. Het was daarom duidelijk dat de schuldige het gewone motief van 
eigenbelang niet had gevolgd en dat hij werd gedreven door een ander sentiment, … het verlangen naar wraak…  
Echter, in de buurt van het huis van Anne-Catherine Simons, woonde ook haar broer Henry, en hij had meer dan 
eens doodsbedreigingen tegen zijn zus geuit, zodanig dat ze de vrees uitsprak dat er geweld zou gepleegd 
worden. De meedogenloze haat die Henry Simons tegenover haar had, lijkt gebaseerd te zijn op de aanklachten 
die zijn zus had geuit aan plaatselijke autoriteiten over de daden van stroperijen door hem uitgevoerd: hij werd 
veroordeeld door het Tribunaal van Leuven voor een soortgelijke overtreding tot een maand gevangenisstraf. Maar 
hij had vrouw Derese verteld dat hij zijn zuster zou hebben gedood voordat de zaak voor het Tribunaal was 
gebracht … Henri Simons had al lang deze criminele daad in gedachten, want het was drie jaar geleden dat hij al 
het geweer van zijn zwager Peeters, een timmerman in Kieseghem, leende onder het voorwendsel dat hij wilde 
gaan jagen, maar in werkelijkheid om er op een dag zijn zuster mee aan te vallen en wraak te nemen op de 
aanklachten die ze had, zei hij, geuit aan de burgemeester. Peeters, die de bedoelingen van de verdachte had 
vernomen, ging het wapen terug halen en slaagde er dus in die aanval te voorkomen.  
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Henri Simons onderhield een goede relatie met Jean Mathieu Derese die eerder al tegen Anne-Catherine 
Simons een zekere vijandigheid had getoond. Deze man had reeds meerdere correctionele straffen opgelopen en 
in de dagen voorafgaand aan de misdaad van 9 maart, ging de tweede beschuldigde meerdere malen naar Derese 
om te vragen mee aardappelen te gaan stelen, maar de vrouw Derese beweerde genoeg invloed op haar man te 
hebben gehad om hem af te schermen van de invloed van deze verraderlijke suggesties.   

Op zaterdag 8 maart, in het donker, verscheen Henri Simons opnieuw in het huis van Derese waar hij net een 
zaag had meegenomen, en hij bleef daar ongeveer een halfuur. Toen hij vertrok, vergezelde Derese hem naar de 
deur, maar hij zie tegen zijn dochter Josephine om hen niet te volgen. Ze hadden er een gesprek dat bijna een 
kwartier duurde; het was echter onmogelijk om de waarheid in dit opzicht te verkrijgen uit de mond van de 
beschuldigde….. Henri Simons, die overigens elke goede band met Derese ontkent … beweert dat hij maximaal 
twee minuten op de drempel van de deur is gebleven. Op dat moment vroeg Derese hem, zonder te weten 
waarom, of hij de volgende dag naar Tienen ging, een vraag waarop hij bevestigend antwoordde. Derese, van zijn 
kant, dicht Simons de woorden toe die hij zogezegd gezegd heeft, en hij voegt eraan toe dat hij Simons vertelde 
dat hij van plan was zijn vrouw te gaan bezoeken, die op dat moment in de gemeentelijke gevangenis zat.  

Die zondag, op een vroeg uur, ging Henry Simons met zijn zoon Ignace naar Vissenaeken-St.-Martinus, om een 
ploeg te gaan leveren die hij had verkocht aan Jozef Cayberghs, wonende in deze gemeente. Hij kwam 's avonds 
pas om half zes naar huis terug, en omdat hij in het bezit was van een bebloede zakdoek, en omdat er twee kleine 
bloedvlekken op zijn linkerhand te zien waren en omdat de eerste verdenking op hem was gevallen, werd Henri 
Simons onmiddellijk gearresteerd. Gevraagd naar de oorzaak hiervan, antwoordde hij dat de bloedplekken op zijn 
hand, afkomstig was van een wond van daags ervoor en dat de bloedvlekken op zijn zakdoek het gevolg waren 
van een bloedneus. Wat het tijdsgebruik betreft, beweerde de beschuldigde dat hij, nadat hij de ploeg had 
afgeleverd, hij met zijn zoon en Joseph Cayberghs naar Tienen waeren gegaan en daar de mis van 11 uur hadden 
bijgewoond. Om elf uur, toen ze terugkeerden, had ze gegeten in Vissenaeken, bij Jean-Baptiste Lenaerts en om 
ongeveer vier uur 's morgens had hij deze gemeente verlaten.  

Op 10 maart kwamen de rechterlijke autoriteiten ter plaatse en Simons, opnieuw opgeroepen, gaf dezelfde 
uitleg. Om de juistheid te verifiëren, werd in de loop van het onderzoek alle informatie onderzocht van alle getuigen 
die informatie konden verstrekken, tenzij ze verondersteld werden gedicteerd te zijn door de leugen of besmet met 
onverklaarbare fouten. Toegegeven moet worden dat Simons, ten tijde van het plegen van het misdrijf, niet in 
Kieseghem kon zijn, dat meer dan twee dorpen van Tienen verwijderd ligt.  

Tijdens het verhoor dat hij op 10 maart onderging, zette Derese echter een verweer op waarvan hij niet afweek 
en dat in formele tegenstelling stond tegen de staat met de beschuldigingen van Simons en de getuigenissen die 
dit bevestigden. Maar alvorens verder tegaan, moeten we eerst de omstandigheden omschrijven die gepaard 
gingen met de arrestatie van de eerste beschuldigde.  

Dezelfde dag dat de magistraten naar Kieseghem kwamen, ging Marie Simons, die wist dat Derese op zondag 
ook naar zijn vrouw in Tienen was gegaan, naar de stad met de bedoeling om te controleren of de vrouw van 
Derese niet één van de broden had gekregen die verdwenen waren op de dag van de moord op haar zus. Ze had 
het juist met haar verdenking en zodra ze terugkeerde naar Kieseghem, maakte ze deze belangrijke ontdekking 
bekend aan de onderzoeksrechter, die de inbeslagname van het brood en de arrestatie van Jean Matthieu Derese 
beval. Deze laatste werd onmiddellijk naar het huis gebracht waar de magistraten waren verzameld, en terwijl hij 
wachtte tot het moment om voor hen te verschijnen, slaagde hij erin onder de waakzaamheid van de gendarmes te 
ontsnappen en rende hij naar een put van 40 voet diep waar hij in sprong. Dankzij de snelle hulp, slaagde men erin 
hem uit de put te krijgen, hierbij liep hij een wonde achteraan het hoofd op. Toen hem werd gevraagd naar het 
motief van deze wanhoopsdaad, verklaarde hij dat hij het ongeluk had gehad om zijn vrouw zwanger terug te zien 
nadat hij naar huis terugkeerde na vijftien maanden gevangenisstraf waartoe hij was veroordeeld, in juli 1847, 
wegens een overval, en had nu schrik om opnieuw in een rechtszaak betrokken te geraken dat hem tot de 
plotselinge beslissing  inspireerde om een einde aan zijn leven te maken. Later wijzigde hij in zijn uitleg over dit 
punt, en hij beweerde dat hij per ongeluk in de put was gevallen.  

Wat betreft het bezit van het gestolen brood dat hij naar zijn vrouw had gebracht, op de dag van de moord, 
beweerde Derese dit te hebben ontvangen van Henri Simons. "Gisteren, op weg naar Tienen," zei hij, "kwam ik 
langs het huis van Anne-Catherine Simons, toen ik er een persoon uit het huis zag komen, die ik herkende als haar 
broer Henri. Hij leek bang te zijn en toen ik hem vroeg wat er aan de hand was, zei hij me om niemand te vertellen 
dat ik hem het huis van zijn zus had zien verlaten, en toen gaf hij me een brood. Henri Simons ging niet in detail,  
maar hij had bloed aan zijn handen die hij afgekuist had met zijn zakdoek. Ik vroeg hem opnieuw om uitleg maar hij 
antwoordde: "Houd je mond, je zult het later weten." Het was tussen tien en half elf  dat deze ontmoeting 
plaatsvond."  

Dat zijn, kort gezegd, de verklaringen die Derese geeft om de ernstige beschuldiging tegen hem te weerleggen. 
De procedure laat echter zien dat hij op zondag vroeg aankwam bij het huis van Henri Simons, maar deze was al 
onderweg met zijn zoon naar Vissenaeken, en Derese vertrok daar rond negen uur en vijfenveertig minuten. Om elf 
uur zag men hem niet ver van de kerk van Attenrode passeren, in een omgeving op zo’n twintig minuten afstand   
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van het huis van Anne-Catherine Simons; hij ging op dat moment met een haastige stap. Derese ging rond vier uur 
's morgens terug naar huis. Het hemd dat hij droeg had een scheur aan de voorkant die er 's morgens niet was, en 
toen zijn dochter Josephine hem vroeg wat er was gebeurd, antwoordde Derese dat hij zich aan een haag 
gescheurd had op het grondgebied van Vissenaeken. Josephine Derese getuigde dat ze bloedvlekken zag op de 
zakdoek die gebruikt was om de hoed en het hemd te omwikkelen die de verdachte had gedragen toen hij naar zijn 
vrouw ging, en dat deze vlekken er niet eerder waren. Analyses uitgevoerd door de chemische experts bevestigen 
deze verklaring echter niet, uit hun rapport volgt dat zij geen enkele plek van bloed konden detecteren.  

Op 29 maart, legde de onderzoeker het touw, dat gebruikt was voor de moord op Anne-Catherine Simons, voor 
aan Josephine Derese, en ze gaf aan het gezien te hebben een paar dagen voor de misdaad, in het huis van Henri 
Simons. De rechter vroeg haar in welke omstandigheden dit touw haar aandacht vooral had getrokken, en aan 
welke tekens zij het herkende; hierbij het antwoord van Josephine Derese: "De dag dat mijn vader en Henry 
Simons het hout verdeelden dat ze samen hadden hadden aangekocht, ging ik in het huis van de laatste binnen 
om de riem van de kruiwagen te halen, die ik moest gebruiken om het lot van mijn vader naar huis te voeren. Die 
was opgehangen aan een spijker, aan de kast in de keuken, en maakte die los en toen viel het touw. Ik raapte het 
op en hing weer op zijn plaats. Het is dit touw dat ik meen te herkennen, het is van dezelfde lengte, dezelfde 
gewicht zoals deze die me wordt getoond, het touw is natuurlijk een beetje vervuild vanwege het gebruik. "  

Derese verklaarde van zijn kant, tijdens het verhoor dat hij onderging op 19 september, dat 15 dagen of 3 weken 
voor de misdaad, tijdens herstellingswerken aan de kruiwagen Simons, hij een touw opgemerkt had dat er uitzag 
zoals bij het voorval, alleen was het het wat langer …. Maar Henry Simons en zijn vrouw protesteerden tegen deze 
beweringen; echter de getuigenis van de champeter bevestigt de verklaring van de eerste beschuldigde en zijn 
dochter.  

Op de maandag na de aanval, rond negen uur 's morgens, zag Jean-Francois Simons, die langs het bos voor 
zijn huis passeerde, Derese naar hem toe komen en deze begon onmiddellijk te spreken over het voorval van de 
dag ervoor, hij zei dat hij op het nieuws van de dood van Anne-Catherine Simons zo gestoord vond dat hij niet wist 
wat te zeggen. Hij vroeg of de overledene ooit zelfmoordneigingen had laten zien, al kon hij zelf nog niet geloven 
wdat het echt gebeurd was ……. Simons antwoordde dat het niet gemakkelijk was, en hij merkte op dat de 
beschuldigde plotseling ten prooi viel van zo’n emotie dat hij tijdelijk sprakeloos werd.  

 

 

Bijgevolg worden Jean Mathieu Derese en Henri Simons respectievelijk beschuldigd:  

 

Jean Mathieu Derese heeft, 9 maart 1851, te Meensel-Kieseghem opzettelijk en met voorbedachten rade de moord 
gepleegd op de persoon van Anne Catherine Simons, die moord werd voorafgegaan, vergezeld of gevolgd door de 
diefstal van twee broden, ten nadele van Anne-Catherine, Marie-Josèphe en Jean-François Simons .  

Henri Simons om medeplichtig te zijn aan de genoemde moord, voor het geven van instructies om het te plegen, of 
voor het aanschaffen van instrumenten of andere middelen die werden, wetende waarvoor ze zouden dienen.  

 

Waarop het Hof van Assisen van Brabant zich moet uitspreken.  

 

Aldus gedaan in Brussel, 16 november 1851.  

Voor de procureur-generaal,  
H. KEYMOLEN .  
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Hierbij vind je nog de originele tekst     
uit het boek ‘La Belgique Judiciaire – 
gazettes des tribunaux Belges et 

étranges” (1851, p 1674 - 1678) 
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