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kost cafébaas het leven  

 

André Maroy werd op 11 mei 1991 in Kaster begraven.phk 

ANZEGEM - Vier maanden geleden overleed Elza Desmet in Ingooigem. Al werd zij 

negentig jaar, de vrouw heeft nooit geweten wie op 4mei 1991 hun café 'tOud Gemeentehuis 

in Kaster binnenvielen, haar man André Maroy (69) en zijzelf knevelden en zo André de dood 

injoegen. Het parket kon de bewijzen tegen de verdachten niet hard maken.  

Gewezen landbouwer Odo Festjens is intussen vierennegentig, zijn vrouw Elza De Clercq 

drieëntachtig. Zij wonen nog altijd op de hoeve in de Tiegemstraat in Kaster. Café 'tOud 

Gemeentehuis aan de overkant van de straat is intussen gesloopt, maar Odo en Elza 

herinneren zich nog heel goed wat er zich die zaterdag achttien jaar geleden afspeelde. 

 

'Zoals de meeste Belgen zat ik die avond van de 4de mei 1991 naar het Eurovisie Songfestival 

op televisie te kijken. Mijn vrouw was niet thuis. Zij was gaan kaarten bij vrienden in Aarsele. 

Opeens werd er op het raam geklopt. Het was mijn buurvrouw Elza Desmet. Zij was helemaal 

over haar toeren en haar handen zaten samengebonden met dassen van haar man André 

Maroy. Of ik direct wilde meekomen, want ze was overvallen en vond André niet', vertelt 

Odo Festjens. 

 

Odo sneed de handen van Elza Desmet los en volgde haar. In één van de stallen van het café 

en de voormalige slagerij deed Odo de akeligste ontdekking van zijn leven. 'André Maroy lag 

op de grond. Op zijn buik en met een koord om zijn nek. Hij was dood. Wellicht was hij door 



verstikking om het leven gekomen', zucht Odo. 

 

Café 'tOud Gemeentehuis kreeg vooral kaarters over de vloer. Door het Eurovisie 

Songfestival waren de laatste klanten iets vroeger naar huis gegaan. Voor André Maroy rond 

22uur wilde gaan slapen, wilde hij eerst nog de pony op stal zetten en zijn hondje eten geven. 

En toen werd hij overvallen door vier gemaskerde kerels die wellicht al een tijdje op de 

uitkijk hadden gestaan. Ze sleepten André naar één van de stallen en knevelden hem met een 

elektrisch snoer. 

 

Ongerust omdat André zo lang wegbleef, begaf Elza Desmet zich naar buiten. En toen werd 

ook zij overvallen. Zij werd aan handen en voeten vastgebonden met stropdassen van haar 

man en opgesloten in de keuken. De vier overvallers schakelden de elektriciteit in de herberg 

uit en schoven de biljarttafel tot tegen de voordeur zodat ze ongestoord de hele woning 

konden doorzoeken. 

 

Ze verdwenen met 170.000toenmalige Belgische franken en een stapel kasbons.  

 

Nadien hield Elza Desmet nog een tijdje het café alleen open, tot zij verhuisde naar de 

Corbielaan in het centrum van Kaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


