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KASTER - Vier leden van een zigeunerfamilie zijn naar het hof van assisen in Bergen 

verwezen voor de roofmoord op André Maroy, bijna twintigjaar geleden. De vier ontkennen 

elke betrokkenheid bij de dood van de cafébaas uit Kaster. Een volksjury zal nu moeten 

oordelen over hun schuld of onschuld.  

De roofmoord op André Maroy stevende op verjaring af zonder dat de daders waren 

opgepakt, maar na twintigjaar komt er toch nog een assisenzaak. 

 

Op zaterdagavond 4mei1991, terwijl half België voor de televisie zat voor het 

Eurosongfestival, sloten André Maroy en Elza Desmet hun café 'tOud Gemeentehuis in 

Kaster af. André (69) ging zijn pony op stal zetten, maar bleef weg. Toen Elza ongerust een 

kijkje wilde gaan nemen, werd zijn vastgegrepen door vierkerels en aan handen en voeten 

vastgebonden met stropdassen van haar man. 

 

De vier verdwenen met juwelen, een stapel kasbons ter waarde van 1,8miljoen Belgische 

frank en een som geld. Toen Elza zich kon bevrijden en hulp zoeken bij de overbuurman 

vonden ze het lijk van André in de stal achter het volkscafé. 

 

Al kort na de gewelddadige moord kwam de clan Becker in beeld. Getuigen hadden vierleden 



van de zigeunerfamilie uit Bergen in de buurt zien rondhangen, maar toen het parket van 

Kortrijk de verdachten naar het hof van assisen wilde zien verwijzen, bleek de bewijslast te 

licht te wegen. 

 

Vrij op borg 
 

Tot er in april vorig jaar opeens weer schot in de zaak kwam. Op basis van nieuw DNA-

onderzoek op de flesjes cola en bier die de daders bij de roofoverval nuttigden, vielen speciale 

politie-eenheden en de gerechtelijke diensten binnen in een zigeunerkamp in de buurt van 

Bergen. De spectaculaire actie leidde tot de arrestatie van René Claus (45), Daniël Becker 

(61) en diens zonen Laurent (41) en Johnny (39). Maar de vier tekenden beroep aan en na 

anderhalve maand voorhechtenis liet de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent hen 

vrij op borgtocht. 

 

Gisteren besliste diezelfde KI in Gent om de vier toch door te verwijzen naar het hof van 

assisen. Hoewel de moord in West-Vlaanderen plaatsvond, zal het proces niet voor het 

assisenhof van Brugge maar in Bergen voorkomen. Gezien de vier Franstalig zijn, vroeg de 

verdediging een taalwijziging. 

 

Het wordt niet alleen één van oudste zaken die door een assisenjury moet worden beoordeeld, 

ongetwijfeld zullen voor het proces strenge veiligheidsmaatregelen worden genomen want de 

clan Becker heeft niet de reputatie uit koorknapen te bestaan. 

 

De vier ontkennen overigens schuld en de verdediging zal zeker het DNA-onderzoek trachten 

te ondermijnen en de overschrijding van de redelijke termijn aanvoeren. Wellicht komt het 

assisenproces er na de zomer. 

 


