
Goukens Piet Frans 
 
 

Jeugdjaren 
 
Peter Frans Goukens werd op 6 oktober 1869 geboren te Borgerhout, als zoon van Pierre Goukens en 
Celestine Defeyter.  
Had hij nog broers of zussen? 
 
Piet Goukens zou gans zijn leven een trouwe klant worden en blijven van justitie. Hij was een echte vrijbuiter. 
Ook als jonge knaap was hij geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Vanaf 1881 tot 1887, dus 
vanaf zijn 12 jaar tot zijn 18 jaar, verbleef hij als jong boefje in de jeugdgevangenis van Saint Hubert. Maar door 
deze strenge aanpak geraakte hij zeker niet op het rechte pad, integendeel... 
 
Officieel noteerde men dat hij werkman was. 
Piet Goukens bleef ongehuwd. 
 
 

Landloper 
 
In de lente van 1888 werd de 19-jarige Piet Goukens opgepakt. De rechter van Antwerpen stelde vast dat hij 
geen geld had, geen werk en geen woonplaats. Hij werd daarom als vagebond naar Merksplas gestuurd. Piet 
Goukens arriveerde er op 17 maart 1888. Maar al na één week gevangenis nam hij de benen. Twee weken 
later werd hij weer gevat. Dat scenario herhaalde zich nog vijfmaal. Omwille van die vluchtpogingen vloog hij 
voor 15 dagen of een maand naar de strafcel. Uiteindelijk mocht hij de gevangenis officieel verlaten op 12 april 
1899. 
 
Twee jaar later werd hij weer gearresteerd. De rechter van Antwerpen stuurde Piet Goukens voor drie maanden 
naar de landloperskolonie, maar ook nu ging hij éénmaal op de loop. En weerom werd hj gevat. De rechtbank 
van Borgerhout stuurde hem prompt terug naar Merksplas. 
 
Anderhalf jaar later was het de rechter van Dalhem (in het Land van Herve) die Piet Goukens (23 jaar) voor 
twee jaar naar Merksplas stuurde, en ook deze keer nam hij éénmaal de biezen. Op 30 mei 1894 verliet hij de 
gevangenis. 
 
Hij verbleef dus in totaal 8,5 maanden in de landloperskolonie van Merksplas: 
> van 17-03-1888  tot  24-03-1888 = 1 week. 
> van 04-04-1888  tot  02-05-1888 = 1 maand. 
> van 08-05-1888  tot  16-05-1888 = 1 week. 
> van 21-08-1888  tot  18-09-1888 = 1 maand. 
> van 27-03-1889  tot  12-04-1889 = 2 weken. 
> van 04-06-1891  tot  17-06-1891 = 2 weken. 
> van 01-07-1891  tot  22-08-1891 = 3 weken. 
> van 25-01-1893  tot  10-04-1893 = 2,5 maanden. 
> van 01-05-1894  tot  30-05-1894 = 1 maand. 
> van 07-11-1906  tot  07-01-1907 = 2 maanden. 
 
Toen Piet Goukens begin oktober 1894 weer arriveerde in de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas, ging 
ook weer het gebruikelijke "intake-gesprek" door. Kreeg Piet Goukens wroeging over zijn daden? Of was er 
gedurende die frequente ontmoetingen een vertrouwensband gegroeid tussen Piet en de vragensteller? In elk 
geval was het zo, dat Piet Goukens een hele reeks misdrijven bekende. Deze werden op 8 oktober 1894 zelfs 
gepubliceerd in de Gazet van Antwerpen: 
 

 Op 12-10-1888 pleegde Piet Goukens een diefstal na inbraak. Hij ging aan de haal met twee jassen van 
Jozef Daman, een jas van Jaak Van der Heyden, een jas en een slaaplijf van Jozef Verhaegen alsook een 
"oliefrak" van Philip Aertgeerts. 

 Op 27-08-1892 stak hij een houtmagazijn in brand. 

 Op 07-11-1892 pleegde hij een diefstal met valse sleutels en stal de "oliefrak" van Victor Dua en de 
werkschoenen van Piet Reniers, Jaak Van der Heyden en Jaak De Beuckelaer. 

 Op 12-11-1892 klom hij binnen in een gebouw en stal er "manillentouwen" van M. Wil Borck. 

 Op 22-11-1892 was er weer een "inbraak door inklimming" met als buit: gereedschap van de stad 
Antwerpen, kleren van Alexander Annemans en van Alfons Cazenave, "kleergoed en gereedschap" van 
Jozef Daman, en een paar "waterbotten" van Lodewijk Janssens. 



 
Dit lijstje werd bezorgd aan de bevoegde instantie, met als gevolg dat Pieter Frans Goukens door het 
Assisenhof van Antwerpen werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenis, en die straf mocht hij niet meer uitzitten in 
de landloperskolonie van Merksplas.... 
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Bronnen 
> Archief van de landlopers in het Rijksarchief van Antwerpen. 
> Archief van de Gazet van Antwerpen, dagblad van 8 okt.1894. 
 
 


