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De dag dat

Al10 jaar schrijftDirkArts een
gedichtoverderaidenstuurt
datdoornaareenpaarvrien-
den.Het is zijnmanieromhet
dramateverwerken.Dit isdit
jaar zijngedicht.

Beste,
Deherinneringaandiedag
zalmenooit verlaten.

Het standbeeldvanVanOstaijen,
vandaag, als stille getuige,
kijkendnaardebank,
waar toeneenonschuldige
vrouw,bewustwerd
neergeschoten.

De klank van die schoten zindert
nogna,
als eenblijvendbewijs van
waanzin enhaat.
Ondertussen draait de wereld
verderdoor, steedsharder, steeds

dualer, gedreven door de waan
vandedag.

Met, nog steedsmeer
verdeeldheiddanverzoening,
meerangst danhoop,
meerhebzuchtdan solidariteit,
meer grimmigheiddanwarmte,
meer gewelddan liefde.
Laten we hier even bij stil staan
enovernadenken,
inherinneringaanSongül,
LunaenOulematou,
enaanalle slachtoffers van
onzinnig geweld en terreur.
Laten we tóch hoopvol en ver-
draagzaamblijven.
Haatenracismegeenkansgeven.
Een zinnigalternatief is erniet.
Wiedenkt vanwel,
dwaalt.

Grote groet,
Dirk

ELK JAAR EEN GEDICHT
OM HET NOOIT TE VERGETEN

Stad maandenlang in rouw
11mei: Antwerpen is inrouw. «Wemoetenver-
mijdendat onze samenleving in een spiraal van
geweldterechtkomt»,verklaardeeersteminister
Guy Verhofstadt. De premier verafschuwt de
moordenendevormvanextreemracisme.
15mei:LunaenOulematawordenherdachtmet
een indrukwekkende minuut stilte tijdens de
Antwerpsegemeenteraad.
17 mei: Luna krijgt een afscheidsdienst in de
Sint-Pauluskerk.Ophetkleinewittekistjeprijkt
een fotovandepeuter enhaarvermoordeMali-
neseoppas.
20mei: Het lichaam van Oulematou wordt ge-
repatrieerdnaarMali.Deontvangstopdelucht-
haven is indrukwekkend. Honderden mensen
wachtendekist op
26 mei: Antwerpen kleurt wit tijdens de mars
‘Het verdriet van A’. Alle deelnemers wordt ge-
vraagddiedaginwittekledij tekomen,als teken
vanverbondenheid.
Eind mei: De overheid reageert met een ver-
strenging van de wapenwet om impulsaanko-
peneenhalt toe te roepen.
22juni:Dereconstructievandemoorden duurt
bijnazevenuur.150politiemannen,eenspeciaal
‘overbrengingsteam’eneenhelikopterbegelei-
den demoordenaar op zijn pad. Conclusie: zijn
dadenwaren racistischgeïnspireerd.
10 oktober 2007: Van Themsche wordt tot le-
venslangveroordeeldvoordemoordopdeklei-
ne Luna en Oulematou en de moordpoging op
Songül.Hij zit vandaagzijn straf uit indegevan-
genis vanOudenaarde. (SCA)

TIEN JAAR NA DODELIJKE RAID

1
Lombaardenvest

2
Groenplaats

3
Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal

4
Spanjepandsteeg

5
Pottenbrug

6
Zwartzustersstraat

7
Grote Koraalberg
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Opde plaatswaar Lunawerd doodgeschoten, werd kort na
de schietpartij een herdenkingssteen aangebracht. KDS

Het labo voert een sporenonderzoek uit aan deGroteKoraalberg,
waar een agentHansVanThemsche even daarvoor neerschoot.

Het pleintjewaarSongül Koç op een bank een boek zat te lezen
toen zewerd neergeschoten. KDS

DewapenwinkelwaarVanThemsche de dag zelf nog een karabijn
heeft gekocht, is sinds2014dicht. KDS

Zo ging Van Themsche te werk
NadatVanThemsche ‘s ochtendsmet de trein aankomt in
Antwerpen, trekt hij naarwapenhandelaar Lang in deLom-
bardenvest. Hij koopt er voor494euro een jachtgeweer.

Met het jachtgeweer over de schouderwandelt hij over de
Groenplaats. Daarwouhij oorspronkelijk toeslaan.

Omdat het te druk is, trekt hij naar de kathedraalmaar ook
daar loopt te veel volk rond.

In Spanjepandsteeg verbergt hij zich achter een container,
haalt hij zijnwapenuit de doos en laadt het.

Op het rustige pleintje aan dePottenbrug schiet hij rond
11.45uurSongülKoç neer. Ze overleeft.

Hij stapt rustig verder naar deZwartzusterstraat. AlsOule-
matou enLuna passeren, draait hij zich om. Eerst schiet hij
de oppas in de rug, daarnaLuna op haar driewieler.

Om iets voor 12 alarmeren voorbijgangers een agent. Die
sommeertVanThemsche zijnwapenneer te leggen.

Wanneer hij weigert, schiet de agent hem in de buik.
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Een kind omhelst haarmoeder op de plekwaar Luna is doodgeschoten. KDS
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Antwerpen klein krijgen. Eén man deed het tien jaar geleden met een geladen cow-
boykarabijn op zijn schouder: Hans Van Themsche. Op 11 mei, en de daaropvolgende
weken, stond de Scheldestad stil. Hoe kon zoiets gebeuren, anno 2006? Met een
blik op oneindig koos Van Themsche koelbloedig zijn slachtoffers uit. Alsof het giste-
ren was herinnert de Antwerpenaar zich het drama waarbij Luna Drowart (2,5) en
haar Malinese oppas Oulematou Niangadou (25) het leven lieten. Een reconstructie
van een dramatische tocht door de Antwerpse binnenstad.
SASKIA CASTELYNS

Donderdagochtend 11mei 2006.
HansVanThemschewrijft om5u
deslaapuit zijnogen inhet inter-
naat in Roeselare. Daar studeert
hijdanaldriejaarvoordierenver-
zorger. Een paar dagen ervoor is
hij betrapt op roken. Van Them-
sche vreest dat hij wordt wegge-
stuurd, wil zelfmoord plegen,
maar eerst ‘zo veel mogelijk al-
lochtonen’meesleuren.’ Dat ver-
telthijeendageerderookaanwat
klasgenoten, maar niemand
neemt hem au sérieux. Die och-
tendhaalthijeenscheermesdoor
zijn haar. Slordig, want er blijven
lange plukken hangen. Zijn aan-
gezichtbloedtookomdathij zich
grof geschoren heeft. Voor hij
naardetreinrichtingAntwerpen
tsjokt, trekt hij een lange zwarte
lerenjasaan,eenwitteT-shirter-
onder, een legerbroek en com-
batschoenenomdemetamorfose
naar ‘skinhead’ te maken. Het
contrast met zijn normale ‘grijze
muis’-imago,kánnietgroterzijn.
Van Themsche laat ook een af-
scheidsbrief achter.Hij isnietvan
plan terug te keren, dat is duide-
lijk.

Uitgebluste blik
De treinrit gebeurt in een soort
van roes, met een uitgebluste,
dromerige blik op oneindig. Net
als zijn doelgerichte wandeling
rond 8.30u van het Centraal Sta-
tion naar wapenhandelaar Lang
in de Lombardenvest, achter de
Groenplaats.Hijvraagtwelkewa-
pensvrij tekoopzijn, laatzijnoog
vallenopeenkarabijn30-30,type
Marlin,maarheeft teweiniggeld
bij. Hij neemt de bus naarWilrijk
- waar zijn ouders en drie broers
wonen-enhaalt ineenbankkan-
toor750euroaf.
Rond 10.45u staat hij terug in de
wapenwinkel. Eigenaar Georges
Langvertelt tijdensdegrootsere-
constructie eind juni 2006al hoe
een sullige en brave jongeman
voorhemstond.Vandaagheeftde
intussen79jaaroudemanernsti-
ge hartproblemen. «Mijn aorta
staat op ontploffen», vertelt hij.
«Het is zo’n pijnlijke periode ge-
weest die gepaard ging met een
torenhoog schuldgevoel. Ik ben
sinds kort ook mijn zoon Benoit
kwijt.»
Zijnwapenwinkel-deoudstevan
de stad - is ook gesloten sinds
2014. «Nuwil ik alles eindelijk la-
ten rusten.»Samenmetzijn zoon
demonstreerdeGeorgesLanghoe
hetwapenwerkte.VanThemsche
betaalt 494 euro voor het jacht-
geweer. Hij koopt ook 20 patro-
nen voor 18 euro. Dat deze bleke
kerel, net 18, nog geen uur later

een koelbloedige moordenaar
wordt, kan Georges Lang in de
verstevertenietvoorspellen.Met
de karabijn in de doos over de
schouder wandelt hij over De
Groenplaats. Bob Merckx, uitba-
ter van café De Post, ziet hemdie
dag lopen. Hij valt op door zijn
lange jas op een dag die Antwer-
pen stilaan in de zon laat baden.
«Ikwasmijnterrasaanhetbuiten
zetten. Het was nog vrij vroeg.
Misschien is dat ons geluk ge-
weest.» Niets is minder waar,
want Van Themsche wilde wel

degelijk daar toeslaan, maar hij
bedenktzichomdaterteveelkin-
deren zijn. Merckx denkt nog
vaak aan de dag dat Antwerpen
voor het eerst geconfronteerd
werdmetblindgeweld.«Ennule-
venweineenwereldmetterreur-
dreigingen. Het zet je nog meer
tot nadenken.Mijn grootmoeder
zei altijd: in het leven kan je niet
bangerzijndanvaneengek.»Van
Themsche loopt naar de kathe-
draal, maar ook daar is het te
druk.Hij zetzijn tochverderdoor
de wat rustigere straatjes in de
binnenstad.

Hoofddoek
In de Spanjepandsteeg verbergt
hij zich achter een container,
haalt zijn wapen uit de doos en
laadt het. Hij stapt verder,wapen
in de hand, vinger naast de trek-
ker, om te vermijden dat er een
toevallig schot zou afgaan. Rond
11.45 arriveert hij aanhet rustige
pleintje Pottenbrug. Het stand-
beeldvandeAntwerpseschrijver
Paul vanOstaijen kijkt er al jaren
goedkeurend overheen, ook die
11demeials SongülKoç (46)er in
alle rust een boek zit te lezen. Ze
zit verzonken in het verhaal als
Hans Van Themsche haar vanop

twintig meter in de borst schiet.
Omdat ze een hoofddoek droeg,
verklaart hij later. Hij zegt geen
woord, gunt haar geen blik. Hij
zietalleeneenschietschijf.Erzijn
verschillende getuigen van de
schietpartij die de Turkse als bij
wonderoverleeft.Dekogel door-
boort haar borst en verlaat haar
lichaamweerdoorde rug.

Litteken
Alszo’n twee jaargeledenhetgat
van de afgeketste kogel in het
bankje wordt hersteld, zijn de
meningen verdeeld. «Wij zijn
blij», reageert Barista Jens Oris
van koffiebar Normo, in de Min-
derbroedersrui net over het
pleintje. De zaak zit er dan nog
maar drie jaar. «Want er wordt
geregeld gepraat over die vrese-
lijke dag. Het is niet leuk de spo-
rendaarvannogaltijdtezien.Het
leven is hier verder gegaan.Maar
datgatbleef eensmet.Dat laatste
lugubere spoor is eindelijkweg.»
Dirk Arts zagwél hoe Van Them-
schezichmuisstil richtingSongül
boog.Hijwerkt ineenkantoorop
het plein. Hij vond de herstelling
toen jammer en vindt dat nog
steeds. «Alles moet slijten, maar
dat kogelgatwas een litteken. En
een littekenhoeftnietaltijd lelijk
te zijn. Ik zal het alleszins nooit
vergeten. Je gelooft niet wat je
ziet, maar je ziet ook niet wat je
gelooft.»

IJzig kalm
Altienjaar langschrijftArtsopde
11demeieentekstjeenstuurtdat
doornaareenpaarvrienden.«Het
is mijn manier om te verwerken
wat ik toen zag. Het geeft me de
mogelijkheidheteenplaatstege-
ven.Hetmoetgezegd,natienjaar
is het concrete feit vervaagd,
maar de herinnering blijft.» In-
tussen stapt Van Themsche ijzig
kalmverder. Tweeminuten later
draait hij de Zwartzustersstraat
in. Daar breekt de hel los als hij
OulematouNiangadoutegemoet
loopt. De oppas merkt dat Van
Themsche een wapen vasthoudt
enversnelthaarpasnog.Maarals
hij de vrouw en het kindje pas-
seert, draaithij zichom.Hij vuurt
eerst op Oulematou, van op vijf
meter inhaar rug.Hetslachtoffer
kijkt net over haar schouder. Van
Themsche kijkt haar recht in de
ogen. De vrouwvalt. Luna begint
te huilen. Hij herlaadt en schiet
het meisje op haar driewieler in
de rug. Maandenlang leggen
mensenbloemenneerbijdeplek
waar Luna en haar oppas het le-
ven lieten. «Nu gebeurt dat niet
meer. In 2007 is er wel een her-

denkingssteengeplaatst.Totvan-
daag zien we er nog regelmatig
mensen stoppen», klinkt het in
bloemenwinkelDePlantageinde
Lange Koepoortstraat waar het
personeel vlak na de raid in de
Zwartzusterstraatpaniekzietuit-
breken.

Nonchalant
Van Themsche is daarentegen
niet te stoppen. Hij wil naar de
Grote Markt en gaat via de Zirk-
straat de Hofstraat in. Met zijn
wapen nonchalant langs hem
slingerend, dan eens in zijn nek
zoals een commando. Op het
pleintje aan de Grote Koraalberg
alarmeren een paar vrouwen
wijkagent Marcel Van Peel. Mar-
cel houdt er met een boek mid-
dagpauzeophetterrasvancaféIn
de gloria. Hij sommeert Van
Themsche tot drie keer toe zijn
wapen neer te leggen. Die vraagt
de agent ‘hem door de kop te
schieten’ en richt zijnkarabijnop
VanPeel. De agent - vandaagmet
pensioen - vuurt Van Themsche
eenkogel in de buik. Demoorde-
naar stuikt rond 11.54 uur in el-
kaar. «Een drama op De Grote
Markt is vermeden», herinnert
Olivier Reyniers die toen mede-

eigenaar was van café Het Ulti-
matum.Wantééndingstaatvast:
was Van Themsche op de Grote
Markt geraakt, het bloedbadwas
niet te overzien geweest. «Ik
stond toenopeenvol terras op te
dienen. Het was een heel warme
dag. Ik herinnermenog goeddat
wat er achter de hoek gebeurd
was,heelsnel totbijonskwam. Ik
konmijnorennietgeloven.Voor-
al dat die kerel heel de stad had
kunnendoorlopenmeteenjacht-
geweer. Ik denk nog vaak aan die
dag. Temeer omdat ik nu vlak bij
het restaurant woon dat de ou-
dersvanLuna,LaurenceVanBree
en Roman Drowart, toen in de
Hofstraatuitbaatten.»

DeMalinese oppasOulematouNiangadou
werd doodgeschoten vanop5meter.

Slachtoffers maakten
geen enkele kans

SongülKoç raakte zwaargewond
na een kogel in de borst. De Scheirder

VanThemsche schoot LunaDrowart (2)
op haar driewieler dood.

Mijn aorta staat
op ontploffen. Het is
zo’n pijnlijke periode
geweest die met een
torenhoog schuldgevoel
gepaard ging
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Mijn grootmoeder
zei altijd: ‘In het
leven kan je niet
banger zijn dan van
een gek’

BOB
MERCKX

VAN CAFÉ
DE POST

HansVanThemsche in het hof
van assisen, in 2007. PN Dewitte kist vanLuna, op de begrafenisplechtigheid. PN

Antwerpen stilstond
VAN HANS VAN THEMSCHE
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