
	  

99	  11	  mei	  2006,	  een	  klaagzang	  
	  
(t&m:	  Bob	  De	  Pooter)	  
Hans	  Van	  Themsche	  vermoordde	  op	  11	  mei	  2006	  in	  Antwerpen	  op	  straat	  twee	  personen:	  de	  
	  Malinese	  vrouw	  Oulematou	  Niangadou	  en	  het	  tweejarig	  Belgisch	  meisje	  Luna	  Drowart	  dat	  bij	  haar	  
was.	  Van	  Themsche	  was	  18	  jaar	  oud	  toen	  hij	  de	  schoten	  loste.	  Voorheen	  verwondde	  hij	  ook	  Songül	  
Koç,	  die	  op	  een	  bankje	  in	  de	  buurt	  een	  boek	  zat	  te	  lezen.	  De	  feiten	  vonden	  plaats	  in	  de	  
Minderbroedersrui	  en	  in	  de	  Zwartzustersstraat.	  Hans	  Van	  Themsche	  kocht	  een	  Marlin-‐jachtgeweer,	  
type	  336W	  en	  trok	  vervolgens	  op	  moordtocht.	  Het	  eerste	  slachtoffer	  dat	  hij	  die	  dag	  trof	  was	  
de	  Turkse	  Songül	  Koç,	  een	  vrouw	  die	  op	  een	  bankje	  in	  de	  buurt	  een	  boek	  zat	  te	  lezen.	  Ze	  geraakte	  
ernstig	  gewond,	  maar	  overleefde	  de	  aanslag	  op	  haar	  leven.	  Even	  later	  kruiste	  zijn	  pad	  dat	  van	  
de	  Malinese	  au	  pair	  Oulematou	  Niangadou	  (1981)	  die	  aan	  het	  wandelen	  was	  met	  de	  
tweejarige	  peuter	  Luna	  Drowart	  in	  de	  Zwartzustersstraat.	  Beiden	  werden	  koelbloedig	  vermoord.	  
Hoewel	  Luna	  Drowart	  een	  blanke	  huidskleur	  had,	  schoot	  Van	  Themsche	  haar	  ook	  dood,	  omdat	  ze	  in	  
het	  gezelschap	  van	  de	  donkere	  Niangadou	  verkeerde.	  Op	  het	  moment	  van	  haar	  overlijden	  was	  
Oulematou	  Niangadou	  24	  jaar	  oud	  en	  zwanger.	  Ze	  had	  bovendien	  nog	  een	  dochter,	  die	  nog	  in	  Mali	  
verbleef.	  Op	  19	  mei	  werd	  zij	  begraven	  in	  Bamako,	  de	  hoofdstad	  van	  Mali.	  
De	  ouders	  van	  Luna	  Drowart	  hadden	  vlakbij	  de	  plek	  van	  de	  moord	  een	  restaurant,	  genaamd	  
"Hofstraat	  24".	  De	  familie	  is	  goed	  bekend	  in	  de	  stad	  Antwerpen,	  onder	  andere	  de	  Belgische	  
acteurs	  Gaston	  Berghmans	  en	  Jan	  Decleir	  zijn	  kennissen	  van	  hen.	  Laatstgenoemde	  zong	  ter	  
nagedachtenis	  van	  Luna	  Drowart	  een	  lied	  (Luna)	  tijdens	  de	  uitvaartdienst	  in	  de	  AntwerpseSint-‐
Pauluskerk.	  De	  groep	  Patrick's	  Hot	  Sugar	  Juice	  maakte	  een	  liedje	  voor	  Luna:	  "Luna	  on	  my	  mind".	  
Na	  de	  schietpartijen	  werd	  Van	  Themsche	  door	  een	  agent,	  Marcel	  Van	  Peel,	  tegengehouden,	  
gemaand	  zijn	  geweer	  neer	  te	  leggen	  en	  toen	  hij	  dit	  niet	  deed,	  in	  de	  buik	  geschoten.	  Tot	  driemaal	  toe	  
had	  de	  betreffende	  agent	  tegen	  hem	  geroepen:	  "Stop,	  politie!	  Leg	  uw	  wapen	  op	  de	  grond!"	  Van	  
Themsche	  antwoordde	  daarop:	  "Schiet	  me	  maar	  dood."	  
Tijdens	  het	  proces	  op	  10	  oktober	  2007	  werd	  Van	  Themsche	  op	  alle	  punten	  schuldig	  bevonden	  door	  
de	  Assisenjury.	  Als	  gevolg	  van	  de	  schietpartij	  is	  de	  goedkeuring	  voor	  de	  nieuwe	  Belgische	  wapenwet	  
versneld	  zodat	  een	  legale	  "impulsaankoop"	  van	  wapens	  niet	  meer	  mogelijk	  is.	  
In	  de	  week	  na	  het	  gebeuren	  was	  dit	  het	  enige	  wat	  ik	  kon	  doen:	  woede	  en	  verdriet	  van	  me	  afschrijven	  
in	  een	  lied.	  Dat	  lied	  heeft	  daarna	  2	  jaar	  in	  de	  schuif	  gelegen,	  omdat	  ik	  het	  te	  dicht	  op	  mijn	  vel	  vond,	  
té	  persoonlijk.	  Maar	  uiteindelijk	  vond	  ik	  het	  zinvol	  om	  het	  te	  integreren	  in	  het	  programma	  over	  ‘de	  
stad’.	  Het	  was	  immers	  een	  gebeurtenis	  die	  op	  zijn	  minst	  mijn	  beleving	  van	  de	  stad	  gekleurd	  heeft.	  


