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MEI 2014
Maria Walschaerts vermoord in Battel (Mechelen)

SEPTEMBER 2014
Mislukte moordpoging op vrouw in Bonheiden

OKTOBER 2014
Vrouw beschoten met loodjesgeweer in Mechelen

WOENSDAG
16 SEPTEMBER 2015
Linda Doms vermoord in Hofstade (Zemst)

MEI 2014
Maria Walschaerts vermoord 
in Battel (Mechelen)

OKTOBER 2014
Vrouw beschoten 
met loodjesgeweer 
in Mechelen

SEPTEMBER 2014
Mislukte moordpoging 
op vrouw in Bonheiden

SEPTEMBER 2015
Linda Doms vermoord in 
Hofstade (Zemst)

Moordenaar 

Renaud H. (53).  Foto: if

Een zieke, sadistische
geest. Iemand met psychopa
thische neigingen die erop
kickt kwetsbare vrouwen pijn
te doen. De speurders wisten
meteen met wat voor persoon
ze te maken hadden toen ze
het geheugenkaartje analy
seerden dat vorig weekend in
het appartement van Renaud
H. werd aangetroffen. De
gruwelvideo die hij maakte
terwijl hij opvoedster Linda
Doms uit Hofstade (Zemst)

om het leven bracht, sprak
boekdelen. Deze man had
meer op zijn geweten. Veel
meer. Dus ging het gerecht er
onmiddellijk van uit dat de
werkloze amateurfotograaf
nog (veel) meer slachtoffers
heeft gemaakt.

De onderzoekers hebben na
zijn arrestatie maandag zo
snel mogelijk het DNA en de
vingerafdrukken van H. 
geanalyseerd. Dat leidde giste
ren tot een enorme door
braak. De man werd in
verdenking gesteld voor de
moord op de bejaarde Maria
Walschaerts. 

De alleenstaande vrouw uit
het Mechelse gehucht Battel
werd in mei vorig jaar door
haar zoon thuis dood aan
getroffen. Ze was om het leven
gebracht met een hard voor
werp. De politie dacht
aanvankelijk aan een roof
moord. Maar nooit werd een
verdachte gevonden. Ook niet
nadat het gerecht een robot
foto had verspreid van een
mogelijke dader. 

Na meer dan een jaar leek de
brutale moord dus een typi
sche cold case te worden. Een
zaak die nooit zou worden op

gelost. Tot plots deze week de
vermoedelijke seriemoorde
naar Renaud H. in het vizier 
kwam. Zijn DNA blijkt nu
overeen te komen met gene
tisch materiaal dat op het
lichaam van Maria Wal
schaerts werd teruggevonden.

De onderzoeksrechter in
Mechelen heeft H. gisteren
urenlang 
ondervraagd. 
Maar de par
kinsonpatiënt 

gaf niets
toe. Meer zelfs:
hij bleef hals
starrig ontken
nen dat hij de
oude vrouw had
vermoord. Patrick, de zoon
van Maria Walschaerts, wilde 
daar gisteren niet op reage
ren. Hij wacht het verder on
derzoek af.

Woning binnendringen

Ook al ontkent Renaud H.
staalhard de moord op Maria
Walschaerts, toch beschikt
het gerecht over meer dan
ernstige aanwijzingen dat de
hobbyfotograaf de voorbije
jaren nog veel meer kwetsbare
vrouwen hardhandig aanviel.
Exact een jaar geleden onder
meer in Bonheiden. 

DNAonderzoek wijst uit dat
H. toen geprobeerd heeft bin
nen te dringen in de woning
van een alleenstaande vrouw.
Volgens het Mechelse parket
is de vrouw aan de dood ont
snapt. Ondanks verwoede po
gingen slaagde Renaud H. er
niet in het huis binnen te
dringen. Toch wordt hij nu 
ook in verdenking gesteld van

poging tot moord.
Dat maakt dus twee moorden

en minstens één moordpo
ging. Speurders kunnen enkel
vermoeden dat Renaud H. het 
profiel heeft van een klassieke

seriemoordenaar. Feit is dat
zijn manier van werken al
meer dan een jaar lang dezelf
de is. Hij kiest steevast voor
kwetsbare vrouwen die alleen
zijn. Ze wonen ook nooit ver

van bij hem thuis. Op fiets
afstand zelfs, hoogstens een
paar kilometer van zijn appar
tementje in de Mechelse bin
nenstad verwijderd. 

Daarnaast valt op dat Linda
Doms en Maria Walschaerts 
op dezelfde manier om het le
ven werden gebracht: als 
moordwapen werd telkens
een hard voorwerp gebruikt.
Beide slachtoffers maakten
vermoedelijk een lange dood
strijd mee.  

Oude dossiers uit de kast

Het gewelddadige en sadisti
sche gedrag van H. doet de
speurders dus vrezen dat hij
nog andere vrouwen op een 
agressieve manier heeft bena
derd. Het is bekend dat hij
twee weken geleden nog  te
rechtstond omdat hij een
vrouw op de fiets met een
loodjesgeweer had bescho
ten. Verschillende parketten
in ons land wordt nu nage
vraagd oude dossiers uit de
kast te halen en genetisch ma
teriaal te vergelijken met die
van de parkinsonpatiënt. 

Renaud H. verschijnt van
daag voor de raadkamer in
Brussel, die zijn aanhouding
zonder twijfel zal verlen
gen. Op datzelfde moment
wordt Linda Doms – zijn laat
ste slachtoffer – in Mechelen
begraven. 

De vraag is of H. de komende
dagen zelf nog iets te verkla
ren heeft. Tijdens zijn proces
in Mechelen verstopte hij zich
achter zelfmedelijden. ‘Alles
is de schuld van de parkinson
diagnose’, jammerde hij toen.
Afwachten of hij zijn ziekte
opnieuw als ‘excuus’ zal 
gebruiken om zijn gruwel
daden goed te praten. Speur
ders geloven echter niet dat de
ziekte iets met zijn motieven
te maken had. Zij kennen
maar één omschrijving voor
een gevaarlijk persoon als
Renaud H.: het prototype van
een psychopathische delin
quent. (mkm, yb tdk, cel,)

Renaud H. (53) verdacht van twee 
moorden en minstens één moordpoging

Zijn manier van werken is al meer 
dan een jaar lang dezelfde. Hij kiest 
steevast voor kwetsbare vrouwen 
die alleen zijn. Ze wonen nooit ver 
van bij hem thuis

Het had er lang naar uitgezien dat de moord op 

Maria Walschaerts (82) nooit zou worden opgelost.  Foto: if 

Linda Doms (52) werd vorige week 

om het leven gebracht.  Foto: if

DNA ontmaskert 
parkinsonpatiënt 
als seriemoordenaar

Twee moorden en minstens nog één moordpoging. Zijn eigen DNA heeft 

parkinsonpatiënt Renaud H. (53) ontmaskerd als een psychopathische 

seriemoordenaar. Naast opvoedster Linda Doms (52) wordt hij ervan 

verdacht dat hij vorig jaar ook Maria Walschaerts (82) heeft 

vermoord. Hij koos zijn slachtoffers – telkens alleenstaande vrouwen – 

altijd op fietsafstand van zijn woonplaats Mechelen. 
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Eigenlijk moet hij nog geheim
blijven, en wordt hij pas zondag
officieel aan het grote publiek
voorgesteld. Maar wie elke dag op
de E314 tussen Lummen en Brus
sel pendelt, heeft hem mogelijk al
gezien op de opvallende roze
affiche. Het gaat om Ray, de
nieuwe Vlaamse verkeersmascot
te. En hij roept de Vlaming op:
Luister naar Ray: niet te snel is 
dik okay.

Het is niet langer het Belgisch
Instituut voor Verkeersveiligheid
dat de campagne tegen over
dreven snelheid maakt. Door de
zesde staatshervorming zijn nu
de regio’s verantwoordelijk. Het
Brusselse reclamebureau Leo
Burnett doet dat voor Vlaande
ren, in opdracht van Vlaams
minister van Mobiliteit Ben
Weyts (NVA).

Freddy Mercury

Eerder had het reclamebureau
aangekondigd een ‘flamboyan
te, coole macho’ te zullen
inzetten. ‘Echt het stereotiepe
beeld dat de Vlamingen heb
ben van snelheidsmaniakken’,
zei bedenker en creatief
directeur Tom Garcia daar
over. Als een macho het cool
vindt zich aan de snelheid te
houden, dan moet heel
Vlaanderen dat ‘okay’ vin
den, is de boodschap. 

‘Ray’ kreeg uiteindelijk een
opvallende witte broek, een uit de
kluiten gewassen snor en een
blinkende ketting aangemeten.

Een lookalike van Queenzanger
Freddy Mercury, zo lijkt het als je
komt aanrijden. Maar hij kreeg
groen licht van minister Weyts.

Behalve de look van Ray valt ook
de roze kleur van de affiche op.
Die is bewust gebruikt, want de
campagnes moeten een stuk
zachter zijn. De Vlaming choque
ren, dat werkt niet meer, lieten de
nieuwe reclamemakers eerder
verstaan. Ze stapten af van gru
welijke beelden van een meisje
zonder gordel dat door de voor
ruit vliegt, of een hardrijder die
zijn eigen begrafenis bijwoont. 

Buitenlandse studies hebben
uitgewezen dat het schokeffect
met de tijd afneemt. Er zijn al 
heel straffe beelden nodig om
mensen nog wakker te schudden.
Daarom wordt nu vooral op
humor ingezet.

Experts hebben hun vragen bij
de effectiviteit van de campag
ne. Zo betreurt mobiliteitsorgani
satie Touring dat de boodschap
door de affiche naar de achter
grond verdwijnt. ‘De affiche valt
op, maar de verkeersboodschap 
niet. Het is ook maar de vraag of
weggebruikers zich aangesproken
voelen door Ray.’  

Wat vrouwelijk

‘Ray ziet er wel wat vrouwelijk
uit’, meent verkeerspsycholoog
Gerard Tertoolen. ‘Hem als
modelfiguur opvoeren voor een 
toch eerder machopubliek is een 
gok. Positief is wel dat de makers
stoppen met bestuurders angstig
te maken.’  

Ray, die ook een eigen stem zal
hebben, zal de komende weken op
de borden langs de weg en vooral
via de radio weggebruikers
aanzetten tot trager rijden. Met
eindejaar en in de zomer blijft
Bob  bestaan.

www.volkswagen.be

De nieuwe Caddy Van en Transporter. 

De veertiendaagse van 

de bedrijfsvoertuigen 

tot en met 30/9

Kom al hun voordelen ontdekken tijdens een testrit bij
uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler. 

 Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

Een ferme snor, witte broek en dikke ketting rond 
de nek. Maak kennis met Ray, de nieuwe verkeers
mascotte die Vlamingen veiliger moet doen rijden. 
De opvallende roze affiches langs de weg zijn een 
groot contrast met de strenge campagnes van het 
Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) 
die we al jaren gewoon zijn. Maar of de boodschap 
zal overkomen, is maar de vraag. 

Deze ‘macho’ moet
ons veiliger doen rijden

WIM BRILLOUET

Als je een erlotinibpil door
slikt met cola, dan wordt die pil
sneller opgenomen in je bloed.
Dat hebben wetenschappers
van het universitair ziekenhuis
van Rotterdam vastgesteld.
Omdat cola zo zuur is – het
bevat onder meer fosforzuur –
wordt de pil in som
mige gevallen dubbel
zo snel opgenomen.
Je moet wel ‘echte’
cola gebruiken, bij
light werkt het niet.

Toxicoloog Jan Tyt
gat (KU Leuven) is
niet verrast. ‘De zuur
tegraad van de cola
geeft de maag een

boost om het middel op te
nemen.’ Dat betekent niet dat
we alle pillen met cola moeten
innemen. ‘Dat hangt af van de
scheikundige samenstelling. In
sommige gevallen werkt cola
zelfs averechts.’

Wat je het best doet? ‘De pil in
water oplossen en dat opdrin
ken is in de meeste gevallen de
beste weg’, zegt Tytgat. ‘Of je

kan de pil in
je mond

steken en dan een
glas water drinken.’

De combinatie met
pompelmoessap is
gevaarlijk. ‘Daarin
zitten stoffen die
tijdelijk de leverfunc
tie stilleggen. Daar
door wordt het medi
cijn niet afgebroken.’
(tlb)

Kankermedicijn helpt sneller met cola
Een veelgebruikte pil tegen 
longkanker helpt sneller 
als je ze inneemt met cola 
dan met water. 

Experts betwijfelen of ‘Ray’ zal werken als nieuwe verkeersmascotte

Er is gekozen voor roze 

omdat de campagne 

zachter moet zijn. Foto: wba


