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JEMEN

‘Noodhulp geraakt
niet tot in Jemen’

Het Saudische leger heeft 
zondag toestemming gegeven 
aan het Rode Kruis om humani
taire noodhulp te leveren aan de 
Jemenitische hoofdstad Sanaa 
en aan de havenstad Aden. Toch 
krijgt het Rode Kruis de goede
ren het land niet in, aldus 
woordvoerster Sitara Jabeen. 
Het vliegveld van Sanaa is 
zwaar beschadigd, waardoor een 
cargovliegtuig er niet kan lan
den. Bovendien woeden de ge
vechten tussen lokale aanhan
gers van de verdreven president 
Hadi en de Houthirebellen in 
alle hevigheid. De havenstad 
Aden is door gevechten zo goed 
als afgesloten van de buitenwe
reld. Er is een groot tekort aan 
voedsel, water en elektriciteit. 
SaudiArabië voert al twaalf da
gen lang bombardementen uit 
op Jemen om de voortgang van 
de Houthi’s te stuiten. Daar sla
gen ze vooralsnog niet in. 

MALI

Nederlandse gijzelaar
bevrijd in Mali 

De Nederlandse treinmachi
nist Sjaak Rijke (54), die was 
ontvoerd in Mali, is vrij. Com
mando’s van het Franse leger 
hebben de Nederlander gered 
uit handen van terroristen, zo 
werd gisteren bekendgemaakt. 
Rijke was met vakantie in Mali 
toen hij op 25 november 2011 in 
de stad Timboektoe werd ont
voerd. Zijn echtgenote wist aan 
de gewapende ontvoerders te 
ontsnappen, maar een Zweed en 
een ZuidAfrikaan werden ook 
meegenomen. Een Duitse toerist 
werd bij de actie gedood. Afgelo
pen jaren verschenen geregeld 
filmpjes van de gijzelaars waar
in ze telkens aandrongen op een 
spoedige vrijlating. Het uitdijen
de conflict in Mali maakt dat 
westerlingen gebruikt kunnen 
worden om landen te dwingen 
hun troepen terug te trekken, 
aldus experts. Nederland heeft 
400 soldaten in Mali. 

hun  auto  beschoten  ze  toevallige
passanten. Daarbij vielen tien do
den.  Malvo  kreeg  ‘slechts’  levens
lang,  omdat  de  verdediging  had
aangetoond dat hij gemanipuleerd
werd door Muhammad. 

Radicale  terrorist

De  vraag  is  of  de  jury  in  Boston
oren zal hebben naar Clarkes argu
menten.  De  openbare  aanklager
benadrukt al wekenlang de absolu
te horror  van de  feiten  én de be
langrijke rol die Dzjochar wel dege
lijk speelde. Tsarnaev wordt conse
quent omschreven als een radicale
terrorist  die  Amerika  in  het  hart
wilde treffen, zoals zijn afscheids
boodschap suggereert: ‘De Ameri
kaanse  regering  vermoordt  onze
onschuldige burgers en de meeste
onder  jullie  zijn  daarvan  op  de
hoogte.’ 
Bovendien bestaan er beelden van
Tsarnaev  terwijl  hij  een  bom
plaatst  vlak  achter  de  familie  Ri
chard. Het achtjarige zoontje Mar
tin was één van de drie dodelijke
slachtoffers. 
Hoewel  de  doodstraf  in  de  staat
Massachusetts afgeschaft is, vraagt
de  openbare  aanklager  toch  deze
sanctie,  omdat  het  een  federaal
proces  is. De doodstraf  zal  alleen
toegepast worden wanneer de jury
unaniem  beslist.  Als  één  jurylid
zich niet met de doodstraf kan ver
zoenen,  zal  Tsarnaev  zijn  leven
achter de tralies slijten. 

liste  doodstraf;  met  het  proces
Tsarnaev is ze niet aan haar proef
stuk  toe.  Zij  slaagde  erin  om  de
doodstraf te ontwijken voor onder
meer  ‘Unabomber’  Ted  Kaczynski
en voor Jared Loughner, die in 2011
zes  mensen  doodschoot  en  meer
dere, onder wie senatrice Gabrielle
Giffords, zwaar verwondde.
Clarke wil de  juryleden er de ko
mende  dagen  van  overtuigen  dat
Tsarnaev  gestraft  moet  worden,
maar zijn  leven gespaard. Dat hij
geen kille terrorist is, maar een ge
troebleerde  jongeman die het erg
moeilijk had met de scheiding van
zijn ouders en hun vertrek naar Da
gestan. 

Bezig  met  Facebook

Volgens Clarke was de jonge Dzjo
char een pion in het plan van zijn
broer Tamerlan en volgde hij  een
pad ‘dat door zijn broer was gecre
eerd en uitgestippeld’. Volgens de
verdediging was het Tamerlan die
online opzoekwerk verrichtte naar
hoe  je  dodelijke  bommen  maakt,
terwijl Dzjochar zich vooral bezig
hield  met  Facebook.  Bovendien
zouden alleen Tamerlans vingeraf
drukken teruggevonden zijn op de
onderdelen  waarmee  de  bommen
in elkaar geknutseld waren. 
Die  verdedigingstactiek  doet  erg
denken aan de zaak van de 17jarige
Lee Boyd Malvo. Die trok drie we
ken  lang  rond  met  de  40jarige
John  Allen  Muhammad.  Vanuit
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KRISTOF HOEFKENS
BRUSSEL | Negentien was Dzjo

char Tsarnaev toen hij in 2013 sa
men met zijn broer Tamerlan twee
zelfgemaakte bommen aan de aan
komstlijn  van  de  marathon  van
Boston liet ontploffen. Er stierven
drie  mensen  en  264  raakten  ge
wond.  Drie  dagen  later  werd  zijn
broer Tamerlan na een spectaculai
re klopjacht in de straten van Bos
ton door de politie doodgeschoten.
Dzjochar  zelf  werd  opgepakt.  Tij
dens  de  klopjacht  werd  een  auto
gecarjackt  en  een  politieman  in
koelen bloede doodgeschoten. 
Dat Dzjochar door een twaalfkop
pige jury schuldig wordt bevonden,
staat vast. Zelfs de verdediging er
kende tijdens het proces – dat sinds
begin maart  loopt – dat Tsarnaev
zowat alle feiten gepleegd heeft die
hem  ten  laste  worden  gelegd.  ‘It
was him,’ sprak advocate Judy Clar
ke, ‘er is weinig van wat in de week
van 15 april 2011 gebeurde, dat we
in vraag stellen: de bomaanslagen,
de moord op politieman Collier, de
carjacking  of  het  vuurgevecht  in
Watertown’. 
De  hamvraag  waar  het  proces  de
komende dagen om zal draaien, is:
verdient Tsarnaev de doodstraf of
niet? Moet hij omgebracht worden
met  een  dodelijke  injectie  of  vol
staat een levenslange celstraf zon
der kans op vervroegde vrijlating?
Advocate Judy Clarke is een specia

Geen twijfel over schuld, 
wel over doodstraf 

JURY BEGINT BERAADSLAGING IN PROCES VAN ‘BOSTON BOMBER’

Tegenstanders  van  de  doodstraf  demonstreren  voor  de  rechtszaal  wanneer  Tsarnaevs  advocate  Judy  Clarke  aankomt.  ©  Scott  Eisen/afp

Dzjochar Tsarnaev, één van de broers die tijdens de marathon van Boston in 2013 
zelfgemaakte bommen liet ontploffen, staat terecht. Dat de jury hem schuldig zal 
bevinden, staat vast. Maar krijgt hij de doodstraf of niet? 

Alleen  als 
jury  unaniem
beslist  kan 
Tsarnaev  de
doodstraf 
krijgen

Dzjochar  (r.)  zou  volgens 
de  verdediging  een  pion 
in  het  plan  van  broer  Ta
merlan  (l.)  geweest  zijn. 
©  ap

CIJFER

1.500
De Italiaanse marine en kust

wacht hebben op amper 24 uur 
tijd zo’n 1.500 bootvluchtelingen 
gered. Dat schrijft het persbu
reau Reuters. De vluchtelingen 
zaten op vijf gammele bootjes 
verspreid in de Middellandse 
Zee. Ze werden overgebracht 
naar Sicilië en Lampedusa. Ook 
een IJslands marineschip redde 
nog eens ruim driehonderd 
mensen in nood en bracht ze 
naar Sicilië. 
De stroom vluchtelingen die 
over de Middellandse Zee het 
Europese continent probeert te 
bereiken, blijft stijgen. In 2014
bereikten ongeveer 170.000 
mensen Italië. In de eerste twee 
maanden van 2015 is het aantal 
gestegen met 43 procent ten op
zichte van dezelfde periode in 
2013. In 2014 zouden volgens de 
Verenigde Naties liefst 3.500 
mensen omgekomen zijn tijdens 
een poging om over te steken. 
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03 260 95 60  www.jongwonen.be - jw@vooruitzicht.be

Check www.jongwonen.be ;-)!
Bubbels in ‘t Stad?

Ben er binnen 4 min.

Eigen appartementje gekocht.

Check www.jongwonen.bewww.jongwonen.be

Whaaaaw! Profi ciat!

Ben er binnen 4 min.

OK! Zit al in de zon!!

RETIE

Retie krijgt ring
Na de Brusselse ring en de

Antwerpse ring is er nu ook... 
de Retiese ring: de R18. Het 
is de eerste officiële randweg 
rond een dorp. Alle andere 
Rnummers in ons land zijn 
toegekend aan ringwegen 
rond een stad.
De R18 bestaat uit drie alou
de gemeentewegen die on
langs werden overgedragen 
aan het Vlaams Gewest en zo 
het statuut van gewestweg 
kregen. ‘Vorig jaar besliste de 
gemeenteraad om de Nieuw
straat, de SintPaulusstraat en 
de Pijlstraat af te staan aan 
het Vlaams Gewest’, zegt bur
gemeester Patrick Geuens 
(Nieuw Retie). ‘In ruil kregen 
wij alle wegen binnen de ring 
in eigendom en in beheer.’
De Retiese ring wordt meteen 
opgewaardeerd tot Rweg. 
‘Rnummers worden toege
kend aan ringwegen die min
stens een halve cirkel rond 
een stadskern maken’, zegt 
Jef Schoenmaekers, woord
voerder van het Agentschap 
Wegen en Verkeer.
De halve ring wordt volgend 
jaar een volwaardige ring. 
Vanaf de rotonde op de Turn
houtsebaan wordt de weg 
doorgetrokken tot op de N18 
RetieArendonk. (em)

Casino Oriënt Express.
© ho

TURNHOUT
Man overvalt casino
Het casino Oriënt Express  in Turnhout  is  zaterdag

overvallen. De dader maakte 33.000 euro buit, maar gaf
zich later op de dag aan bij de politie. De overvaller, een
27jarige  man  uit  Turnhout,  was  zaterdagochtend  als
laatste in de speelhal gebleven. Hij bedreigde een mede
werkster met een mes en dwong haar hem de inhoud van
de kassa en de kluis te overhandigen. Hij was eerst van
plan om naar het buitenland te vluchten, maar bedacht
zich en gaf zich aan. Het geld had hij niet bij zich en zou
dus nog niet gerecupereerd zijn. Hij werd gearresteerd
en aangehouden door de onderzoeksrechter.  (belga)

WILLEBROEK

Cannabisplantages ontdekt 
De politie heeft op twee plaatsen in Willebroek een

cannabisplantage  opgerold.  Vrijdagnamiddag  viel  de
politie binnen in een kantoorgebouw op de Antwerpse
steenweg.  Daar  trof  ze  een  professioneel  uitgeruste
plantage aan. Het ging om ongeveer achthonderd plant
jes die bijna oogstklaar waren. Het is niet duidelijk of
er ook arrestaties zijn gebeurd. Gisterennamiddag vie
len speurders binnen in een woning in de Appeldonk
straat. Twee kamers bleken omgebouwd tot een canna
bisplantage. Ook daar was er sprake van een professio
nele plantage van enkele honderden plantjes.  (tdk)

ne en comfortabele manier’,  zegt
De Wever.
Het  ontwerp  werd  goedgekeurd
door de twee interimstadsbouw
meesters  van  Antwerpen  en  de
erfgoedcommissie. Maar er wordt
ook  nog  een  bezoek  van  Unesco
verwacht. ‘Een monument als het
stadhuis renoveren  is zeer moei
lijk. Vooral omdat je aan strenge
eisen moet voldoen. Maar ik denk
dat  het  ontwerpteam  daarin  ge
slaagd is. Feit is dat het stadhuis
dringend  aan  onderhoud  toe  is.
Nog langer wachten zou onverant
woord zijn’, besluit De Wever.
Huis Van De Stad, zoals het ont
werpteam  heet,  bestaat  uit  ver
scheidene  bureaus:  Hub,  Origin,
Bureau Bouwtechniek, RCR, BAS,
Daidalos Peutz, FPC. (pvdp)

Nog  op  de  tweede  verdieping
wordt  een  koepel  weggehaald.
‘Het is een historisch onbelangrij
ke  koepel,  die  boven  de  glasin
loodkoepel hangt. Vroeger was de
trappenhal van ‘t Schoon Verdiep
een  open  binnenplein.  Pas  later
werd  daar  de  glasinloodkoepel
opgelegd. Die verdwijnt uiteraard
niet’, zegt Biermans.

Nederigheid

De aanpak van de renovatie wordt
als  ‘een  intelligente  nederigheid
tegenover het  gebouw’ omschre
ven.  ‘Dat  is  ook  nodig,  want  we
willen de originaliteit en schoon
heid  van  het  stadhuis  bewaren.
Maar daar staat tegenover dat in
dit gebouw ook gewerkt wordt. En
dat willen we doen op een moder

komen nieuwe dubbelhoge ruim
tes. Dat maakt dat er veel lichtin
val is en dat de daken en de cam
paniletoren opnieuw te zien zijn’,
zegt Bart Biermans.
De renovatie is ingrijpend en be
tekent  dat  er  een  stukje  21ste
eeuw in het 16eeeuwse stadhuis

wordt  verwerkt.  ‘Dat  is  niet  zo
vreemd.  Sinds  de  bouw  van  het
stadhuis zijn er meerdere aanpas
singen en renovaties gebeurd. We
willen met respect voor het histo
rische  karakter  van  dit  gebouw
ook deze eeuw een rol laten spe
len’, zegt Bart De Wever.

ANTWERPEN  |  Het  Antwerpse
stadhuis  is  Unescowerelderf
goed,  dus  kan  het  ontwerpteam
niet zomaar zijn gang gaan. Toch
zullen  er  in  verscheidene  delen
van  het  monument  ingrijpende
veranderingen plaatsvinden.
‘De centrale inkomhal die zich nu
aan de kant van de Suikerrui be
vindt, wordt weer naar de Grote
Markt verplaatst. Ook worden de
gangen en de kamertjes op het ge
lijkvloers weer samengevoegd. Op
die manier ontstaat  een centrale
foyer’, zegt Bart Biermans van het
ontwerpteam.  Die  gelijkvloerse
verdieping  krijgt  op  termijn  een
publieke functie. ‘Er zullen lezin
gen,  tentoonstellingen,  voorstel
lingen en andere activiteiten mo
gelijk zijn’, vult burgemeester Bart
De Wever (NVA) aan.
De  tweede  verdieping  van  het
stadhuis zal het meest ingrijpend
worden aangepakt en krijgt nu al
de naam ’t Verlicht Verdiep mee.
‘Aan weerszijden van de centrale
koepel, boven  ’t Schoon Verdiep,

Antwerps stadhuis 
wordt grondig gerenoveerd

WERKZAAMHEDEN BEGINNEN IN 2018 EN ZULLEN ONGEVEER TWEE JAAR DUREN

‘Langer  wachten 
zou  onverantwoord
zijn’

BART DE WEVER
Burgemeester

De  tweede  verdieping  ondergaat  de  grootste  verandering.  © Stad  Antwerpen

De ingrijpende renovatie en restauratie 
van het stadhuis van Antwerpen zal in 2018
beginnen en ongeveer twee jaar duren. De 
klus zal 25 miljoen euro kosten. Gisteren 
werd het winnende ontwerpbureau 
voorgesteld. 

ANTWERPEN

159 bezwaarschriften
tegen Spoor Oost

Bijna 160 bewoners hebben
een bezwaarschrift ingediend te
gen de plannen om van Spoor 
Oost een parkeer en evenemen
tenzone te maken. 
‘We willen op Spoor Oost een 
groene zone. We vrezen voor 
enorme mobiliteitsproblemen en 
geluidshinder wanneer het ter
rein wordt omgevormd tot een 
terrein voor grote evenementen 
of tot parkeerterrein voor het 
Sportpaleis’, zegt Michel Frans
sens van bewonersvereniging 
Park Spoor Oost. ‘Voor alle dui
delijkheid: wij hebben niks te
gen de Sinksenfoor, alleen vin
den we deze plek er niet ge
schikt voor. Daarom is ons voor
stel om de foor eenmalig op 
Spoor Oost te laten plaatsvinden 
en intussen naar een andere lo
catie te zoeken.’ (kvh)

http://www.gopress.be/

