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"Assad-regime heeft
journaliste Marie Colvin
vermoord"
Familie
oorlogscorrespondente die
stierf bij raketaanval in Syrië
sleept regime voor de
rechter

10-04-18, 11.23u - Redactie - Bron: The Guardian,

The Independent

© AP

Volgens de zus van
oorlogscorrespondente Marie Colvin,
die in 2012 om het leven kwam bij een
raketaanval in Syrië, is het regime van
de Syrische president Assad
verantwoordelijk voor Colvins dood.
Dat stelt ze in een gerechtelijke claim.
Het is de eerste keer dat een dergelijke
zaak tegen de Syrische regering voor
de rechtbank komt. 
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De 56-jarige Amerikaanse journaliste
Marie Colvin raakte bedolven onder het
puin toen een gebouw in de Syrische
stad Homs geraakt werd door raketten.
Ook de Franse oorlogsfotograaf Remi
Ochlik kwam daarbij om het leven. 

In 2016 daagde de familie van Colvin de
Syrische regering al voor het gerecht.
Volgens hen waren de aanvallen gericht
uitgevoerd door de overheid om de
journaliste het zwijgen op te leggen.
Daarmee schond het regime de regels
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van het internationale oorlogsrecht.
Enkele uren voor haar dood had Colvin
nog een artikel geschreven over het
harde optreden van de Syrische
overheid. 

Bewijsmateriaal

SHARE    

De Syrische regering
weigert mee te werken aan
de rechtszaak. Twee jaar
geleden zei Assad dat
'Colvin verantwoordelijk
was voor haar eigen dood'

Nu trekt Colvins familie met zes jaar aan
bewijsmateriaal naar de rechtbank. Het
gaat om bijna tweehonderd
vertrouwelijke militaire documenten en
video's van net voor haar dood. Uit
getuigenissen van een hooggeplaatste
Syrische 'overloper' blijkt onder
meer dat verslaggevers gevolgd werden
via hun satelliettelefoon, en dat het
Syrische regime 'feestvierde' na de dood
van Colvin.  
 
Colvins familie vervolgt de Syrische
regering voor 300 miljoen dollar, en
roept de federale rechtbank in
Washington op om een uitspraak te doen
tegen het regime van Assad en het te
veroordelen voor de vermeende
oorlogsmisdaden. 

De rechtbank kan het bewijsmateriaal in
overweging nemen zonder verdere
hoorzittingen te houden. In dat geval zou
het binnen enkele maanden een
uitspraak kunnen doen.

De Syrische regering weigert mee te
werken aan de rechtszaak. Twee jaar
geleden verklaarde president Assad in
een tv-interview dat "Colvin
verantwoordelijk was voor haar eigen
dood, omdat ze illegaal in het land was
en samenwerkte met terroristen". 

Escaleert de oorlog in Syrië?•

Israël veroordeelt chemische aanval in
Syrië

•

Gifgas of niet, het verzet in Douma is na
vele jaren verbroken

•
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MEEST GELEZEN

MEEST RECENT

Zijn journalisten cynische aasgieren
of heilige boontjes?

Air France-KLM en easyJet bieden
samen op Alitalia

‘Isle of Dogs’: prachtanimatie om van
te kwispelen

   Deel

"Nick is waarschijnlijk aangereden,
verplaatst en daarna beroofd"1
Waarom heeft een vrouw seks met
een man, ook al voelt ze het niet? 2
Check hier of uw Facebook-
gegevens betrokken zijn bij datalek
Cambridge Analytica

3

Het gat in de hand van Nicolas Cage
lijkt bekender te worden dan zijn
acteerwerk 

4

"De gedachte dat iemand van hier de
dader kan zijn, is ondraaglijk" 5
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Het ontslaan van Robert Mueller zou
het begin van het einde van Trumps
presidentschap kunnen betekenen 

  

DM  Voor abonnees

NIEUWS

B I N N E N L A N D

B U I T E N L A N D

P O L I T I E K

E C O N O M I E

20.52u

BEKIJK ALLE ARTIKELS

Select. Kiosk. Voordelen.

M U S T  R E A D S

Het ontslaan van Robert Mueller
zou het begin van het einde van
Trumps presidentschap kunnen
betekenen

1

"De gedachte dat iemand van
hier de dader kan zijn, is
ondraaglijk"

2

Is er nog leven na de Doodskaai?
Hoe een autodoorsteek in
Brussel voor consternatie zorgt

3

Baysanto, het 'huwelijk van de
hel' van 53 miljard4
Wat is het geheim van Wes
Anderson?5

"De gedachte dat iemand van hier de dader
kan zijn, is ondraaglijk" 

•

Is er nog leven na de Doodskaai? Hoe een
autodoorsteek in Brussel voor consternatie
zorgt 

•

"Nick is waarschijnlijk aangereden,
verplaatst en daarna beroofd"

•

Het ontslaan van Robert Mueller zou het
begin van het einde van Trumps
presidentschap kunnen betekenen 

•

Amerikaanse sancties treffen Poetins
vrienden: 13 miljard kwijt 

•

Volg hier de hoorzitting van Mark
Zuckerberg voor de Amerikaanse Senaat

•

De vrouwenjacht: een traditie in
verkiezingstijd 

•

Op zoek naar de joodse kiezer in
Antwerpen: "Een jood bij CD&V? Toch een
beetje vreemd" 

•

N-VA staat niet te springen voor hogere
partijdotatie 

•

Air France-KLM en easyJet bieden samen
op Alitalia

•

De Persgroep Publishing heeft haar

Privacy– en cookieverklaring aangepast.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens

vanaf nu ook om de Diensten van

MEDIALAAN Groep/De Persgroep

Publishing te optimaliseren en deze

waarvoor jij kiest te personaliseren. Door

op “verdergaan” te klikken of door verder

te surfen, erken je deze aangepaste

Privacy– en cookieverklaring gelezen te

hebben.

VERDERGAAN

 11°   TV

KRANT SHOP KLANTENDIENST ABONNEER U

  

https://www.demorgen.be/buitenland/het-ontslaan-van-robert-mueller-zou-het-begin-van-het-einde-van-trumps-presidentschap-kunnen-betekenen-b2173bc4/
https://www.demorgen.be/zoek/meest-recent
javascript:void(window.open(window.clickTag))
https://www.demorgen.be/plus/dmselect/
https://www.demorgen.be/
https://www.demorgen.be/binnenland/
https://www.demorgen.be/buitenland/
https://www.demorgen.be/politiek/
https://www.demorgen.be/economie/
https://www.demorgen.be/plus/dmselect/
https://www.demorgen.be/buitenland/het-ontslaan-van-robert-mueller-zou-het-begin-van-het-einde-van-trumps-presidentschap-kunnen-betekenen-b2173bc4/
https://www.demorgen.be/binnenland/de-gedachte-dat-iemand-van-hier-de-dader-kan-zijn-is-ondraaglijk-b59769de/
https://www.demorgen.be/binnenland/is-er-nog-leven-na-de-doodskaai-hoe-een-autodoorsteek-in-brussel-voor-consternatie-zorgt-b5eafb94/
https://www.demorgen.be/economie/baysanto-het-huwelijk-van-de-hel-van-53-miljard-b0bb46d7/
https://www.demorgen.be/film/wat-is-het-geheim-van-wes-anderson-b63df1ee/
https://www.demorgen.be/binnenland/de-gedachte-dat-iemand-van-hier-de-dader-kan-zijn-is-ondraaglijk-b59769de/
https://www.demorgen.be/binnenland/is-er-nog-leven-na-de-doodskaai-hoe-een-autodoorsteek-in-brussel-voor-consternatie-zorgt-b5eafb94/
https://www.demorgen.be/binnenland/nick-is-waarschijnlijk-aangereden-verplaatst-en-daarna-beroofd-b9040395/
https://www.demorgen.be/buitenland/het-ontslaan-van-robert-mueller-zou-het-begin-van-het-einde-van-trumps-presidentschap-kunnen-betekenen-b2173bc4/
https://www.demorgen.be/buitenland/amerikaanse-sancties-treffen-poetins-vrienden-13-miljard-kwijt-b6326bd0/
https://www.demorgen.be/buitenland/volg-hier-de-hoorzitting-van-mark-zuckerberg-voor-de-amerikaanse-senaat-bd3bfc95/
https://www.demorgen.be/politiek/de-vrouwenjacht-een-traditie-in-verkiezingstijd-b2e8a431/
https://www.demorgen.be/politiek/op-zoek-naar-de-joodse-kiezer-in-antwerpen-een-jood-bij-cd-v-toch-een-beetje-vreemd-bc868791/
https://www.demorgen.be/politiek/n-va-staat-niet-te-springen-voor-hogere-partijdotatie-b5f69e30/
https://www.demorgen.be/economie/air-france-klm-en-easyjet-bieden-samen-op-alitalia-b8387375/
https://www.persgroep.be/nl/privacy/
https://www.persgroep.be/nl/cookiebeleid
https://www.persgroep.be/nl/privacy/
https://www.persgroep.be/nl/cookiebeleid
http://www.topics.be/?utm_source=dm&utm_medium=referral&utm_term=icon-topnavigatie&utm_content=icon-topnavigatie&utm_topics_source=dm&utm_campaign=topics-integratie-ingelogd
https://www.demorgen.be/het-weer/
https://www.demorgen.be/tv-gids/
http://krant.demorgen.be/
https://www.demorgen.be/shop
https://www.demorgen.be/service/
https://abonnement.demorgen.be/homepage?otag=DKhkLG
https://instagram.com/demorgen
https://twitter.com/demorgen
https://facebook.com/demorgen


W E T E N S C H A P

O P I N I E

S P O R T

CULT

M U Z I E K

F I L M

T V  &  M E D I A

T E C H N O L O G I E

P O D I U M

Mogelijk nationale staking bij
warenhuisketen Lidl

•

Baysanto, het 'huwelijk van de hel' van 53
miljard 

•

Wat met wapens die zelf beslissen over
leven en dood? 

•

Beste preventie tegen terugkerende
depressie is combinatie van pillen en
praten 

•

Op vakantie in de kosmos: Amerikaans
bedrijf stelt eerste ruimtehotel voor

•

Geld verdienen in Gent: mag het nog? •

Er leven in het Witte Huis een aantal
waanideeën, die het vermijden van een
handelsoorlog moeilijk maken 

•

Gent bruist nu al van de deelinitiatieven •

Tiesj Benoot wil na Vlaams voorjaarswerk
ook uitblinken in Ardense klassiekers 

•

Als het goede hart van de wielrenner
ineens in kortsluiting gaat 

•

Pogba vergalt titelfeestje van 'Luidruchtige
Buren' 
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"'s Nachts begraaf ik mezelf. Of alleszins de
persoon die ik overdag probeer te zijn" 

•

Fleetwood Mac ontslaat gitarist Lindsey
Buckingham

•

Seks, een grote bek en … feminisme: het
succes van Cardi B. verklaard 

•

‘Isle of Dogs’: prachtanimatie om van te
kwispelen ★★★★☆

•

Wat is het geheim van Wes Anderson? •

Ontroerende documentaire 'Doof kind' laat
zien dat doof zijn niet zielig is ★★★★☆

•

Dit mag u niet missen op tv vanavond•

Hebben de makers de plot van het tweede
'Westworld'-seizoen nu al online gegooid?

•

Reactie makers The Simpsons over
'racistische Apu' kan woede niet koelen

•

Geen album, film of bestseller was ooit zo
succesvol als videogame 'Grand Theft Auto
V'. Hoe komt dat? 

•

YouTube-hackers richten pijlen op
populaire muziekvideo's

•

Check hier of uw Facebook-gegevens
betrokken zijn bij datalek Cambridge
Analytica

•

De zeven vrouwen van 'La Superba': “Ik
vreesde dat de vrouwelijke personages er
bekaaid vanaf zouden komen” 

•
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Wordt theatervoorstelling 'JR' het
slachtoffer van haar eigen succes? 

•

Actrice Abke Haring zegt Toneelhuis en
Antwerpen verplicht vaarwel: "Ik worstel
nog erg met wat gebeurd is" 

•

Jeff Koons' kunstwerk aan stukken: de
scherven mogen terug naar New York 

•

Oefening in zelfkennis: illustratoren tonen
bijzondere ‘selfies’ in Hasselt 

•

Selfies, losse veters en nieuwsgierigheid:
de natuurlijke vijanden van museumkunst

•

"Misschien moeten we weer gaan geloven
in wonderen. Bitcoin is zo'n wonder: uit
het niets goud maken" 

•

De opvallendste strips van deze week•

Waarom heeft een vrouw seks met een
man, ook al voelt ze het niet? 

•

Filosofe Tinneke Beeckman: "De scheidslijn
tussen privé en publiek is van
levensbelang" 

•

Jani Kazaltzis: "Het beneemt me soms de
adem, iets zeggen wat tegen de stroom
ingaat. Maar ik moet het doen" 

•

Ruth Beeckmans' tegengif voor tegenslag:
"Blijven douchen!" 

•

James Cooke: "In het begin vreesde ik dat
mensen me snel beu zouden zijn"

•

Evi Hanssen: "Ik deed dit jaar te veel om er
nog gelukkig van te worden"

•

Nicholas Arnst: "Als goochelaar ben je een
vreemde vogel. Ik toch, alleszins"

•

Marianne (71): "Zijn kinderen willen me
maar niet zien als een serieuze opvolger
van hun moeder" 

•

Binnenkijken in een slim ingerichte
Antwerpse flat 

•

De kunst van het vloeken in 10 fucking
geboden

•

Gezocht en gevonden: bikini’s waar wél
mee te leven valt 

•

Dolce & Gabbana nemen hun merk mee in
het graf

•

Deze modeontwerper, hofleverancier van
cool én luxe, wordt creatief directeur bij
Louis Vuitton 

•

Bier en kaas succesvol foodpairen: met dit
recept doe je het als een pro

•

Hop-gastrobar in Leuven: goeie sfeer,
sympathieke zaak, veelbelovend concept 

•

Verslaafd aan slaatjes? Met deze tip maak
je de gezondste, kleurrijkste én meest
ecologische

•
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