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Ex verstikt met kussen «om te helpen»
«Ik heb dat kussen niet op haar hoofd
geduwdomhaarteverstikken. Ikwist
datmijnex lasthadvanademhalings-
moeilijkhedenalszedroomdeenwou
haar met dat kussen helpen. Ik deed
dus om goed te doen.» Die hoogst
bizarre uitleg gaf een 42-jarige
TorhoutenaaraanderechterinBrugge
waar hij 10 jaar cel riskeert wegens
poging totmoord op zijn ex-vriendin
inLoppem.

Jurgen D. en slachtoffer Joyce
Gailliaertwaren13jaarsamen,kregen
twee kinderen en gingen een jaar
geleden uit elkaar. Ze bleven echter
geregeld nog bij elkaar overnachten
en datmoest Joyce op 5 juli bijnamet
dedoodbekopen. Inhaarslaapduwde
Jurgen plots een kussen hard op het
hoofd van de vrouw. Ze spartelde
hevig tegen en riep om hulp. Hun
zoontje van 10 jaar werd wakker en

belde de hulpdiensten. Daarop zette
Jurgen D. het op een lopen, maar hij
werd opgepakt bij zijn terugkomst.
«Hij heeft echt spijt dat het misliep,
maarzijn intentiewasechtomhaarte
helpen en niet om haar te doden»,
pleittenadvocatenMiekeByttebieren
Kim Devoldere. «Ik geloof mijn oren
niet», reageerde Joyce. «Hij siste zelfs:
‘Ssst, het zal snel voorbij zijn’.»
Vonnisop17november. (JHM)

In een oud kristal uit Australië is grafiet of pure
koolstof gevonden die 4,1 miljard jaar geleden
in een levend organisme heeft gezeten. Daarmee is

bewezen dat er zeker 300 miljoen jaar eerder dan
gedacht leven was op aarde. «Wereldnieuws»,

vindt prof. Patrick Degryse van de KU Leuven.
De ontdekking impliceert immers dat het leven

op aarde zich bijna dubbel zo snel ontwikkel-
de als tot nu toe aangenomen.

• INGRID DE VOS •

Er is al langer
leven op aarde

dan we denken

«De oudste sporen van leven deden ons
geloven dat er pas 3,8miljard jaar gele-
denlevenopaardekwam,ongeveer700
jaar na het ontstaan van de aarde», zegt
professor Degryse. «Het bewijs voor

leven op aarde zat in kristallen, meer
bepaald inzirkonenvan3,8miljard jaar
oud. Daarwas koolstof in gevonden dat
eerder in een levend organisme heeft
gezeten.»

WAT HEEFT MEN NU ONTDEKT?

Het was er al
4,1 miljard jaar geleden
«Californischeonderzoekersvondennu
in het westen van Australië organisch
koolstof in een zirkoon van 4,1 miljard
jaar oud. We moeten het oudste spoor
van biologisch leven dus een nieuwe

plaatsgevenoponzetijdlijn:ditkomter
geen 700, maar al 400 miljoen jaar na
het ontstaan van de aarde. Men kan
exact berekenen hoe oud zo’n kristal is,
omdateruraniuminzit.»

CONCLUSIE:

Geen 700 maar 400 jaar
na ontstaan aarde kwam er leven
«Dankzijdezeontdekkingwetenwedat
het leven op aarde er vrijwelmeteenna
het ontstaan van onze planeet is geko-
men, en dat is wereldnieuws. Nu blijkt
dater ‘amper’400miljoenjaarverliepen
tussen het moment dat kosmische stof
zich samendrukt tot een planeet en het
ogenblikdaterlevenontstond.Enalshet
leven op aarde zo snel en gemakkelijk
konontstaan,danishetaannemelijkdat
hetookelders—opandereplanetenbij-
voorbeeld—relatief snelkanontstaan.»
«Deze ontdekking doet ook een theorie

overdeoorsprongvanhet levenwanke-
len. Omdat de oudste sporen van leven
totnudateerdenvan3,8miljard jaarge-
leden, was het aannemelijk dat de
bouwblokken voor leven meekwamen
met het ‘Late Heavy Bombardment’.
Letterlijk: laathevigbombardementvan
meteorieten. Ze deden onder meer de
kraters op de maan ontstaan. De bom-
bardementen deden zich voor tussen 4
tot 3,8 miljard jaar geleden. Nu is het
overduidelijk dat er al leven op aarde
wasvóórdezemeteorietinslagen.»

WAT WE NOG NIET WETEN:

Waar ligt de oorsprong?

DIT DACHTEN WE:

3,8 miljard jaar geleden
kwam er leven op aarde

«Erzijn,verderterugindetijd,nogzware
bombardementen van meteorieten
geweest. Het blijft dus mogelijk dat
inslaandemeteorietenwater enandere
bouwstenen voor leven op aarde
hebben gebracht.Maar evengoed is het

mogelijkdathet levenontstaan isuit de
oersoep die aanwezig was op aarde,
bijvoorbeeld bij vulkanische bronnen.
De vraag over de oorsprong van het
levenblijft nogonopgelost.»

KRISTAL ZET ONTSTAANSTHEORIE OP ZIJN KOP

Dit is wereldnieuws. Nu is
het aannemelijk dat leven
ook elders — op andere
planeten bijvoorbeeld —
relatief snel kan ontstaan

PROF DEGRYSE (KU LEUVEN)

Zoziet het kristal eruit.
Binnenin zit koolstof,

wat bewijst dat er
4,1miljard jaar geleden
al leven op aardewas.
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ZO GROOT
ALS KORRELTJE
SUIKER
HetbewustekristaldatinAustra-
lië gevonden is, is een zirkoon. De
rodepijltjesophetfotootjerechtswij-
zenophetkoolstofdaterinontdekt is.
Zirkonen zijn de oudste getuigen van
watzichooitheeftafgespeeldoponze
aardbol. Deze mineralen overleven
miljarden jaren. Om ze in het labo te
ontledenmoetmenspecialemethodes
gebruiken. In de natuur blijven ze
ongeschonden.Zelfsalshetgesteente
waarin ze zitten volledig afgebroken
wordt, bijvoorbeeld bij een aardbe-
ving. Al dertig jaar zoeken weten-
schappers bewijs over de oorsprong
vanonsbestaan in zirkonendie zeop-
graveninCanadaeninzandsteenheu-
vels inhetwestenvanAustralië.
Hetkristalisnietgroterdaneensuiker-
korrel: één tiende van eenmillimeter.
Degrafietbrokjesindezirkoonzijnam-
per een paar duizendste millimeter
groot. Om erbij te komen moeten de
vorsers ionper ionwegschieten.

Veroordeelde apotheker vecht vonnis aan
GentseapothekerMarcVanOverschelde
werdop7oktober tot levenslangveroor-
deeldvoordevergiftigingvanVeerle
Criel enHanane Jouami,maarvechtdat
vonnisnuaanvoorhethof vanCassatie.

VanOverschelde(47)blijftvolhoudendat
Hanane Jouami, zijn 34-jarige vrouw die
in 2009 dood aangetroffen werd in bed,
zelfmoord gepleegd heeft. De jury kwam
tot een ander besluit, maar zou dat vol-

gens de verdediging niet goed gemoti-
veerd hebben. «Zo staat er in de motive-
ring dat in de pillen die op het bed van
Jouamilagen,metzekerheidbarbituraten
zitten, de stof waar Jouami en Criel door
om het leven kwamen. Maar dat is nooit
onderzocht», zegt advocaat Lahlali.
VoordefamilievanCrielkanhetcassatie-
beroep zware gevolgen hebben,want als
het arrest nietig wordt verklaard, moet
hetproceswordenovergedaan. (SVDA)

Onderzoekers groeven de zirkoon op in het westen van Australië.

VINDPLAATS KRISTAL


