
Wat is er gebeurd?
Bij een zoveelste aardbeving
in het centrum van Italië is
het hotel Rigopiano de Farin-
dola, in de Abruzzen, onder
een lawine bedolven geraakt.
Een dertigtal mensen waren
gisteren nog vermist. Zij zou-
den zich onder het puin be-
vinden. Een lijk werd al gebor-
gen.
In de nacht van woensdag op
donderdag waren er nog aard-
schokken in de al zwaar ge-
troffen regio. Metershoge
sneeuw en ijzige koude be-
moeilijken de reddingswerk-
zaamheden. Ziekenwagens re-
den zich op enkele kilometers
van het hotel vast. Sommige

plekken zijn van de buitenwe-
reld afgesneden. Duizenden
gezinnen zitten zonder
stroom.

Hoe vaak is dit al gebeurd?
Het is niet de eerste aardbe-
ving in de regio. Het begon

met de beving in de stad L’A-
quila in 2009, die aan bijna
driehonderd mensen het le-
ven kostte. In 2016 was er een
zware schok in de buurt van
Amatrice, niet ver van L’Aqui-
la. Zo’n driehonderd mensen
lieten daarbij het leven. Op
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Waarom beeft de aarde zo vaak in Italië?
UITGELEGD

FARINDOLA Bij een aard-
beving in Italië is een ho-
tel onder de sneeuw be-
dolven geraakt. Het is al
de zoveelste beving in het
centrum van dat land.

het einde van 2016 was het
dorpje Norcia het grootste
slachtoffer van weer een aard-
beving. Er vielen geen dodelij-
ke slachtoffers maar de schade
was enorm.

Waarom herhaalt
het scenario zich?
De Apennijnen vormen een
gebied met veel actieve
breuklijnen. Dat komt ener-
zijds doordat er verschillende
aardplaten samenkomen en
anderzijds doordat het geberg-
te zelf langzaam aan het in-
storten is. Op dit moment
stuurt de ene breuklijn de an-
dere aan, waardoor een seis-
mische storm ontstaat, zo leg-
de professor geologie Manuel
Sintubin uit op Het Journaal.
Dat betekent dat er relatief
veel bevingen op korte tijd
zijn. Zo’n seismische storm
kan jaren of zelfs tientallen ja-
ren duren, aldus Sintubin. ■

Turkije heeft de voorbije
zes maanden 43.000 mensen
gearresteerd wegens banden
met Fethullah Gülen, de
Turkse prediker die beschul-
digd wordt van de poging tot
staatsgreep van 2016. Dat
heeft president Recep Tayyip
Erdogan gezegd.

Amerikaanse gevechts-
vliegtuigen hebben twee
kampen van Islamitische
Staat (IS) in Libië gebombar-
deerd. Volgens een anonieme
Amerikaanse bron werden
daarbij «tientallen» jihadisten
gedood en geen enkele bur-
ger.

De aanhoudende vrieskou
veroorzaakt steeds meer pro-
blemen in het vluchtelingen-
kamp van Duinkerke in
Noord-Frankrijk. Zo moesten
sinds maandag al 25 vluchte-
lingen worden afgevoerd we-
gens CO-vergiftiging. 
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