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Controletenten weg
op vliegveld Brussel
BRUSSEL (Belga). De tenten op het
vliegveld van Brussel waarin
passagiers sinds de aanslagen
van 22 maart een extra con-
trole moeten ondergaan, gaan
verdwijnen. De zogenoemde
pre-screening buiten de ver-
trekhal wordt op 7 november
afgeschaft, werd gisteren be-
kendgemaakt. Er komen veilig-
heidsmaatregelen die minder
goed zichtbaar zijn, zoals ca-
mera’s die nummerplaten en
gezichten kunnen herkennen.
Ook komen er slagbomen op
de toegangswegen.

Ruim 20 jaar vermiste
vrouw blijkt vermoord
HANNOVER (DPA). De politie van
Hannover heeft gisteren een
sinds 24 jaar vermiste vrouw
dood aangetroffen in een dicht-
gelast metalen vat. Ze bleek ge-
wurgd. Haar man heeft bekend
de dader te zijn. Pas in 2013
meldde een familielid zich bij
de politie wegens vermissing
van de vrouw. Die besloot er
alsnog een zaak van te maken.
Tot een veroordeling lijkt het
niet te komen. Moord is 24 jaar
na dato niet meer te bewijzen;
als het om doodslag ging, dan
is die verjaard.

Nigeria: Alle meisjes
snel vrij krijgen
ABUJA (RTR). Nigeria gaat zijn
inspanningen „verdubbelen”
om de meisjes en vrouwen die
in 2014 uit de plaats Chibok
werden ontvoerd door strijders
van Boko Haram, terug te ha-
len. Dat heeft de Nigeriaanse
president Muhammadu Buhari
gisteren gezegd. Buhari sprak
met 21 meisjes die waren
vrijgelaten door de terreur-
organisatie. Ze kwamen vrij
na overleg tussen de regering
en leiders van Boko Haram via
bemiddeling van onder meer
Zwitserland.

Eerste doden geborgen
na ongeluk Myanmar
NAJPITAW (AP). Reddingswerkers
hebben gisteren de lichamen
geborgen van 48 mensen die
omkwamen bij een ongeluk
met een veerboot op de rivier
de Chindwin in Myanmar
(Birma). De boot sloeg zaterdag
om tijdens een nachtelijke
vaartocht. Aan boord waren
meer dan 250 passagiers. Vol-
gens de Myanmarese autoritei-
ten zijn 158 opvarenden gered.
De oorzaak van het omgeval is
nog niet duidelijk. De politie
denkt dat het vaartuig over-
beladen was.

„Tropische stormen
beschermen delta’s”
LONDEN (ANP). De tropische stor-
men die in aantal en kracht
snel toenemen, kennen een
positieve keerzijde. Wind en
regen voeren zo veel sediment
aan dat die in delta’s een
beschermende laag vormen
tegen het stijgende zeeniveau.
Om dit effect te vinden, heb-
ben wetenschappers 25 jaar
lang de rivier de Mekong
en omringende delta in het
zuidwesten van Vietnam
bestudeerd. Het Britse tijd-
schrift Nature maakte gisteren
melding van het onderzoek.

AANVAL OP AGENTEN JAKARTA 
JAKARTA. Een vermoedelijke aanhanger van Islamitische Staat (IS) heeft vandaag in een buitenwijk van de Indonesi-

sche hoofdstad Jakarta drie politieagenten verwond met een mes. De politie schoot hem daarop in zijn been. Op de 

plek van de aanval werden een pijpbom en een embleem van IS gevonden. beeld AFP, Bima Sakti

Derde dode
gevonden bij
BASF-fabriek
LUDWIGSHAFEN (DPA). Twee dagen
na de explosie in de BASF-
fabriek in het Duitse Ludwigsha-
fen hebben duikers van de
politie een lichaam geborgen.

De Duitse politie meldde gisteren
dat de duikers het lichaam aan-
troffen in een havenbekken bij de
fabriek.
Bij de explosie van maandag

kwamen twee medewerkers van
de bedrijfsbrandweer van BASF
om het leven. Een derde man, een
matroos van een tankschip dat
aangemeerd lag, werd na de ont-
ploffing vermist. Of het lichaam
dat gisteren werd gevonden de
vermiste matroos is, was vandaag
nog niet met zekerheid te zeggen.
Door de explosie raakten meer
dan twintig mensen gewond, van
wie een aantal ernstig. Intussen
groeit de kritiek op topman Kurt
Bock. Hij heeft tot dusver publie-
kelijk niets van zich laten horen.

Syrië verlengt gevechtspauze
Redactie buitenland

ALEPPO. Het Syrische leger wil
de gevechtspauze die vandaag
in de noordelijke stad Aleppo
is ingegaan twee dagen langer
laten duren.

Het staakt-het-vuren zou elf uur
duren, maar het Syrische staats-
persbureau berichtte op gezag
van de legerleiding dat er ook
morgen en zaterdag tussen 8.00
en 19.00 uur een „humanitaire
wapenstilstand” in acht wordt ge-
nomen.
Na het ingaan van het staakt-het-

vuren bleef het in Aleppo rustig.

Het Syrische Observatorium voor
de Mensenrechten liet eerder van-
daag weten dat er vooralsnog geen
schendingen waren gemeld.
Het door rebellen beheerste oos-

telijk deel van Aleppo kreeg de
afgelopen weken de zwaarste Syri-
sche en Russische luchtaanvallen
te verduren sinds het begin van
de burgeroorlog in maart 2011.
In het belegerde gebied verblijven
naar schatting 250.000 mensen,
die gebrek hebben aan voedsel,
water en medische zorg.
Rusland meldde gisteren al dat

de „humanitaire pauze” voor
Aleppo drie uur langer zou gaan
duren dan was gepland.

„Christenen
niet meer terug
naar Mosul ”
Redactie buitenland

JERUZALEM/MOSUL. Christenen
die zijn gevlucht uit de Iraakse
stad Mosul en van de Vlakte van
Ninevé in het noorden van Irak,
zullen niet terugkeren naar hun
woonplaatsen.

Dat verwacht Andrew White,
de voormalige anglicaanse voor-
ganger van de St. George’s Church
in Bagdad. De Britse geestelijke
sprak gisteren op het Loofhutten-
feest dat door de Internationale
Christelijke Ambassade in Jeruza-
lem werd georganiseerd.
„De meeste christenen in Irak

hebben hun thuisland in Mosul en
Ninevé”, zei White. „Ze zijn alle-
maal vertrokken. De herovering
van Mosul geeft deze gemeen-
schap geen hoop. De christenen
zeggen: Wij gaan nooit meer te-
rug. Wat we daar hebben meege-
maakt is té erg geweest.” De mees-
te christenen die Mosul ontvlucht,
zijn in Jordanië en Libanon, waar
ze een nieuw leven proberen op te
bouwen.
De hulporganisatie Save the

Children meldde gisteren dat on-

geveer 5000 mensen, vooral vrou-
wen en kinderen, de afgelopen da-
gen Mosul zijn ontvlucht en naar
een overvol Syrisch vluchtelingen-
kamp zijn getrokken. Nog eens
duizend anderen zijn onderweg
en staan aan de Iraaks-Syrische
grens.
Het is de eerste melding van een

grote groep vluchtelingen die de
stad in Noord-Irak verlaat. Het
Iraakse leger zette maandag met
Koerdische strijders een offensief
in om de stad van Islamitische
Staat (IS) te bevrijden. De gevech-
ten zelf hebben de stad aan de Ti-
gris nog niet bereikt. Van Mosul
naar de Syrische grens is een af-
stand van ongeveer 100 kilometer.
Het Syrische kamp waar de

vluchtelingen zijn aangekomen,
heet al-Hol. Medewerkers van
Save the Children beoordelen de
situatie daar als „erbarmelijk.”
Het is bezaaid met afval en uit-
werpselen, waardoor elk moment
ziekten kunnen uitbreken. Er zijn
16 toiletten voor 9000 mensen. De
Verenigde Naties schatten dat op
den duur 100.000 inwoners Mosul
zullen ontvluchten. De stad telt
nog ruim 1 miljoen inwoners.

Eva de Vries

B
ij mijn aankomst in
Juba gonst het er van
de geruchten. Volgens
berichten op Twit-
ter, Facebook en een

aantal nieuwswebsites is de Zuid-
Sudanese president overleden.
Of op z’n minst doodziek. Hij is
immers al wekenlang niet in het
openbaar verschenen. Teksten
als: „Na een wekenlang ziekbed is
Kiir gestorven”, en: „Hij haalt het
einde van de maand niet”, komen
voorbij.
Een enkel bericht stelt zelfs dat

soldaten zich gereedmaken voor
een staatsgreep: er komt name-
lijk een populaire functie vrij.
De geruchten verspreiden zich
razendsnel en de spanning in de
hoofdstad neemt met de dag toe.
Niemand weet wat er precies aan
de hand is. Niemand weet wat er
gaat gebeuren. En óf er iets gaat
gebeuren.
Het is midden oktober en de

thermometer geeft 37 graden
Celsius aan. Vrouwen verkopen
groente en fruit op de markt,
auto’s staan in de file voor een
druk kruispunt en restaurantjes
zitten vol. Het gewone leven in
Juba gaat door, al zijn de sporen
van geweld in de hoofdstad goed
zichtbaar. Muren zitten vol kogel-
gaten, legervoertuigen rijden
rond en soldaten met kalasj-
nikovs bewaken checkpoints. De
herinnering aan de dagen van
geweld in juli is nog vers.

Paniek
Zware gevechten braken toen
uit tussen het regeringsleger en
troepen die loyaal waren aan
oppositieleider en voormalig
vicepresident Riek Machar. In een
paar dagen tijd werden 300 sol-
daten en burgers gedood. Duizen-

den anderensloegen op de vlucht.
Niemand had verwacht dat het
hier op zo’n schaal mis zou gaan:
midden in de stad waar interna-
tionale organisaties en bedrijven
zijn gevestigd en waar politici en
expats wonen.
„Ik heb vier dagen lang onder

mijn bed gelegen. Ik ben nog
nooit zo bang geweest”, zegt de
Zuid-Sudanese Mimi Amour in
het vliegtuig van Nairobi naar
Juba. Toen de luchthaven weer
openging, is ze meteen naar Kenia
vertrokken, waar ze opgroeide en
studeerde. Nu keert ze terug. Vol-
gende week begint ze met haar
nieuwe baan bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken. „Ik wil
helpen bij de wederopbouw van
het jongste land ter wereld.”
Waar de geruchten over Kiirs

dood toe kunnen leiden, wordt
duidelijk tijdens een bezoek
aan een restaurant in een wijk
vlak bij het centrum. Het oogt
verlaten. Op de toonbank staat
een schaal met gekookte aard-
appels. Er cirkelen vliegen boven.
„Iedereen is weggegaan, we zagen
mensen net heel hard wegrennen.
Er is iets aan de hand,” zegt de
serveerster bezorgd.
De geruchten hebben ook het

nabijgelegen kantoor van de
Nederlandse organisatie SNV be-
reikt. De telefoon rinkelt er con-
tinu. Vrienden en familieleden
buiten Juba willen weten wat er
gaande is. „Nogmaals, mensen
maken elkaar bang, alles is rustig

„We willen niet 
langer langs 
de zijlijn toekijken 
hoe ons land 
kapotgaat”

Vrede hangt
Lang was de Zuid-Sudanese hoofd-
stad Juba een relatief veilige ha-
ven in een door oorlog geteisterd
land. Tot juli, toen er bij geweld
300 doden vielen. Nu is de span-
ning in Juba opnieuw te snijden.
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ROME (RTL). Een rechter in
Italië windt er geen doekjes
om: gescheiden ouders mo
gen niet kwaad spreken over
hun ex waar hun kind bij is.
Een vrouw die dat wel deed,
moet een boete van maar
liefst 30.000 euro betalen.
Volgens de rechtbank heb
ben kinderen recht op rust
en een goede relatie met
beide ouders. De vrouw zou
zich keer op keer afkeurend
en denigrerend hebben
uitgelaten over de vader
van haar minderjarige zoon
en daarmee de band tus
sen haar kind en zijn vader
op het spel hebben gezet,
schreef de krant la Repub
blica gisteren. De moeder
kreeg ook te horen dat als
zij doorgaat met kwaad
sprekerij, de voogdijregeling
opnieuw bekeken wordt.

Rechter: Geen
gescheld op ex
met kind erbij

ESA puzzelt op data
mislukte Marslanding
Anca Boon

DARMSTADT. De directeurgene
raal van de Europese ruimte
vaartorganisatie ESA, Jan Wör
ner, mag dan van een succesvolle
missie spreken; de landing op
Mars is gisteren bepaald niet
volgens plan verlopen.

Het succes waar Wörner op doelt,
betreft de TGO-satelliet. Die zal
de komende jaren in een baan om
Mars draaien en metingen ver-
richten aan de atmosfeer, vooral
aan het broeikasgas methaan.
De TGO moest gisteren voldoen-

de afremmen om in een ellipsvor-
mige baan rond Mars te komen.
Zonder die actie zou de satelliet
langs de planeet schieten.
De landing van de Schiaparelli-

module verliep niet vlekkeloos.
De zeven minuten lange afda-
ling naar het oppervlak verliep
tot circa vijftig seconden voor

de geplande landing volgens
het boekje. Vanaf dat moment
ontbreekt elk teken van leven, zei
spacecraft operations manager
Andrea Accomazzo vanochtend
tijdens een ESA-persconferentie
in Darmstadt. „We hebben álle
informatie die de lander tijdens
zijn afdaling heeft verzameld.”
Schiaparelli stuurde die infor-

matie realtime naar de TGO-satel-
liet. „We zijn door de bovenste la-
gen van de atmosfeer gegaan. Het
hitteschild heeft perfect gewerkt.
De remparachute ontvouwde
volgens plan.”
De parachute werd echter niet

op het juiste moment afgestoten.
„Vanaf dat moment verliep de
afdaling niet zoals verwacht.” De
remraketten brandden bijvoor-
beeld veel te kort, slechts „drie of
vier seconden”.
Wat er precies mis ging en of de

lander intact is, kon Accomazzo
nog niet zeggen.

„Vredesplan voor
Oekraïne in de maak”
Redactie buitenland

BERLIJN. Bij de Oekraïnegesprek
ken in Berlijn is volgens de
Oekraïense president Petro
Porosjenko een plan voor vrede
afgesproken. Daarnaast moet
er een gewapende politiemissie
komen in Donbass, een van
de omstreden regio’s in Oost
Okraïne.

Dat zei Porosjenko gisteren na
afloop van een vijf uur durende
vergadering van de staatshoofden
van Duitsland, Frankrijk, Rusland
en Oekraïne.
Het plan voor vrede moet het

vredesakkoord in Minsk als voor-
beeld nemen. De bedoeling is dat
uiterlijk tegen het eind van no-
vember alle betrokken ministers
het vredesplan hebben opgesteld.
Alle details voor een bewapende
politiemissie zullen volgens de
woorden van Porosjenko bespro-

ken worden met de Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa (OVSE).
Bovendien zouden de partijen

hebben afgesproken dat Oekraïen-
se troepen en Russische separatis-
ten zich terugtrekken in Donetsk
en Loegansk. Dat zou de weg vrij-
maken voor verkiezingen in het
separatistische gebied.

„Geen wonder verricht”
De Duitse bondskanselier Angela
Merkel was gisteren voorzichtiger
dan Porosjenko. Ze zei dat de weg
naar vrede nog lang en lastig zal
zijn. „Ook vandaag is geen wonder
verricht, het zal nog een heel kar-
wei worden om vrede te bewerk-
stelligen.”
Het geweld in Oost-Oekraïne

begon in 2014. Er zijn sindsdien
bijna 10.000 doden gevallen.
Angela Merkel, François Hol-

lande en Vladimir Poetin spraken
gisteren ook over Syrië.

JUBA. „De vlam kan in Zuid-Sudan zo weer in de pan slaan, de vraag is alleen wanneer”, zegt directeur Fungai Makoni van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV. Foto: blauwhelmen van de 

VN-missie Unmiss patrouilleren in de Zuid-Sudanese hoofdstad Juba. beeld AFP, Albert Gonzalez Farran

in Juba”, drukt medewerker
Baden Swaib bellers op het hart.
Hij heeft net gehoord dat er

paniek was uitgebroken op een
markt. „Het was een onschuldig
incident, maar als er één per-
soon begint te rennen, dan volgt
de rest, terwijl ze niet weten
waarom ze eigenlijk op de vlucht
slaan.” Volgens directeur Fungai
Makoni zijn geruchten kenmer-
kend voor een land dat balanceert
op de grens van oorlog en vrede.
„Mensen willen op de hoogte
blijven, maar geruchten voeden
de angst alleen maar.”

Leugens
Op 12 oktober, een week nadat de
geruchten over Kiirs lot de wereld
rondgingen, geeft minister van
Informatie Michael Makuei een

persconferentie. Licht geïrri-
teerd spreekt hij de media toe:
„Het waren allemaal leugens, de
president verkeert in een goede
gezondheid!” Later op de dag
rijdt er een stoet van gepantserde
wagens door het centrum van
Juba. Vooraan, in een auto met
open dak, staat een man met een
grote hoed: president Salva Kiir.
De Zuid-Sudanese vlag wappert,
mensen langs de kant juichen en
Kiir zwaait.
De rit wordt uitgezonden op de

nationale televisie, zodat mensen
in het hele land het kunnen zien:
de president leeft. In het kantoor
van de SNV zijn ze zichtbaar op-
gelucht. Ten minste één gerucht
is de wereld uit en de rust keert
weer. Maar voor hoelang dit keer?
Sinds juli is de veiligheids-

situatie in het land verder
verslechterd. Toenmalig vice-
president Machar moest plaats-
maken voor Taban Deng Gai. De
gekrenkte Machar verliet Zuid-Su-
dan en dreigt met een terugkeer
en hernieuwd „gewapend verzet”
tegen de regering. Analisten
betwijfelen echter of hij genoeg
manschappen kan mobiliseren
die hem hierbij gaan helpen.
Vorige week verklaarde de VN-

missie voor Zuid-Sudan, Unmiss,
extreem bezorgd te zijn over het
toegenomen geweld en de gewa-
pende conflicten in verschillende
delen van het land. Hongersnood
ligt op de loer, er is een cholera-
epidemie uitgebroken en volgens
de VN-vluchtelingenorganisatie
UNHCR leven er 1 miljoen Zuid-
Sudanezen in overvolle vluchte-

lingenkampen in de regio. „Het
is enorm instabiel en onzeker.
De vlam kan zo weer in de pan
slaan, de vraag is alleen wanneer
precies”, meent Makoni.
Ondertussen zijn gewone

Zuid-Sudanezen de constante
onrust in hun land zat. In de
nasleep van het geweld in juli
richtte een groep jonge gepas-
sioneerde activisten en kunste-
naars de beweging AnaTaban
op. „Dat betekent ”ik ben moe”,
iets waarin iedere Zuid-Sudanees
zich kan vinden”, legt een van de
oprichters, Abul Oyay, uit. „We
willen niet meer langs de zijlijn
staan en toekijken hoe ons land
kapotgaat.”

Duiven
Zo tekenden ze op een muur in

in Zuid-Sudan aan een zijden draadje

het centrum van Juba een kind
achter een naaimachine. Met
ernaast de tekst: „De jeugd moet
straks de lappen stof, waarop ons
land lijkt, weer aan elkaar naai-
en.” Verderop is een container die
dienstdoet als cultureel centrum
versierd met een afbeelding van
een kalasjnikov waaruit witte dui-
ven komen in plaats van kogels.
Behalve met muurschilderingen

geeft AnaTaban zijn boodschap
ook door met straattheater en
door rapmuziek te maken. „Poli-
tiek overleg faalt en wij hopen
dat wij op onze manier de dialoog
kunnen aangaan met leiders
en landgenoten over de manier
waarop we dit land kunnen ver-
anderen.” Want weer balanceert
het jongste land ter wereld op de
rand van een burgeroorlog.


