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Excuses van
partijtop
Democraten
voor Sanders
Redactie buitenland

Het Democratisch
Nationaal Comité (DNC) heeft
gisteren excuses aangeboden
aan senator Bernie Sanders nadat gelekte e-mails uitwezen dat
de partijleiding de presidentiële
campagne van Sanders heeft
ondermijnd.

PHILADELPHIA.

„Namens het comité bieden we
hierbij onze oprechte excuses aan
aan de senator, zijn achterban
en aan de gehele Democratische
partij voor de onvergeef lijke dingen die zijn gezegd in de e-mails”,
aldus het DNC in een verklaring
gisteren.
De dingen die gezegd zijn, ref lecteren niet het streven van het comité om „zo neutraal mogelijk te
zijn” tijdens het proces waarin de
presidentskandidaat wordt gekozen, zo schrijf het DNC.
Nadat de e-mails waren uitgelekt, maakte partijvoorzitter
Debbie Wasserman Schultz van de
Democratische Partij bekend op te
stappen na het partijcongres van
deze week. Nadat ze gisteren tijdens een bijeenkomst van de partij
door supporters van Sanders werd
uitgejoeld, besloot ze ook niet op
de conventie te gaan spreken.
Sanders sprak gisteren zelf tijdens de Democratische conventie
in Philadelphia. Hij verklaarde
daar dat Clinton de volgende president moet worden. Sanders kreeg

Nationaal Comité
Democraten biedt
Sanders excuses aan.
■

■ Partijvoorzitter en
Sanders uitgejouwd op
conventie.

Franse
politie doodt
gijzelnemers

een minutenlang applaus toen hij
het podium opkwam. Later werd
hij echter ook uitgejouwd toen hij
zijn steun voor Clinton uitsprak.
„Hillary Clinton zal een uitstekende president zijn. Ik ben
trots dat ik aan haar kant sta”,
zei Sanders. De senator van Vermont bedankte aan het begin van
zijn toespraak nog de 13 miljoen
Amerikanen die op hem hadden
gestemd.
Ondanks de oproep van Sanders
aan zijn aanhangers tot eenheid en
om niet te gaan protesteren, zijn
gisteren bij de opening van de conventie van de Democratische Partij zeker vijftig mensen opgepakt.
Dat meldde CNN. Demonstranten
probeerden over hekken te klimmen op het terrein waar de conventie wordt gehouden. Volgens
de politie werden de arrestanten
alleen tijdelijk vastgehouden en
krijgen ze geen proces-verbaal.
De Amerikaanse FBI heeft een
onderzoek ingesteld naar de computerinbraak bij de Democratische Partij. Website WikiLeaks
publiceerde vorige week 20.000 emails van het Democratisch Nationaal Comité die door de hackers
waren buitgemaakt.
„De FBI onderzoekt een cyberinbraak bij het DNC en probeert
de aard en omvang van de kwestie
vast te stellen”, liet de inlichtingendienst gisteren in een verklaring weten. „Een schending van
deze aard nemen wij zeer serieus.”
Sommige mensen wijzen al met
de beschuldigende vinger naar
Rusland. „Het zou niet de eerste
keer zijn dat een digitale inbraak
in verband wordt gebracht met
het Kremlin en dat er op deze manier wordt geprobeerd invloed uit
te oefenen op het politieke proces
in andere landen”, aldus Congreslid Adam Schiff gisteren.

De Franse politie
heeft vanmorgen twee mannen gedood die vijf mensen
in een kerk bij Rouen gijzelden en een priester de keel
doorsneden.
Twee met messen gewapende mannen drongen
de kerk van Saint-Etiennedu-Rouvray aan het eind
van de ochtend binnen. Zij
gijzelden twee nonnen, een
priester en twee bezoekers.
Een derde non wist te ontsnappen en waarschuwde de
politie.
Een speciale eenheid van de
politie rukte uit, maar kon
de moord op de priester niet
voorkomen.
Over identiteit en motief
van de daders was vanochtend nog niets bekend.

Terwijl in
Nederland de
zomervakantie
is begonnen,
gezinnen massaal met hun
sleurhut naar
het zuiden
trekken en de witbiertjes op de
zonnige terrassen niet aan te
slepen zijn, is het in Kenia winter.
Hartje winter. Enkele weken geleden heeft de weerman de natie
gewaarschuwd voor wat er zou
komen.
Koud zou het worden. Bar koud.
„Juli en augustus worden de
koudste maanden sinds jaren. Het
advies is om u dik aan te kleden,
vooral in de ochtend”, klonk het
via televisie- en radioboxen in
het hele land. Om zijn woorden
kracht bij te zetten, knoopte
de weerman zijn jasje nog wat

Solar Impulse is de wereld rond

Het avontuur duurde
meer dan een jaar. Maar vandaag kon het team van Solar
Impulse eindelijk melden dat
zijn toestel de wereld rond is
gevlogen zonder één druppel
kerosine te verbruiken.

ABU DHABI.

Piloot Bertrand Piccard was zondag even na middernacht vertrokken voor de laatste etappe, van
Caïro naar Abu Dhabi. Vanochtend kwam hij daar om 4.05 uur
aan (2.05 uur Nederlandse tijd).
Met die landing voltooide het zonnetoestel de reis om de wereld,
die in totaal 23 dagen duurde en
vorig jaar maart begon.
De tocht verliep niet altijd vlekkeloos. Het toestel strandde vorig
jaar juli op Hawaï na de oversteek
vanuit Nagoya (Japan). Niet alleen
eiste de vijf dagen lange vlucht
veel van piloot André Borschberg – hij en Piccard vlogen om
beurten. De accu’s waren oververhit geraakt en moesten worden
vervangen voordat het toestel de
volgende lange oversteek, naar
het Amerikaanse San Francisco,
kon maken.
Oververhitting lag ook tijdens
deze laatste etappe op de loer.
Verder moest het team oppassen
dat het vederlichte vliegtuig niet
in turbulente lucht terechtkwam.

BOSBRANDEN CALIFORNIË
Brandweerlieden in de Amerikaanse staat Californië proberen al wekenlang een serie bosbranden te
bedwingen. De branden woeden vooral in de omgeving van Los Angeles, maar ook elders in de staat steekt het vuur
de kop op. beeld AFP, Frederic Brown

SANTA CLARITA.

Geweld Florida
geen terrorisme

Japanner doodt 19 mensen
Redactie buitenland

Redactie buitenland

De schietpartij van
gisteren bij een nachtclub in
Fort Myers (Florida) die aan twee
tieners het leven kostte, was
geen terroristische gewelddaad.

FORT MYERS.

Behalve de twee dodelijke slachtoffers, jongens van 14 en 18, zijn
er zeventien gewonden gevallen.
Sommigen van hen zijn er slecht
aan toe, aldus de politie.
Een woordvoerder van de politie
zei gisteren dat „we kunnen bevestigen dat deze zaak geen terroristische achtergrond heeft.”

Een Japanner heeft
vanmorgen negentien mensen
in een verzorgingsinstelling in
Japan doodgestoken.
TOKIO.

Bij de aanval raakten nog eens
25 mensen gewond, van wie 20
zwaargewond. Dat hebben de
autoriteiten bekendgemaakt.
Er bestond in eerste instantie onduidelijkheid over het aantal gewonden, dat eerst werd geschat op
meer dan veertig. Een man ging
met een mes tekeer in een verzorgingsinstelling voor lichamelijk gehandicapten in Sagamihara,

ten zuidwesten van Tokio.
De politie heeft de dader kunnen arresteren toen hij het politiebureau in kwam lopen en direct
zei: „Ik heb het gedaan.” Ook liet
hij weten dat hij „de wereld van
invaliden wilde afhelpen.” De verdachte is volgens Japanse media
de 26-jarige Satoshi Uematsu, naar
eigen zeggen een oud-medewerker
van de instelling.
Een vergrijp met zo veel doden
komt in Japan nauwelijks voor.
Sinds de Tweede Wereldoorlog
zijn er in het Aziatische land nog
nooit zo veel mensen omgekomen
bij een enkele uitbarsting van geweld.

verder dicht. Om in Nederlandse
termen te spreken: er heerst code
rood. Maar dan twee maanden
lang.
Dit is niet bepaald het beeld dat
veel mensen van Afrika hebben.
Afrika, het continent waar vrouwen gehuld in kleurrijke doeken
kilometers in de zinderende hitte
lopen om water te halen. Waar
olifanten, zebra’s en giraffen
zich dorstig tegoed doen aan een
schaarse bron midden op de savanne. En waar dorpelingen zich
verzamelen in de schaduw van
acaciabomen om de middagzon te
ontwijken.
Dit beeld is eenzijdig, want het
is er dus wel degelijk winter. Al
is deze wat temperaturen betreft
vergelijkbaar met een Nederlandse zomer. Na de regen in april
en mei zakt het kwik in de thermometer. Overdag is het in de
hoofdstad Nairobi, waar ik woon,
gemiddeld een graad of 22 en ’s

nachts liggen de minima rond de
12 graden. In de kuststreken en
in het midden en noorden van
het land liggen de temperaturen
overigens een stuk hoger.
In het dagelijks leven blijkt
de barre winter een uitstekend
gespreksonderwerp. „Ik kon het
niet meer aan”, zegt een vrouw in
de rij bij de supermarkt tegen niemand in het bijzonder. Ze draagt
een dikke jas met bontkraag.
„Ik heb een elektrische kachel
gekocht.” De vrouw achter haar
knikt begripvol. Ik grinnik.
„Waarom heb je teenslippers
aan? Straks vriezen je voeten er
nog af!” De gymles staat op het
punt om te beginnen en mijn
medecursist oogt oprecht bezorgd. Ze heeft het nog nooit zó
koud gehad, zegt ze. En ik moet
oppassen dat ik niet ziek word.
Als ik ’s avonds terugkeer bij
ons appartementencomplex
steekt de nachtwaker zijn hoofd

om de hoek van het hek. Hij ziet
eruit alsof hij een sleehondentrip
in Siberië gaat maken. Zijn muts
is tot over zijn oren getrokken, de
wollen sjaal houdt zijn nek warm
en hij heeft zelfs handschoenen
aan.
Het grootste deel van het jaar is
het hier rond de 30 graden, dus
op zich is het logisch dat Kenianen het nu koud vinden. Toch
moet ik eraan wennen. Ik blijf
een Nederlander, die bij de minste
zonnestraal al zonder jas de deur
uit gaat. En met een graad of 20
vind ik het overdag best aangenaam.
’s Avonds vind ook ik het inmiddels aan de frisse kant, moet
ik eerlijk bekennen. Bij gebrek
aan centrale verwarming, want
die hebben huizen hier niet,
kruip ik na het eten dus in f leecetrui en met een warme deken om
me heen op de bank. Klaar voor
een koude avond.

Erdogan: Turken
willen doodstraf

De Solar Impulse,
e, die volledig op zonne-energie vliegt, heeft
zijn tocht rond de
e wereld volbracht. Het toestel legde in
ruim een jaar tijd
d 30.000 kilometer af in zeventien
etappes. De Solar
ar Impulse stak zowel de
Atlantische als de Grote Oceaan
over.

Redactie wetenschap

Nairobi: barre koude in Keniaanse winter
Eva de Vries

ROUEN.

Wereldreis op
zonne-energie
eindelijk voltooid

Postuit

Redactie buitenland

Buitenland 7

dinsdag 26 juli 2016
Reformatorisch Dagblad
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FINISH: Jul 26, 2016. Abu Dhabi
Afstand (km) Vliegtijd (uren)

2015
1 9 maart

Abu Dhabi (VAE) - Masqat (Oman)

772

13.01

2 10 maart

Masqat - Ahmedabad (India)

1593

15.20

3 18 maart

Ahmedabad - Varanasi (India)

1170

13.15

4 19 maart

Varanasi - Mandalay (Myanmar)

1536

13.29

5 29 maart

Mandalay - Chongqing (China)

1636

20.29

6 21 april

Chongqing - Nanjing (China)

1384

17.22

7 31 mei

Nanjing - Nagoya (Japan)

2942

44.09

8 28 juni

Nagoya - Hawaï (VS)

8924

117.52

Vliegtuig blijft negen maanden in Hawaï om beschadigde batterijen te herstellen.
2016
9 21 april

Hawaï - San Francisco (VS)

4086

62.29

10 2 mei

San Francisco - Phoenix (VS)

1113

15.52

11 12 mei

Phoenix - Tulsa (VS)

1570

18.10

12 21 mei

Tulsa - Dayton (VS)

1113

16.34

13 25 mei

Dayton - Lehigh Valley (VS)

1044

16.49

14 11 juni

Lehigh Valley - New York (VS)

265

4.41

15 20 juni

New York - Sevilla (Spanje)

6765

71.80

16 11 juli

Sevilla - Caïro (Egypte)

3745

48.50

17 24 juli

Caïro - Abu Dhabi (VAE)

2694

48.37

© RD, bron Graphic News

Duitse roep om inzet leger tegen terreur
Gerard ten Voorde
MÜNCHEN/BERLIJN. Duitsland
verscherpt –na een golf van geweld– de veiligheidsmaatregelen
op luchthavens en stations. De
roep om inzet van het leger tegen terreur klinkt steeds luider.

Duitsland kreeg in amper een
week tijd vier dodelijke geweldsincidenten te verwerken. In
Würzburg hakte een Afghaanse
scholier vorige week met een bijl
in op treinreizigers. In München
vielen vrijdag tien doden en bijna
zestig gewonden bij een schietpartij in een winkelcentrum.
Een Syrische asielzoeker doodde
zondag in Reutlingen een zwangere vrouw met een mes en verwondde vijf omstanders. Ansbach,
een slaperig provinciestadje, kreeg
later op de dag te maken met een
bomaanslag van een afgewezen
Syrische asielzoeker.
Wapenwet
Het lijkt een kwestie van tijd
voordat zich een nieuw dodelijk
geweldsincident aandient. Duitsland neemt daarom maatregelen,
zo kondigde minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière
gisteren aan. „Het lijkt mij op dit
moment vooral belangrijk dat de
politie nadrukkelijker aanwezig is
in openbare ruimtes.”
De Maizière geeft de federale politie de opdracht om duidelijker
zichtbaar te zijn op vliegvelden
en treinstations. Ook laat hij
willekeurige controles uitvoeren
in grensgebieden. „Niet zichtbaar,
wel erg effectief.” Verder overweegt Berlijn een aanscherping
van de –strenge– wapenwetgeving.
De bloedige eenmansacties in
Duitsland zijn niet te vergelijken
met de gecoördineerde aanslagen
van getrainde terroristen in Brussel en Parijs. In Duitsland laait

desondanks een discussie op over
de inzet van de strijdkrachten
tegen aanslagen.
Minister Joachim Herrmann
(CSU) uit Beieren dringt erop aan
om het leger in te zetten bij een
concrete terreurdreiging. „Mensen hebben recht op veiligheid.”
In de zuidelijke deelstaat stond
vrijdagavond een eenheid van de
Feldjäger, een soort militaire politie van de Bundeswehr, paraat.
Onveiligheid
Niet iedereen is het daarmee
eens. De oppositie wijst erop dat
het uitrukken van het leger het
gevoel van onveiligheid onder
burgers vergroot. De politiek mag
‘München’ niet misbruiken voor

eigen profilering, stelt SPD-politica Katarina Barley.
De inzet van de strijdkrachten
ligt gevoelig, gezien de Duitse
oorlogsgeschiedenis. Voor binnenlandse operaties is volgens de
Duitse grondwet toestemming
nodig van het parlement. Alleen
bij acuut gevaar –„in bijzonder
gevaarlijke situaties”– kan de
federale Duitse regering het leger
opdracht geven om in actie te
komen in deelstaten.
CSU-minister Herrmann noemt
het onbegrijpelijk dat legereenheden klaarstaan, maar dat er geen
gebruik van kan worden gemaakt.
De bewindsman pleit ervoor de
politie de inschatting te laten maken of militaire inzet nodig is.

Ondanks de geweldsincidenten
van afgelopen week is de Bundeswehr geen enkele keer ingeschakeld. Dat was ook niet nodig,
vindt minister Thomas Strobl
(CDU) uit Baden-Württemberg. De
autoriteiten moeten volgens hem
gebruikmaken van de Bundeswehr bij grootschalige, zware
terreuraanslagen, maar dan wel
onder bevel van de politie.
Duitsland kan hierbij leren van
de terreurbestrijding in Nederland.
Politie en leger werken hier, onder
de vlag van de Dienst Speciale
Interventies (DSI), intensief samen
bij grootschalige terreurdreiging.
Met ”politie” op het uniform. In de
wetenschap dat ook legerinzet een
aanslag niet kan voorkomen.

BERLIJN (ANP/DPA). De bevolking
van Turkije wil de doodstraf
terug, en leden van de regering
behoren daarnaar te luisteren.
Dat heeft president Recep
Tayyip Erdogan gisteravond
nog eens herhaald in een tvinterview op de Duitse zender
ARD, ook al zou dat besluit
onmiddellijk een streep zetten
door de wens om aansluiting
te krijgen bij de EU. „Wat
zeggen de Turkse mensen momenteel?” vroeg Erdogan retorisch. „Ze willen herinvoering
van de doodstraf.”

Politie arresteert 17
mensensmokkelaars
De politie
heeft in Duitsland, Oostenrijk en Hongarije zeventien
mensensmokkelaars gearresteerd. Zij hebben naar schatting duizend vluchtelingen
voor grof geld illegaal de grens
over gebracht. De autoriteiten
in Salzburg maakten gisteren
bekend dat door maandenlang onderzoek niet alleen
de transporteurs, maar ook
de kopstukken in beeld zijn
gekomen. De migranten waren
afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Irak en Iran.

SALZBURG (ANP/DPA).

President Zuid-Sudan
vervangt rivaal
JUBA (ANP/RTR). De Zuid-Sudanese president Salva Kiir heeft
zijn rivaal Riek Machar, die
eind april was aangetreden als
vicepresident, bij decreet vervangen door generaal Taban
Deng Gai. Die maatregel legt
een bom onder het vredesakkoord dat vorig jaar met
veel moeite werd gesloten.
Kiir maakte zijn besluit gisteren bekend via de nationale tvzender. Het zou het land, dat
vijf jaar geleden onafhankelijk
werd, op de rand kunnen brengen van een nieuwe oorlog.

Brand eist 38 levens
in dorp Madagaskar
Door een
uitslaande brand tijdens een
feestje in een dorp in Madagaskar zijn gisteren 38 mensen
om het leven gekomen, onder
wie 16 kinderen. Volgens
lokale media kon slechts een
van de aanwezigen, voor een
groot deel familie van elkaar,
ontsnappen aan de vuurzee
door uit het raam te springen.
Het pand was net herbouwd
en werd ingewijd toen het
drama zich voltrok. Volgens de
politie was er geen sprake van
opzet.

AN TANARIVO (ANP).

Berlijn wil debat over
gewelddadige games
De
Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de
Maizière, heeft gisteren gezegd
dat hij snel een debat wil over
de gevaren van uiterst gewelddadige computerspelletjes die
in omloop zijn. Aanleiding is
de schietpartij van vrijdag in
een winkelcentrum in München, waar een 18-jarige scholier willekeurig negen mensen
doodschoot. Volgens de politie
van de Beierse hoofdstad
„bewoog de dader zich zoals in
een computergame.”

BERLIJN/MÜNCHEN (ANP/DPA).

MÜNCHEN. Zwaarbewapende agenten bewaken het Hauptbahnhof in München, na de dodelijke schietpartij van vrijdag.
In Duitsland is de discussie over de inzet van het leger bij grootschalige terreurdreiging opgelaaid, na een golf van
geweld. beeld EPA

