DE KRANT VAN AMSTERDAM Vrij, Onverveerd

€ 2,85 ZATERDAG 15 DECEMBER 2012

Op de Klapstoel

Hans Goedkoop
‘Presentator
moet zijn
ijdelheid
opgeven’

EXTRA
Scholengids 2013 +
Folia Magazine

Najib Amhali
14

Verzuipt niet
in Ziggo Dome

De complete gids

voor het voortgez

et onderwijs in

5

Amsterdam

Lodewijk
Asscher

Voorspoedige
wittebroodsweken

2

OPGERICHT IN HET OORLOGSJAAR 1940 - 72STE JAARGANG NR 20.910

Bloedbad op Amerikaanse school
Van onze redactie buitenland
NEWTON — Een man van twintig
heeft op een basisschool in het
stadje Newton, in de Amerikaanse
staat Connecticut, een bloedbad
aangericht. Daar zijn 27 mensen
om het leven gekomen, onder wie
twintig kinderen en de dader.
Volgens de politie werden in de
school in Newton, dat ongeveer 65 kilometer ten noordoosten van New
York ligt, de lichamen van achttien
kinderen gevonden. Twee kinderen
overleden later in het ziekenhuis aan
de verwondingen die ze hadden opgelopen.
In de school werden ook de lichamen van zeven volwassenen aangetroffen, plus het lijk van de schutter,
Adam Lanza. Hij had in de school
zelfmoord gepleegd.
Eén van de slachtoffers zou de moeder van Lanza zijn. Zij gaf les op de
Sandy Hook basisschool, die ongeveer zeshonderd leerlingen heeft,
van vier tot tien jaar.
De oudere broer van Lanza, Ryan
(24), werd opgepakt om te worden
verhoord.
Voor zijn vertrek naar de school
schoot Adam Lanza ook zijn vader
dood, meldden diverse Amerikaanse
media. Vannacht was nog onduidelijk of het elders aangetroffen lichaam echt dat van zijn vader was.
Volgens bronnen bij de autoriteiten
had Lanza meer wapens bij zich,
waaronder een .223-kaliber geweer

Agenten leiden doodsbange leerlingen weg van basisschool Sandy Hook, nadat een man van twintig er een bloedbad heeft aangericht.
en twee pistolen. De twee pistolen
werden in de school aangetroffen;
het geweer lag in de kofferbak van de
auto waarmee hij naar de school was
gereden. Radiostation WABC meldde
dat Lanza ook een kogelvrij vest had
gedragen. Op het moment dat hij de
school binnenkwam, zaten de kinderen in de lokalen voor de eerste lessen
van de dag.
De eerste melding van de schietpartij kwam even na tien over half tien
plaatselijke tijd binnen bij de alarmcentrale. Gezegd werd dat kinderen
in een klaslokaal vastzaten en dat iemand op hen schoot. Uit voorzorg
werden diverse scholen in de omgeving gesloten.
Lanza zou het klaslokaal van zijn
moeder zijn binnengelopen, haar
hebben doodgeschoten en vervolgens
het vuur hebben geopend op de kinderen en zes volwassenen. Onder hen
waren het schoolhoofd en de schoolpsycholoog. Een getuige zei dat de
schoten in de hal te horen waren geweest tijdens een vergadering. “Zeker
honderd schoten werden afgevuurd.”

Kinderen, van wie velen in tranen
waren, werden door volwassenen in
een lange rij, met de handen op elkaars schouders, over het parkeerterrein van de school weggevoerd.
Ongeruste ouders die het nieuws
hadden gehoord, haastten zich in paniek naar de school. Richard Wilford
vernam van zijn zoon hoe de jongen
een geluid had gehoord dat klonk als
‘omvallende blikken’. Zijn leraar liep
toen het klaslokaal uit om te kijken
wat er aan de hand was, kwam terug,
sloot de deur en gaf de kinderen opdracht dicht bij elkaar in de hoek te
kruipen. De politie trof hen zo aan.
“Er zijn geen woorden voor,” aldus
Wilford. “Je staat doodsangsten uit.
Dat gevoel van dreigend gevaar, dat je
je kind moet halen en er moet zijn om
het te beschermen.”
Het bloedbad op de school volgt op
een reeks fatale schietpartijen in de
Verenigde Staten dit jaar, maar dit
keer zijn veel slachtoffers kleine kinderen.
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