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De NoordKoreaanse leider
Kim Jongun (foto) is niet
dood, doodziek of aan de kant
gezet. Dat de Briljante Kame
raad sinds 3 september niet
meer in het openbaar ver
scheen, voedde de wildste ge
ruchten, maar hij heeft ze nu
zelf de kop ingedrukt door een
nieuw wooncomplex voor we
tenschappers te bezoeken. On

is geen sprake, zeggen de Ame
rikaanse en ZuidKoreaaanse
inlichtingendiensten die het
doen en laten van Kim Jongun
dag en nacht volgen. ‘Er is niets
veranderd. Geen enke
le speculatie over zijn
gezondheidstoestand
of machtspositie
is geloof
waardig’,
klinkt het
nu. (wdb)

Kim Jongun ‘herrezen’
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De speculaties over de af
wezigheid van de Noord
Koreaanse Kim Jongun
werden gisteren de kop in
gedrukt. De leider ver
scheen voor het eerst weer
in het openbaar, weliswaar
met wandelstok.

Hillary Clinton heeft zich de
toorn van de Amerikaanse
studenten op de hals gehaald.
Begin deze week gaf ze een
speech voor leden van de uni
versiteit van Las Vegas. Clin
ton zei: ‘Universiteiten moe
ten het inschrijvingsgeld ver
lagen, zodat ook minder
bemiddelde studenten zich
kunnen inschrijven. Hoger
onderwijs mag geen privilege
zijn van de rijken.’ Nobele
woorden. Maar ook zeer dure
woorden. Voor de speech van
drie kwartier vroeg en kreeg
Hillary Clinton 180.000 euro.
Studenten vinden dat de uni

versiteit dat geld beter kan
besteden. Die werpt tegen
dat de 900 toehoorders sa
men ruim 462.000 euro be
taalden om de potentiële pre
sidentskandidate te horen.

Niet alleen Hillary, ook Bill
Clinton verdient goed aan
zijn speeches. Sinds 2001 gaf
hij 542 voordrachten en
kreeg daar 75 miljoen euro
voor. In haar boek Hard
Choices schrijft Hillary daar
over: ‘Mijn man hield niets
over van zijn loon als presi
dent. Het is normaal dat hij
zijn bekendheid nu verzil
vert.’ (pom)

Hillary Clinton speecht voor
180.000 euro over armoede

dersteund door een wandelstok
weliswaar.

De staatsmedia hielden het
nogal vaag op ongemakken,
toen de anders alomtegenwoor
dige Kim Jongun begin vorige
maand uit de schijnwerpers
verdween. Een hersenbloeding,
werd er buiten NoordKorea
zelfs gespeculeerd, maar dat
was duidelijk fout gegokt.
Maag en longproblemen dan?
Dat zou kunnen, want Kim
Jongun staat bekend als een
verstokte roker en een stevige
drinker, die nooit nee zegt te
gen vette kaas.

Hoe dan ook: van een staats
greep, huisarrest of een
machtsovername door zijn zus

Waarom flakkert het con
flict tussen Turken en
Koerden weer op?

Twee jaar lang was er een wa
penstilstand tussen Turkije en
de Koerdische Arbeiderspartij
PKK. Na een strijd van dertig
jaar, die zeker 35.000 levens
kostte, leek vrede in zicht.
Maar gisteren bombardeerden
Turkse straaljagers enkele
PKKstellingen in het
zuidoosten van het
land. Het aantal
slachtoffers is nog

onduidelijk. ‘Een schending
van het vredesverdrag’, riep de
PKK direct.

Volgens Turkije is het omge
keerd: de Koerden hebben de
voorbije dagen het verdrag ge
schonden, door granaten te
lanceren naar militaire pos
ten. ‘Het waren zware
aanvallen, we wa
ren verplicht
om te reage
ren’, zegt de
Turkse

premier Ahmet Davutoglu. Vo
rige week waren er ook rellen
in verschillende Turkse ste
den. Daar kwamen Koerden in
opstand omdat Turkije hen
niet steunt in de strijd tegen
ISIS in Syrië en Irak.

Waarom keert Turkije zich
niet duidelijk tegen ISIS?

De terroristen van ISIS pro
beren momenteel de Syrische
stad Kobane te veroveren. Dat
is de laatste vesting voor de
grens van Turkije, maar toch
onderneemt president Recep
Erdogan geen concrete actie.
Integendeel, vorige week zei
hij nog dat ‘de terroristen van
PKK even erg zijn als die van
ISIS’. Wat voor grote woede
zorgde bij de Koerden.

‘De grote vrees van Erdogan,
is dat de Koerden meer auto

nomie verwerven’, zegt Dirk
Rochtus, professor Interna

tionale Politiek aan de KU
Leuven. ‘Als ze sterker

worden in Syrië, klinkt
de roep om een federale

regio in Turkije steeds
luider. Dat is een

nachtmerrie voor Er
dogan, die Turkije

als één unitaire
staat ziet.’

Is de PKK voor Turkije een
grotere dreiging dan ISIS?

‘Turkije denkt nu: Laat ISIS
en de Koerden maar vechten,
wij gaan als derde hond wel lo
pen met het been’, zegt Roch
tus. ‘Zolang ISIS in Syrië blijft,
maakt het hen in principe ook
weinig uit. Maar het is een il
lusie dat ISIS niet over de
grens zal gaan. Er is in Turkije

al een bompakket gevonden
dat gelinkt wordt aan ISIS.’

‘Onderhuids bestaat er bij de
Turken wel degelijk een vrees
voor ISISterreur. Er heerst
ook het idee: Als we de Koer
den helpen, komen er aansla
gen bij ons. Maar ze hebben

geen garantie dat die aansla
gen nu sowieso uitblijven.’

Hoe lang kan Turkije nog
weerstaan aan de interna
tionale druk om zich te ke
ren tegen ISIS?

Vooral vanuit de Verenigde
Staten komt er dezer dagen
bakken kritiek op de houding
van Turkije. ‘Hoe kan een
NAVOstaat zich zo gedragen,
als de hel zich openbaart op
een steenworp van de grens?’,
vraagt een hooggeplaatste
Amerikaan zich af in de New
York Times. Een tussenkomst
van het machtige Turkse leger
kan de strijd helemaal doen
keren in Kobane. Maar Erdo
gan verroert voorlopig geen
vin.

‘Officieus heeft hij al een
beetje toegegeven, door de VS
toegang te verlenen tot een
luchtmachtbasis’, zegt Roch
tus. ‘Maar officieel gaat Erdo
gan niet snel plooien, zeker
niet ten opzichte van de Koer
den. Dat zou enorm gezichts
verlies betekenen voor hem.
Het kan wel dat de internatio
nale druk te groot wordt als
ISIS Kobane volledig ver
overt. Maar dan is het mis
schien al te laat.’

Turkse straaljagers hebben gisteren stellingen
van de Koerdische PKK gebombardeerd. Opval
lend, want de Koerden strijden momenteel
tegen ISIS en zijn de last men standing in
Kobane, op de grens van Syrië en Turkije.
Waarom keert president Erdogan zich dan
tegen hen?
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Waarom Erdogan de PKK nog
altijd als grootste dreiging ziet

Turkije gooit bommen op
de Koerden, niet op ISIS
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Als de Koerden sterker
worden in Syrië klinkt
de roep om een
federale regio in
Turkije steeds luider.
Dat is een nachtmerrie
voor Erdogan

Rouwende Koerden zwaaien met

vlaggen van de PKK op de begrafe

nis van een Koerdische strijder die

door de Turken werd gedood. Foto: afp


