
Laurence, een kot-
genote van slacht-
offerNathan, doet
in tranen haar
verhaal. Ze
komt binnenkort
vervroegd terug
naar huis.

bezweek hij. De jongemanwerd nog in
allerijl naar het ziekenhuis gevoerd,
maarallehulpkwamte laat.
Zijn tweeVlaamsekotgenotendieopde
fuifwarengebleven,kregendienachtals
eersten het droeve nieuws te horen. De
politie belde hen op met de gsm van
Nathan. De twintigers, derdejaars-
studenten, zochten daarna aan het
ziekenhuis steun bij bevriende mede-
studenten. Beelden van de Turkse tele-
visie toonden de grote verslagenheid,
nadat de studenten stuk voor stuk er te
horenhaddengekregendatNathanwas
aangereden door een chauffeur die
vluchtmisdrijf hadgepleegd.«Eenwitte
vrachtwagen die met hoge snelheid
door de bocht reed», zegt Guido Galle,
directeur Onderwijs. «Het noodlot, dat
ookhierhadkunnentoeslaan.Onzestu-
dentwasvoorzichtig.»

Camerabeelden

Nathans dood leek al snel opgehelderd
dankzij camerabeelden van een na-
burig hotel. Die zijn niet erg duidelijk,
maar er is wel te zien hoe Nathan over
straat rolt. In beeld passeren twee wa-
gens: een taxi en dewitte bestelwagen.
Hun nummerplaten zijn niet te ont-

cijferen, maar de politie analyseert
camerabeelden uit de buurt om
degewetenlozechauffeursopde
sporen.VolgenssommigeTurk-
se nieuwssites blijkt uit
bandensporen dat de jongen
door beide wagens werd aan-
gereden. Eenongevaldus,met

vluchtmisdrijf.Althans,dat
is de versie die zaterdag
vlak na het drama cir-
culeerde en die ook de

familie te horen kreeg. Gisteren brach-
ten verschillende Turkse media plots
een heel ander verhaal. De jongen zou
zelf eerst van een gebouw gesprongen
zijn en pas daarna zijn aangereden.
Bewakingscamera’s van een Turkse
nieuwszender die een kantoor heeft in
de straat zouden het ganse drama ge-
filmdhebben. In eenklein steegje klom
hij tussen het hotel en het kantoorge-
bouwopeenplatformmetventilatoren.
Van daar zou hij twintigmeter hoge val
gemaakthebben.Hetnieuwszoubeves-
tigdzijndoordepolitie,ookalwijstniets
erop dat de student met depressieve
gedachten kampte. De hogeschool had
gisteravond evenmin bevestiging van

Een Vlaamse student is in

mysterieuze omstandigheden

gestorven in het Turkse Istanbul.

Nathan Van Iseghem (20) stierf

nadat hij bewusteloos op straat

werd gevonden. Volgens de eerste

berichten zou hij na een nachtje

stappen gegrepen zijn door een

wagen van een onbekende, terwijl Turkse media meldden

dat het zelfmoord was. De uitwisselingsstudent werd in die

versie aangeredennadathij twintigmeternaarbenedenwas

gesprongen. Zijn familie kan het niet geloven.

M i d d e l l a n d s e Z e e

Ankara

Tu r k i j e
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DetwintigeruitDeHaantrokinseptem-
ber als uitwisselingsstudent Bedrijfs-
managementnaar Istanbul, samenmet
twee andere studenten van de
Arteveldehogeschool in Gent. Vrijdag-
nacht waren ze naar een fuif geweest.
Nathan vertrok iets vroeger in zijn een-
tje. Op weg naar zijn kot, enkele kilo-
meters verderop, liep het mis. Een
parkeerwachter vond de jongen roer-
loos langs de kant van de weg. Zijn
lichaamwas zwaar toegetakeld. Op het
moment dat de ambulance arriveerde,

MYSTERIE ROND
DOOD STUDENT

AANGEREDEN OF ZELFMOORD GEPLEEGD?

Kunstveiling Child Focus
brengt 17.000 euro op

InhetAntwerpseveilinghuisCampo&Campozijn37kunst-
werken onder de hamer gegaan ten voordele van Child
Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite
kinderen.Deveilingbracht17.000euroop. Initiatiefnemer
wasdevadervanNathalieGeijsbregts,diesinds26februari
1991 vermist is. Onder meer werken van Jan Fabre,
Kamagurka, Bruno Vekemans, Piet Stockmans en Sam
Dillemans werden geveild. De werkenwerden het afgelo-
pen jaar al getoond tijdenseen reizende tentoonstelling.

3.700bezoekers voor
‘IedereenKlassiek’

Het muziekevenement 'Iedereen Klassiek' van radiozender
Klarawaseengroot succes.Meerdan3.700 bezoekerszakten
ditweekendaf naarhetConcertgebouwinBruggeomkennis
te maken met klassieke muziek. «Een onverwacht succes»,
aldus de organisatie. «Zo hebben 750mensenmeegezongen
op de tonen van Bach en voerden een honderdtal mensen
‘4’33’ van John Cage uit, een stuk waarbij enkel stilte weer-
klinkt. De fitness op onder meer muziek van de Tsjechische
componistAntoninDvorák lokte500geïnteresseerden.»

MAN LOKT OVERVALLER IN DE VAL
DOOR TE SPOOKRIJDEN

Wienietsterk is,moetslimzijn.EenmanisergistereninLuik ingeslaagdomeenovervaller

die in zijn auto gestapt was te laten inrekenen. Hoe? Door moedwillig enkele

verkeersovertredingen tebegaanenzodeaandacht vandepolitie te trekken.

Deman stond stil op een plein in Luik toen plots AdelinN. bij hem instapte. De overvaller

bedreigde bestuurder met een wapen, eiste geld en wilde zijn gsm. Hij wilde ook dat de

bestuurder hem naar Namen zou brengen. Die kon niets anders dan instemmen, maar

was de overvaller uiteindelijk toch te slim af. Door te spookrijden trok hij de aandacht

van een politiepatrouille. Die zette de achtervolging in en deed de bestuurder stoppen.

Even later kondeovervallerworden ingerekend.

Ook bij vechtscheiding

moet ouderschapsplan
Ouders die uit elkaar gaan,moeten in eenplan duidelijkmakenhoe ze
voor de kinderen gaan zorgen. Wie in onderling overleg scheidt, doet
dit nu al. Maar CD&V-Kamerlid Sonja Becqwil dat dat ook het geval is
bij een vechtscheiding. Die kunnen nuworden uitgesproken nog voor
erookmaaréénmaatregeloverdekinderenoppapierstaat.Alshetvan
Becq afhangt, zal dat in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Ze heeft
dan ook een wetsvoorstel klaar waarin staat dat bij de aanvraag voor
eenvechtscheidingaltijd eenouderschapsplanmoet zitten.

BEGROTING: UITSLUITSEL OVERDEXIA

KANNOGMAANDENAANSLEPEN
Hetkannogmaanden— zelfseenjaar—durenvooraleerdeoverheidmetzekerheid
zal weten of ze de kapitaalverhoging van Dexia nu in de federale begroting moet
opnemen of niet. Afgelopenweekend bleek dat Eurostat ons land had latenweten
dat het niet volstaat omhet bedrag van 2,9miljard euro—het deel dat België bij de
kapitaalinjectiemoetophoesten—bijdestaatsschuldteschrijven,maardatdiesom
ook door de begroting moet. «Dit is een preliminair advies met een aantal vragen
waarwe voor 12 december opmoeten antwoorden. Het kan nogmaanden tot een
jaardurenvoorweeen finaal antwoordhebben», sustministerVanackere.

Christophe Coppens
verkast naar LA

Hoedenmaker Christophe Coppens, bekend om
zijn aparte creaties, verhuist naar Los Angeles.
Volgens de website brusselnieuws.be heeft de
modeontwerper een huis gekocht in de VS en zal
hij er werken aan een nieuw project. Wat dat is,
blijft voorlopig geheim. Coppens legde inmei nog
de boeken neer als gevolg van de financiële crisis.
Hij stond toen700.000euro inhet rood.

DE HOGESCHOOL
STUURT VANDAAG
EEN MEDEWERKER
NAAR ISTANBUL OM
ZIJN TWEE VLAAMSE
KOTGENOTEN
OP TE VANGEN

eenwanhoopsdaad,waardoorhetondui-
delijkblijftwaternupreciesgebeurdis.

Schoonmaak

Op zijn blog vertelde de twintiger ge-
passioneerd over zijn uitwisseling in
Istanbul.Hij leekerdetijdvanzijn leven
te beleven. «Istanbul is echt een fantas-
tische stad die nooit slaapt. Altijd is er
iets tedoen:noproblemo forme», grapte
hij.Al zijnavonturenpendehijneermet
een kwinkslag. Zijn verhalen gingen
overhunvuileappartement,datzeeerst
moestenontsmettenomdathet in jaren
niet meer gekuist was: «Onze huisbaas
zou tevreden zijn met de schoonmaak.
Helaaszaldearmemanhetnooitweten,
want ik zal op de laatste dag van mijn

verblijf allesweerinzijnoorspronkelijke
staat herstellen. Zoals een goede huur-
derdathoort tedoen.»Maarookoverde
Turkse ambtenaren — «nog trager dan
de Belgische» — het goedkope eten —
«spaghettibolognesevoor19TurkseLira
of amper 7 euro» — en andere gouden
zaakjes — «5 kilo was en strijk voor
1 euro. Sorry mama, ik zal niet kunnen
strijkenals ikthuiskom.»Dehogeschool
stuurt vandaag een medewerker naar
Istanbul om zijn twee Vlaamse kot-
genoten op te vangen.Het lichaam van
Nathan wordt wellicht eind deze week
gerepatrieerd.Het is alhetderdedrama
dit academiejaar voor de school, nadat
begin september twee studenten door
ziekteoverleden. (KML/THV/ABH)

Moeder van Nathan:«Net vlucht naar huis gepland»

In deze straat stierfNathan. Vol-
gens sommigen sprong hij van het
parkinggebouw rechts op de foto.

NathanVan
Iseghem (20)
uit DeHaan
studeerde
bedrijfs-

management
in Istanbul.

DefamilievanNathanpraattedeavondvanhetongeval

nogmethemvia internet. «Kerst zouhijmetonsdoor-

brengen.Wehebbennogbekekenwelkevluchthij zou

nemen.Nogdriewekenenwezoudenhemzien.Nuzijnwe

hemvoorgoedkwijt.Het isondraaglijk», zegt zijnmama

ChantalCrucifixaangeslagen.

Zij was tot dit weekend nog een citytrip richting Istanbul
aanhetplannen.«Omwatqualitytimedoortebrengenmet
onzefantastischezoon.Hijvondhetdaarzofantastisch.Hij
was er erg populair enmaakte snel vrienden. Overal waar
hij kwam,werd plezier gemaakt. Hij was geboeid door die
stad en had er de tijd van zijn leven.» Eind januari zou hij
definitief naar huis komen.Hij hadnunet examens achter
de rug. Het enige dieptepunt deze periode, zo vertelde hij

op zijn blog, was een ooginfectie die hem parten speelde.
«Hij moest zaterdagochtend vroeg op controle bij de oog-
arts. Ikdenknietdathij teveelgedronkenhad.Daaromwil-
dehij allichtop tijdgaanslapen», vervolgtdevrouw.
Zelfmoord is volgens de familie uitgesloten. «Hij was veel
te opgewekt om uit het leven te stappen. Hij was het
zonnetje in huis. Een optimist, altijd vrolijk. Hij was ook
geen waaghals. Het zou me verwonderen als hij ergens
opgeklommen is.»
Zijn kotgenoten Stijn en Laurence keren nog deze week
vervroegd naar huis terug. Ze zijn nu Nathans spullen aan
het inpakkenengaanbloemenleggenopdeplaatswaarhij
stierf. Tientallenmensen lieten steunbetuigingennaopde
FacebookpaginavandeArteveldehogeschool.Vandaagligt
er een rouwregisteropdecampus. (KML)

‘Hasta la Vista’
wint Europese

filmprijs
DeVlaamsefilm‘HastalaVista’
vanGeoffreyEnthovenheeftop
de25steeditievandeEuropean
Film Awards in Malta de
People’s Choice Award ge-
wonnen. Voor die publieks-
prijs brachten filmfans over
heel Europa hun stem uit.
‘HastalaVista’,overdrie
jonge gasten met een
handicap die naar
Spanje reizen om er
vandegrondtegaan,
haalde het onder
meer van ‘TheArtist’,
‘The Iron Lady’ en

‘Intouchables’. Eerder wonnen
filmsals‘SlumdogMillionaire’en
‘Lavitaèbella’dezelfdeprijs.

Met 200 km/u
over E40

De politie van Bertem heeft za-
terdagnamiddageenlaagvlieger
onderschept die met 200 km/u
overdeE40raasde. Dechauffeur
van de Porsche Panamera, een
43-jarige man uit het Waalse
Theu, werd ter hoogte van
Heverlee (Leuven) onderschept
door een patrouille in een
anoniemewagen.Zijngemiddel-
degecorrigeerdesnelheidtussen
Tienen enHeverlee—ongeveer
20 kilometer — bedroeg
201 km/uur. De bestuurder
moest zijn rijbewijs meteen in-
leveren.Hijbeweerdedathij niet
indegatenhaddathijzosnelaan
hetrijdenwas. (HSK)
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Hartverwarmendisderelatietus-
sen Tom Boonen en de jongeren
met een beperking die in het UZ
Pellenberg behandeld worden.
Georges Vermast uit Oostduin-
kerke werd er twee jaar geleden
geopereerd door dokter Guy
Molenaers. «Ze is geboren met
hersenverlamming en heeft
spastische diplegie, waardoor ze
te veel spanning in de benen ont-
wikkelt», vertelt mama Sabine.
«Zekannietzonderhulpmiddelen
stappen. Tot haar tien jaar kon ze
zichgoedbehelpenmeteen loop-
rek. Maar doordat ze altijd maar
groeide,konzehaareigengewicht
moeilijker dragen. Haar benen
gingen krommer staan. Dokter
Molenaers heeft een serieuze in-
greep gedaan: de benen recht-
gezet, spieren omgeleid... Nu kan
ze weer heel mooi rechtop staan.
Georges stapt wel nog met een
looprek,maarzonderdieoperatie
wasze ineen rolstoelbeland.»

Bewondering
In Pellenberg maakte Georges
tijdens haar revalidatie kennis
met de vzwMove to Improve. Die
vereniging helpt kinderen met
neuromotorische problemen en
steunt het onderzoek naar betere
behandelingswijzen. Boonen is
peter van de organisatie en gaat

regelmatig op bezoek bij de
patiëntjes in Pellenberg. Georges
was al fan van de sportman,maar
werd een nog grotere fan van de
mens. «Tom is een goede sport-
man enhij helpt ons veel», vertelt
de tiener. «Hij is heel erg begaan
met ons. Hij zegt dat wij ook aan
topsport doen. Ik geloof hemwel.
Hij zegt dat hij veel moet trainen,
maar wij moeten volgens hem
elke dag van ’s morgens vroeg tot
’savondsoefeningendoenenkine
volgenendaarkomtnogdeschool
bij.Dat isook topsport, zegtTom.»
MamaSabinevultaan:«Tomheeft

een heel goeie band
met de kinderen.
Hij luistert naar
hen en voor ieder

Voor Georges Vermast (13) is Tom Boonen niet alleen
onzebestewielrenner,maarookenvooral eenbronvan
motivatie. Als peter van een organisatie die kinderen
helpt revalideren, steunt hij ook Georges, die door een
motorische beperking stapt met een looprekje. «Tom
is formidabel. Als hij zegt dat ik goed bezig ben,
betekent dat veel meer dan wanneer de dokter zoiets
zegt», lachthetmeisje.De ‘Move to Improve‘-benefiet
die Boonen het voorbije weekend organiseerde, heeft
85.000 euro opgebracht.

GEHANDICAPT MEISJE PUT MOED UIT STEUN
VAN WIELERKAMPIOEN EN ZIJN ‘MOVE TO IMPROVE’

Georges is geborenmet hersenverlamming en
heeft spastische diplegie, waardoor ze niet zonder

hulpmiddelen kan stappen. Foto PN

België bij beste
landen voor
werknemers

België hoort binnen Europa bij
de landen met de beste werk-
omstandigheden. Datblijktuit
de ‘Job Quality Index’ die het
Europese Instituut van Vak-
bondenopgesteldheeft. Reke-
ninghoudendmet factorenals
loon, werkzekerheid, uren en
loopbaanontwikkeling doen
alleen Denemarken, Neder-
land en Zweden beter. De
slechtst scorende landen zijn
Griekenland, Roemenië en
Bulgarije. Tegenover 2008,
toen de vorige index werd
samengesteld, is België er op
vooruitgegaan. Wat maar
weinig landen kunnen zeggen
in tijden van crisis. Zo is België
naast Polen en Tsjechië het
enige land waar loon en con-
tractennogwat verbeterden.

SMS WORDT
20 JAAR

De short message service,
beterbekendalssms,viertvan-
daag zijn 20ste verjaardag. Al
isheteentjeinmineur.Indehele
westersewereldloopthetaan-
tal verzonden tekstberichten
sinds enkele jaren terug. Nu
smartphones permanent op
het internet zijn aangesloten,
bieden zich tal van alternatie-
ven aan, zoals privébood-
schappen via Twitter of
Facebook en gratis chat-
applicaties. Volgens onder-
zoeksbureau Telecompaper
staat het vast dat de sms een
relikwie is en het niet nog eens
20 jaar redt. De Britse
softwareontwikkelaar Neil
Papworth (42) zal er even stil
van worden. Hij stuurde op
3 december 1992 het aller-
eerste sms’je de wereld in:
‘MerryChristmas’.

Overvaller krijgt
ladder op hoofd

Een overvaller die vrijdagmid-

dag samen met een kompaan

dierenspeciaalzaak Tom&Co in

Anderlecht wilde overvallen,

heeft zich op een wel heel knul-

ligemanier latenoppakken.Het

duo drong de winkel binnen en

deed alsof het iets wilde kopen.

Eén van de twee leidde een

medewerkeraf, terwijl deande-

redekassaprobeerdeteplunde-

ren. De kassierster zag dat en

begon te roepen, waardoor een

andere medewerker tussen-

beide kwam. In alle tumult viel

een ladder op het hoofd van één

van de daders. De man lag

groggy en kon ingerekend

worden. Zijn kompaan nam de

benenen is spoorloos. (RDK)

kindmaakthij tijdvrij.Hijziethoe
ze afzien tijdens hun revalidatie.
Hij heeft eens iets moois gezegd:
‘Ik heb geluk, ik doe wat ik graag
doe en ik verdien er geld mee.
Maar die kinderen moeten elke
dag strijd leveren om een klein
beetjetekunnenfunctioneren.’Er
is wederzijdse bewondering, dat
isuniek.Énheelbelangrijkvoorde
kinderen. Georges is na de opera-
tiedriemaandeninPellenbergge-
bleven voor de revalidatie. Ik heb
daar gezien hoe de kinderen el-
kaaraanmoedigenensteunen. En
dan komt Tom hen ook nog eens
eenhartonderderiemsteken.Dat
betekentheel veel voorhen.»

Strijdlust
AfgelopenzaterdagwerdeninMol
een cyclocross en een benefiet-
avondgeorganiseerdvoordevzw.
Een zieke gastheer Boonenmoest
verstek laten gaan. Vriendin Lore
namdehonneurswaar.Erwerden
onder meer wielertruitjes en de
‘Vive Le Vélo’-Tour-tafel geveild.
De opbrengst bedroeg 85.000
euro. «Daar gaan ze in Pellenberg
weerheelveelmeekunnendoen»,
glundert Georges. Vorige maand
was dewielrenner nog op bezoek
in Pellenberg. Daar sprak hij op-
nieuw bewonderend over het
werk dat er wordt geleverd door

de kinderen. «Hier gebeuren echt
wonderlijkedingen.Sommigevan
die kids moeten verschillende
keren worden geopereerd. En
altijd maar terugvechten. Die
strijdlust,datdoorzettingsvermo-
gen... Ze leren ons allemaal om
content te zijn met wat we heb-
ben.Daarword ikheel stil van.»
VoorGeorges endeanderekinde-
ren gaat de aandacht die ze van
Boonenkrijgenveelverderdande
bezoekjes. «Georges vindt het
belangrijk dat mensen begrijpen
dat je niet minderwaardig bent
omdatjemeteenlooprekstapt. ‘Ik
ben zoveel meer dan dat rekje’,
zegt ze dan. Daarom vindt ze het
tofdatTomhaarendeanderekin-
deren indebelangstellingbrengt.
Van het bezoek aan Pellenberg
kwam er een verslag op ‘Sport-
weekend’. Dat vond Georges
geweldig. ‘Anders zie jenooit kin-
deren in een rolstoel of met een
beperking op tv.’ Maar dankzij
Tomgebeurthetnuwel.»
Georgesbeaamt:«SindsTompeter
is, komen we meer in de
belangstelling. Zo kunnen we
tonen dat wij ook iets kunnen. Ik
was al supporter van Tom, maar
sinds ik weet dat hij zo begaan is
metMovetoImprovesupporter ik
nogveelmeervoorhem.»

www.movetoimprove.org

Vlaming opnieuw
beste cowboy ter wereld
EenBelg is inhet landvandewesterndebeste
cowboy van de wereld geworden. Bernard
FonckuitHerentalsbehaaldemetzijnpaard
SailOnTopWhizardinOklahomaCityvoor
de derde keer al de wereldtitel ‘western-
rijden’. Die discipline—ook ‘reining’ genoemd—
isinAmerikaergpopulairenmoeilijkeruittevoeren
dan een klassieke dressuuroefening. Pirouettes,
plotsremmenenvliegendegallopwisselsmoetenin
ijltempoafgewisseldworden.DeVlamingbehoort
totdeabsolutewereldtopen isnuookofficieel een
‘Million Dollar’-ruiter— een club van zeventien
ruitersdieelkal éénmiljoendollarof770.000euro
aanprijzengeldgewonnenhebben. Foto Kos

DementiekoorDeBettiesuitGeelzalop18december

een optreden geven in het voorprogramma van de

BritserockbandMuseinhetSportpaleis.Hetconcert

maakt deel uit van de campagneMusic for Life van

StudioBrussel, diedit jaar inhet tekenvandementie

staat. De groepmensenmet dementie, die in zorg-

huis Huis Perrekes verblijven, is volop bezig het

nummer ‘FollowMe’ vanMuse in te studeren. Music

forLife looptvan14tot21december. Erkomtdit jaar

geenglazenhuisenerzouookgeengeld ingezameld

worden. StudioBrusselwilwéldathetfenomeende-

mentiemeeraandachtkrijgt. InVlaanderenhebben

100.000mensen ermee af te rekenen. Meer details

overdeactiewordendezeweekbekendgemaakt.

WIJ MOETEN
ELKE DAG VAN
’S MORGENS VROEG
TOT ’S AVONDS
OEFENINGEN DOEN,
KINE VOLGEN ÉN
NAAR SCHOOL
GAAN. DAT IS
OOK TOPSPORT,
ZEGT TOM
Georges Vermast (13)

«Tom helpt
me nógmeer
dan de dokter»

Dementiekoor in voorprogrammaMuse

Vrouwelijk
reisgezelschap is
aangenamer

Wiemethetvliegtuig reist, zet
zich best naast een vrouw.
Stukken comfortabeler, zo
meldt ‘Wall Street Journal’.
Vrouwen maken zich klein en
passen zich vaker aan, terwijl
mannen zich groot maken en
met hun ellebogen over de ge-
meenschappelijke armleuning
hangen. Mannen willen im-
mers van nature een territori-
umbewaken.Onderzoekwees
onlangs op nog meer grote
verschillen.Zozijnvrouwenge-
duldig, nemen ze veel bagage
mee,zittenzehetliefstaanhet
raam en reizen ze graag met
het zonneschermpje naar
beneden. Mannen verliezen al
snelhungeduld,nemenweinig
bagagemee, zitten liever aan
het gangpad en willen naar
buitenkunnenkijken.

PHILIPPE GHYSENS EN JOLIEN BOECKX

Boonen
geeft

Georges
een zetje.
De renner

komt
geregeld

langs
op het

revalidatie-
centrum in
Pellenberg.

Snorren-actie levert
al 54.971 euro op

‘Movember’, de ludieke actie

waarbij mannen hun snor

laten groeien om geld in te

zamelen voor de strijd tegen

prostaatkanker, heeft al

54.971 euro opgeleverd. De

actie liep vrijdag af. «Toch

krijgt het initiatief nog steeds

donaties», luidt het bij de

organisatie. «Het eindbedrag

zal nog even op zich laten

wachten.» De opbrengst van

‘Movember’gaatnaaronder-

zoekrondprostaatkanker.

Nieuwe raket
kan computers vijand

lamleggen
In de Verenigde Staten is een
succesvolle test uitgevoerd met
een wapen dat oorlogen zou
kunnenbeslechtenzonderbloed
te vergieten. Het ‘Counter-
electronics High-powered Ad-
vancedMissileProject’(CHAMP)
bestaat uit een raket die
een geconcentreerde elektro-
magnetische stralingafvuurt op
computersystemen. Zo kunnen
de controlecentra van de vijand
op vreedzame wijze onklaar
gemaakt worden. «Daarmee
breekt een nieuw tijdperk aan in
de oorlogsvoering», zegt Keith
Coleman, leider van het project
waarbij ook luchtvaartgigant
Boeing en rakettenbouwer
Raytheon betrokken zijn.
Onafhankelijke specialisten
staanechtersceptischtegenover
de vondst. Zij voeren aan dat
computersystemen tegen de
stralingbeschermdkunnenwor-
den en dat de reikwijdte van de
raketten niet volstaat. Elektro-
magnetischewapensbestaanal
sinds de jaren 60. Het grootste
struikelblok is de precisie
waarmeemilitairedoelenonder-
scheiden worden van bijvoor-
beeldziekenhuizen. (GVV)


