
cover Jambon plooit voor extra bewapening politie. Hoewel minister 

Jambon eerder geen brood zag in extra veiligheidsmaatregelen bij de poli-

tie, kwam hij gisteren toch met de belofte om de aankoop van zwaardere 

munitie en wapens te versnellen. In noodsituaties mogen agenten die de 

klok rond dragen. Niet alleen experts, maar ook coalitiepartners stellen zich 

vragen. P.2-3 commentaar Bewapenen voor een permanente oor-

log. Voor de politievakbonden is het een geruststelling, voor de bevolking 

is dat niet zeker. P.2-3 vooraan ‘Zieke geesten horen u, Trump.’ Do-

nald Trump heeft alweer de grenzen van het politiek fatsoen overschreden. 

Strafbaar is hij echter niet voor zijn jongste uitspraken over Hillary Clinton, 

ook al werden ze door velen als een oproep tot moord gezien. De macht van 

de wapenlobby. Het Congres is er de afgelopen twintig jaar niet in geslaagd 

het wapenbezit enigszins in te perken. De wapenlobby beloont haar me-

destanders met gulle donaties. P.4 politiek Politievakbonden slechts 

matig tevreden over beslissingen van Jan Jambon. Terwijl veiligheidsexper-

ten zich zorgen maken over de bewapening van agenten na de werkuren, 

willen de politievakbonden dat minister Jan Jambon snel stappen zet om 

zijn beloftes waar te maken om hen met zwaardere wapens te voorzien. 

‘Terroristen schieten met oorlogsminutie en wij kunnen niet terugvechten.’  

P.5-10 binnenland Verlamde oma kan weer boeken lezen dank-

zij kleindochter. De twaalfjarige Nette Dedapper uit het Antwerpse Nijlen 

heeft met haar speciale boekensteun de publieksprijs gewonnen van Design 

with a Heart, een wedstrijd van Handicap International. ‘Plant bomen waar 

je ook een kunstwerk zou plaatsen.’ Bomen beroeren. Zo zijn op de plannen 

voor de heraanleg van het De Brouckèreplein in Brussel een pak minder 

platanen te zien. Erg tegen de zin van omwonenden, die een petitie startten. 

Ook elders in Vlaanderen proberen mensen hun wortels te redden. Kust 

kampt met veel verouderde appartementen. In de eerste jaarhelft werd 30 

procent meer vastgoed verkocht aan de kust. Toch stijgt de prijs nauwe-

lijks, doordat er veel oudere appartementen zijn. De lage kwaliteit baart onderzoekers zorgen. ‘Dit kan desastreuze gevolgen hebben. P.11 politiek 
Vooral vrouwen zijn langdurig ziek. Een steeds groter deel van de langdurig zieken in ons land zijn vrouwen. 1 op 10 werkende vrouwen zit ondertus-

sen ziek thuis, vaak met psychologische klachten. ‘Een snelle terugkeer naar de job is dan niet evident’. Termont eist ‘fair play’ van Optima-commissie.  

P.12-13 generatiereeks Gedeeld bed, gescheiden rekeningen. Ze willen zich verliezen in de liefde. Opgaan in elkaar. Maar hun bankrekenin-

gen houden ze liever gescheiden. Want ook al geloven dertigers nog steeds in de pure liefde, als het over centen gaat zijn ze toch een stuk nuchterder.   

P.14-17 buitenland Turkije blaast warm en koud over Navo. Hoe groot is de kans dat het tot een breuk komt tussen Turkije en de Navo? Vanuit 
Ankara klonk gisteren kritiek op het militaire bondgenootschap. Maar voorlopig blijft het bij speldenprikjes. Duitse regering ruziet over dubbele nati-

onaliteit. De Duitse christendemocraten willen onder meer de dubbele nationaliteit afschaffen en boerka’s verbieden in de strijd tegen het terrorisme. 

Coalitiegenoot SPD steigert. Vrouwen en kinderen op grote schaal misbruikt in asielcentrum. ‘Ik wil dood, ik heb de dood nodig.’ Het is een schrijnende 

getuigenis van een kind in het Australische asielcentrum op het eiland Naura. Duizenden gelekte interne rapporten tonen hoe seksueel misbruik, aanran-

dingen en zelfverminkingen er schering en inslag zijn. Geen veganistische kinderen in het land van de parmaham. P.18-19 het verhaal Topsport 

als familiebedrijf: hoe gezond is dat? Dat broers en zussen – tweelingen of niet – in eenzelfde sporttak uitkomen, is niet uitzonderlijk. Maar in Rio wordt 

geschiedenis geschreven: voor het eerst doet ook een drieling mee aan de Spelen. Zit sportief succes in de genen. P.20-23 mens & economie 

Terrorisme kost Belgische verzekeraars 160 miljoen. De terreuraanslagen van 22 maart kosten de Belgische verzekeraars in totaal al 160 miljoen euro. ‘geld 

dat via een terreurpool onder elkaar wordt verdeeld op basis van marktaandeel’, zegt Ageas-topman Bart De Smet. Pas boven de 1,2 miljard euro komt 

de factuur terecht bij de Belgische belastingbetaler. Petitie tegen topjob Barroso. Een kleine zesduizend Europese burgers hebben een petitie getekend 

tegen de aanstelling van José Manuel Barroso als voorzitter van een afdeling van zakenbank Goldman Sachs. P.24-30 sport Cancellara’s laatste 

kunstje kleurt goud. Drie keer winnaar van de Ronde van Vlaanderen, drie kasseien van Parijs-Roubaix op de schoorsteenmantel en nu ook twee gouden 

olympische medailles in de kast. Fabian Cancellara heeft in Rio een onwaarschijnlijk orgelpunt achter een indrukwekkende carrière geplaatst. Zwemru-

zies vertekenen beeld. De zwemresultaten in Rio zijn goed tot zeer goed, maar de vaudeville rond de estafetteploeg overschaduwt alles. Waarom de Red 

Lions een medaille pakken. Onze gouden hockeygeneratie lost voorlopig alle verwachtingen in: dinsdagnacht versloegen de Red Lions nummer één van de 

wereld en topfavoriet Australië (1–0) en straks om 18.30 uur spelen ze om groepswinst tegen Spanje. Een olympische medaille is realistisch. Golf is weer 

olympisch. Nu de golfers nog. ‘Ik zal de verslaggeving van de Spelen wel volgen, maar ik denk niet dat ik naar het golf ga kijken. Ik hou het bij dingen 

die er echt toe doen: atletiek, zwemmen...’ Aan het woord is topgolfer Rory McIlroy, nummer vier van de wereld. Hij gaf forfait, en met hem vele anderen.  
P.31 regio Elk jaar belanden meer en meer gezinnen op straat in Brussel. Elk jaar komen er meer en meer gezinnen op straat terecht in Brussel. In de 

winter kunnen die terecht in de noodopvang, maar tijdens de zomermaanden is de capaciteit daarvan ontoereikend. De beloofde extra plaatsen zullen dat 

niet veranderen. P.34-35 opinie & analyse De globalisering is een spel voor de rijken. Neoliberale economen die beweren dat iedereen profiteert 

van vrije handel mogen van Joseph Stiglitz naar de psychiater. Je moet je samenleving beschermen tegen de kwalijke gevolgen van de globalisering, of er 

komen nog veel meer malcontenten. Universiteiten, verkoop uw ziel niet voor sponsorgeld. Dat universiteiten zich naar de wereld richten is alleen maar toe 

te juichen. Maar dat ze meer en meer van de centen uit de privé afhangen, is al heel wat kwalijker. Kan zo’n wetenschappelijke 

instelling wel de nodige onafhankelijkheid behouden, vraagt Tom Bosman zich af. D.12 het weer Perioden met regen. Van-

daag komen er eerst nog opklaringen voor in het centrum en het oosten, in het westen is het al zwaarbewolkt tot betrokken. Die 

bewolking trekt langzaam verder naar het centrum .en het oosten, terwijl het in het westen begint te regenen. De regen bereikt 

tegen de middag het centrum en in de namiddag het oosten. De maxima liggen rond 18 graden en er staat een matige wind uit 

het westzuidwesten.
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Zonder hulp kan een ALS-patiënt  
geen krantenpagina’s omdraaien.

Steun onze strijd tegen deze  
vreselijke ziekte op als.be
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‘Hoe kan iets dat 
volgens onze 
politici iedereen 
rijker zou maken 
zoveel weerstand 
oproepen?’
JOSEPH STIGLITZ
verklaart het wereldwijde 
ongenoegen over de globalisering.

DE STANDAARD SOLIDARITEITSPRIJS 
Tot half augustus dingen 24 nonprofitorga

nisaties mee naar de veertiende De Standaard
Solidariteitsprijs. Dagelijks stelt een van de ge
selecteerden zich voor in een grote advertentie
op de laatste pagina. Aan de beste creatie wordt
een juryprijs uitgereikt. Ook het publiek mag
vanaf 17 augustus zijn stem uitbrengen. Beide
winnaars – ze worden bekendgemaakt op 3 sep
tember – mogen in het najaar nog driemaal pagi
nagroot en gratis adverteren. Hiernaast leest u
hoe elke organisatie zichzelf omschrijft en aan
geeft waarom ze nuttig en noodzakelijk is.

Aflevering 21  ALS Liga BLZ. 36

Amyotrofische Laterale Sclerose is 
een dodelijke zenuwspierziekte die je li
chaam volledig verlamt. Je raakt steeds 
meer gevangen in je eigen lichaam. De 
levensverwachting is gemiddeld drie 
jaar. ALS Liga België zet zich in voor 
ALSpatiënten door wetenschappelijk 
ALSonderzoek te stimuleren en finan
cieren, te informeren, psychosociaal en 
administratief te ondersteunen, op te 

komen voor de rechten van ALSpatiën
ten en gratis hulpmiddelen uit te lenen 
voor mobiliteit en communicatie. In Bel
gië lijden ongeveer 1.000 mensen aan 
ALS, van wie er jaarlijks ongeveer 200 
overlijden. Ongeveer evenveel komen er 
jaarlijks bij. Als ALS je leven overvalt, 
valt je lichaam stil. Daarom moet ALS 
de wereld uit.
Creatie: Publicis

V A N  O N Z E  R E D A C T R I C E  

EVITA NEEFS
BRUSSEL | Hillary Clinton wil het

recht op wapenbezit afschaffen,
waarschuwde Donald Trump op een
verkiezingsmeeting in North Caroli
na. Het zal ‘een verschrikkelijke dag’
zijn als zij wordt verkozen en rech
ters voor het Hooggerechtshof mag
benoemen. ‘Nothing you can do,
folks’, zei hij. ‘Daar kunnen jullie
niets tegen beginnen.’ 
Toen boegeroep opsteeg uit de me
nigte, voegde hij eraan toe: ‘Although
the Second Amendment people –
maybe there is, I don’t know’. Mis
schien, suggereerde de Republikein
se presidentskandidaat, staan de ‘Se
cond Amendment people’ toch niet
zo machteloos. ‘Misschien, ik weet
het niet.’ De ‘Second Amendment
people’ is trumpiaans voor voorstan
ders van het recht op wapenbezit,
verwijzend naar het betreffende
grondwetsartikel.
Er is sinds dinsdagavond al veel inkt
gevloeid over de draagwijdte van
Trumps opmerking. Was het een op
roep tot geweld? Of was het, zoals
hijzelf beweerde, slechts een verwij
zing naar de macht en invloed van de
gun lobby, de belangengroepen die
het recht op wapenbezit verdedigen
(zie hiernaast)? ‘Er is geen andere in

terpretatie. I mean, give me a break.
Doe me een lol’, zei hij achteraf in een
tvinterview. 

‘Maak haar af’

Medestanders van Hillary Clinton
zagen zijn uitspraak echter wel dege
lijk als een suggestie om geweld te
gebruiken tegen zijn Democratische
rivale. Het zou niet de eerste keer
zijn dat Trump op een verkiezings
meeting aanzet tot geweld, tegen de
monstranten die zijn rally’s versto
ren, tegen moslims, tegen latino’s...
En als hij Clintons naam noemt, ge
beurt het dat zijn aanhangers ‘kill
her’ roepen, ‘maak haar af ’.
Toch is Trump niet strafbaar voor
zijn uitspraken in North Carolina,
meent Gene Policinski, directeur van
het First Amendment Center. ‘Het is
misschien politiek incorrect, sociaal
totaal onaanvaardbaar en erg ver

ontrustend in de ogen van de secret
service, maar geen misdaad’, zegt hij
aan de telefoon vanuit Washingon.
De Amerikaanse grondwet gaat heel
ver in de bescherming van free
speech, vrije meningsuiting. ‘Echte
bedreigingen’ vallen niet onder die
bescherming, maar Trumps uitspra
ken zouden die test niet doorstaan
volgens Policinski, temeer omdat zo
wel hijzelf als de National Riffle As
sociation achteraf ontkende dat hij
wilde aanzetten tot moord. Een ‘ech
te bedreiging’, een ‘true threat’, moet
geuit zijn tegen een welbepaalde per
soon of een kleine groep, en de spre
ker of schrijver moet in staat zijn om
zijn dreigement uit te voeren. 
‘Het criminaliseren van ideeën is
heel gevaarlijk’, zegt Policinski, ‘hoe
verwerpelijk ze ook zijn. Ideeën ho
ren niet thuis in een court of law, wel
in een court of public opinion.’ Daar
werd Trump alvast zwaar veroor
deeld, ook door vooraanstaande par
tijgenoten, zoals de voorzitter van
het Huis van Afgevaardigden. ‘Over
zoiets’, zei Paul Ryan, ‘zijn grappen
uit den boze.’
De Democratische senator uit Con
necticut, Chris Murphy, waarschuw
de Trump: ‘Dit is geen spel. Zieke
geesten met krachtige wapens en
grote haat tegen Hillary horen u.’

RIEP REPUBLIKEINSE PRESIDENTSKANDIDAAT   OP TOT MOORD?

‘Het is sociaal 
totaal onaan
vaardbaar, erg 
verontrustend en 
politiek incorrect, 
maar geen misdaad’

Donald Trump deed zijn controversiële uitspraak op een meeting in Wilmington, North Carolina. © Sara D. Davis/afp

BRUSSEL | Donald Trump dicht ‘the Second
Amendment people’ een enorme macht toe ‘omdat
ze zo verenigd zijn’ (zie hiernaast). En daarmee
overdrijft hij geen haarbreed. De laatste wet die
wapenbezit enigszins aan banden legde, werd in
1994 goedgekeurd. Het ging om een verbod op
specifieke modellen van semiautomatische wa
pens. Sinds deze wet in 2004 verviel, botste elke
poging op een meerderheid in het Congres –
hoofdzakelijk Republikeinen, maar ook enkele
Democraten uit landelijke kiesdistricten. 
Het ging daarbij steeds om uiterst kleine beper
kingen, nooit om een regelrecht verbod. Dat zou
immers indruisen tegen het tweede amendement
op de Amerikaanse grondwet. In 2008 beslechtte
het Hooggerechtshof een oud twistpunt: het
grondwetsartikel waarborgt wel degelijk het recht
op wapendracht van individu
en, niet alleen van politie en le
ger, zoals velen tot dan volhiel
den. 
Het Hof nam zijn beslissing met
vijf (conservatieve) stemmen
tegen vier (progressieve). Sinds
de dood van Antonin Scalia
(een van de vijf conservatieven)
begin dit jaar is er een vacature,
die de volgende president zal
moeten invullen. De Republi
keinen in het Congres weigeren
immers president Obama’s kan
didaat te bekrachtigen. Als Hillary Clinton een
voorstander van strenge controles op wapenbezit
benoemt, kan de houding van het Hof helemaal
omslaan. Voor de achterban van Trump staat er
dus inderdaad veel op het spel in deze verkiezin
gen. 

Troosten

Het Congres bleef de voorbije twintig jaar blind en
doof voor de gruwelijke reeks massamoorden die
tientallen onschuldige Amerikanen het leven
kostte, van kinderen in Connecticut tot holebi’s in
Florida. Veertien keer al heeft president Obama
de natie na een bloedbad moeten troosten. Noch
tans is 85 procent van de Amerikanen, met inbe
grip van vele Republikeinse kiezers, gewonnen
voor uitgebreidere background checks, controles
of iemand wel gemachtigd is een vuurwapen te
kopen, stelde Pew Research Center vorig jaar vast.
‘Het Congres heeft een probleem: een verlammen
de angst om de wapenlobby voor het hoofd te sto
ten’, verzuchtte de Democratische senator Dianne
Feinstein uit Californië na de schietpartij in San
Bernardino eind vorig jaar. 
De verdedigers van vrij wapenbezit zijn erg bedre
ven in politiek lobbywerk en hebben vooral veel
geld om politieke medestanders te belonen. In
2013, het jaar waarin de kinderen in het Sandy
Hookschooltje stierven, gaven ze ruim 15 miljoen
dollar uit aan lobbywerk. Hun tegenstanders 2,2
miljoen dollar. (esn)

‘Congres verlamd 
door angst’

Het Congres is er de afgelopen twintig jaar niet
in geslaagd het wapenbezit enigszins in te 
perken. De wapenlobby beloont haar 
medestanders met gulle donaties.

Veertien keer 
al heeft 
president 
Obama de 
natie moeten 
troosten na 
een bloedbad 

MACHT VAN WAPENLOBBY


