
De ’law and order’-president zaait
in de aanloop naar de verkiezingen
op 3 november diepe verdeeldheid
in de Amerikaanse samenleving die
steeds meer onder hoogspanning
komt te staan.

Kenosha
Trump is vastbesloten vandaag een
bezoek te brengen aan Kenosha in
Wisconsin waar ruim een week
geleden een politieagent de 29-
jarige zwarte Amerikaan Jacob
Blake zeven keer in de rug schoot.
Na de schietpartij braken protesten
uit, waaronder twee nachten op rij
van geweld met brandende gebou-
wen en auto’s.

Tijdens de derde nacht schoot

een 17-jarige jongen die als gewa-
pende burger probeerde door de
straten te patrouilleren twee men-
sen dood en verwondde een ander.

Trump wil in Kenosha de veilig-
heidsautoriteiten ontmoeten en
een idee krijgen van de schade na
de gewelddadige protesten. Hij is
van plan een oproep van de gouver-
neur van Wisconsin, Tony Evers, te
negeren. „Ik ben bang dat uw
aanwezigheid onze genezing al-

leen maar zal belemmeren”, schreef
Evers in een brief. Trump bena-
drukt dat de orde in de stad snel
hersteld moet worden, zoals hij dat
eerder ook met betrekking tot de
gespannen situatie in Portland zei:
„Kracht is de enige manier om
geweld te stoppen in de door De-
mocraten geleide steden met hoge
criminaliteitscijfers.”

Burgemeester Ted Wheeler van
Portland viel de president met

harde woorden aan. „Jij hebt haat
en verdeeldheid gecreëerd”, zei hij
tijdens een persconferentie. „Wat
Amerika nodig heeft, is dat jij
wordt tegengehouden.” Waarna
Trump in een reeks tweets hem als
’gek’ en ’dwaas’ betitelde.

De Democratische presidents-
kandidaat Joe Biden noemde
Trump maandagavond tijdens een
toespraak in Pittsburgh ’een zwak-
ke en moreel gebrekkige leider, die
chaos veroorzaakt in plaats van
orde op zaken te stellen in een
verdeeld land’. „Deze president
heeft lang geleden elk moreel
leiderschap verspeeld. Hij kan het
geweld niet stoppen, omdat hij het
jarenlang heeft aangewakkerd.”

Trump roept op Twitter geregeld
op tot ’law and order’, maar vol-
gens Biden is hij niet in staat zijn
eigen supporters, die gewapend de
straat op gaan, in de hand te hou-
den. „Ga bij jezelf te rade, zie ik
eruit als een radicale socialist met
een zwak voor relschoppers?
Echt?”, aldus Biden. Hij reageerde
met die vraag op de bewering van
Trump dat Biden veel te slap is in
de aanpak van criminaliteit.
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af op een burgeroorlog?

Trumps openlijke
flirt met geweld
Van onze verslaggevers

Amsterdam # Steeds openlijker
flirt de Amerikaanse president
Trump met geweld. Hij moedigt
de burgerwachten aan die eigen-
richting hoog in het vaandel
dragen en de confrontatie zoe-
ken met de Black Lives Matter-
beweging. Amerikaanse burgers
en boeren die hem steunen
spreekt hij geregeld aan als
’warriors’, krijgers.

’Law en order’-president zaait diepe verdeeldheid

" Ga bij je
zelf te rade,

Trump "
Nederlanders in de rij

Proefkonijnen genoeg
voor Leids vaccin
Vier mogelijke problemen waarop de
Nederlandse poging kan stuklopen
om covid-19 uit de wereld te helpen.
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Groentepakketten van landgoed Rorik

Kool rechtstreeks uit
kleigrond de keuken in
De eerste
groentepakketten
verlaten Landgoed
Rorik dat in de
toekomst een
zelfvoorzienend
project moet worden
mét restaurant en
fietshotel. Op pad met
bioboer Kasper Hoex
die de groente zelf
aan huis bezorgt.
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Werkzaamheden

Dak gaat
van de
Koepel
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Speeltje voor
superrijken
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Haarlemmer Alexander Bannink
ontwerpt onderzeeër van een miljoen

Rekening

Corona kost
Zandvoort
miljoenen
Ruim 7 miljoen euro
kost de coronacrisis
Zandvoort, zo heeft
het college becijferd.
Vanuit het Rijk
verwacht de
badplaats ruim 5
miljoen compensatie.
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