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et de nominatie van een conservatieve
rechter voor het Amerikaanse
Hooggerechtshof haalt Donald Trump
een cruciale slag binnen.

Ten eerste maakt de kersvers genomi-
neerde Brett Kavanaugh veel behouds -
gezinde Amerikanen gelukkig omdat hij

ervoor zal zorgen dat de conservatieven voor lange
tijd in de meerderheid zullen zijn in het
Hooggerechtshof. Kavanaugh vervangt Anthony
M. Kennedy, een door Ronald Reagan benoemde
maar ook eigenzinnige jurist die bij ethische
 kwesties als abortus en het homohuwelijk meestal
de zijde koos van de progressievere rechters.
Eigenzinnigheid is geen kwaliteit van Kavanaugh:
deze voormalige topmedewerker van ex-president
George W. Bush is een volbloed en hondstrouwe
Republikein.

Met Kavanaugh zal het stemgedrag dan ook
naar rechts opschuiven. In een aantal van zijn
vorige beslissingen liet hij uitschijnen dat het recht
van een vrouw op abortus best ingeperkt wordt –
een recht dat al sinds 1973 bestaat.

In die zin zou de benoeming van Kavanaugh
voor Trump ook wel eens een electorale voltreffer
kunnen zijn. Net als vrij wapenbezit is abortus een

cruciaal en emotio-
neel geladen ver -
kiezingsthema. Veel
Republikeinen
mogen dan al gruwe-
len bij Trumps seks-
istische bullebakstijl,
als de president erin
slaagt om het abor-
tusrecht in te per-
ken, zullen ze hem
jarenlang dankbaar
zijn. Zo dankbaar dat
ze in 2020 opnieuw
‘met de wasknijper
op de neus’ voor hem
zullen stemmen.

Maar Kavanaugh
is nog voor een
andere reden the
right man on the
right place. Hij is
tegenstander van de
mogelijkheid om een
zittende president
strafrechtelijk te

 vervolgen. Kavanaugh redeneert dat zo’n media -
geniek strafonderzoek te veel aandacht en energie
van het Witte Huis opeist waardoor de president
zijn functie niet naar behoren kan uitoefenen.

De kans dat het zogenaamde Mueller-onder-
zoek naar de Russische inmenging in de Trump-
verkiezingen vroeg of laat door het
Hooggerechtshof getoetst zal worden, is vrij groot.
Door Kavanaugh te nomineren, vergroot Trump
de kans dat het Mueller-onderzoek op de klippen
loopt.

Als de Amerikaanse president er binnenkort in
slaagt om Kavanaugh door de krappe
Republikeinse meerderheid in de Senaat definitief
te laten benoemen, boekt hij een van zijn aller-
grootste overwinningen. Of dat goed is voor het
land en de wereld valt te betwijfelen, want het
komt wel neer op een aantasting van het geroemde
checks-and-balances-systeem waarbij de macht
van een president ingeperkt wordt door het
Hooggerechtshof.

Met andere woorden: Trump staat op het punt
om naar the next level te springen waar hij zijn
ideeën zonder al te veel weerstand kan door -
drukken.

Voor Trump-tegenstanders zal het horror -
scenario dan pas goed beginnen.

Trump scoort
winning goal
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Klinische Fransen zijn gretige Belgen te slim af en spelen finale

HANS VANDEWEGHE

De slag om Sint-Petersburg is verloren 
en van een heroïsche nederlaag was geen
sprake. Na een gevleide 1-0 in het begin van
de tweede helft lieten de jonge Fransen de
Rode Duivels nooit meer in hun spel komen
en speelden het uit als een ervaren ploeg.

De Rode Duivels vlogen afgelopen nacht terug naar
Moskou, maar overmorgen gaat het alweer richting
Sint-Petersburg voor de wedstrijd om de derde
plaats tegen de verliezer van Kroatië-Engeland van-
avond. De derde plaats zou een bekroning zijn voor
een fantastisch toernooi. De slappe wedstrijd van

gisterenavond doet daar geen afbreuk aan.
Frankrijk is een land dat vaker niet dan wel func-

tioneert, maar de nationale ploeg editie 2018 is daar
een uitzondering op. Les Bleus denderden tot de
burenclash van gisteren als een geprogrammeerde
machine door de worldcup. Na de zuinige overwin-
ning op België zijn zij de grote favoriet zondag voor
de finale in het olympisch stadion Loezjniki. 

Ze scoorden in de vijftigste minuut met een kop-
bal van Samuel Umtiti van FC Barcelona op een
moment dat België de meest aanvallende en aan-
dringende ploeg was, zonder evenwel het doelge-
vaar van de eerste helft te kopiëren. Op een corner
was Marouane Fellaini net iets te laat om de instor-
mende Umtiti af te stoppen. Wat België daarna nog
op de mat legde, leek in niks op de wedstrijd tegen
Brazilië. Waren ze vermoeid, stonden ze slecht,
waren de Fransen beter, wie zal het zeggen. België
heeft een halve finale gehaald met het mooiste voet-
bal van deze worldcup. Hulde daarvoor.

Koningin van Malibu Beach
Filip en Mathilde, koning en koningin der Belgen
waren er, net als Emmanuel Macron, president van
de Franse republiek, en niet te vergeten de koningin
van Malibu Beach, Pamela Anderson, naar het
schijnt het lief van de Franse verdediger Adil Rami.

Prominenten, vips en het volk, ze zijn op hun hon-
ger gebleven en dat is deels te wijten aan de Fransen,
die hun cynische spelletje speelden dat ze al het hele
WK etaleren. Verdedigen is tot kunst verheven in
het postmoderne voetbal maar het is eveneens een
verdienste dat ze de positiewissels van de Belgen
makkelijk konden opvangen. 

De Belgische elf van gisteren verschilden in drie
spelers van die van de eerste wedstrijd tegen
Panama. Thomas Meunier moest geel geschorst
toekijken, en dat bleek echt een aderlating, en Dries
Mertens was al eerder tegen Japan vervangen door
Marouane Fellaini. Hij zou later in de wedstrijd wor-
den ingebracht toen het kalf dreigde te verdrinken. 

Het leek een verrassing, Moussa Dembélé in de

Derde plaats is

Frankrijk België
1-0

50’ Umtiti

Frankrijk: Lloris, Pavard, Varane,
Umtiti, Hernández, Kanté, Pogba,
Mbappé, Griezmann, Matuidi (86’
Tolisso), Giroud (85’ N'Zonzi)
België: Courtois, Chadli (90+1’ 
Batshuayi), Alderweireld, Kompany,
Vertonghen, Witsel, Dembélé 
(60’ Mertens), De Bruyne, Fellaini
(80’ Carrasco), E. Hazard, Lukaku
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► De kersvers 
genomi neerde rechter
Brett Kavanaugh is 
een volbloed en honds -
trouwe Republikein.
© PHOTO NEWS

► Marouane
Fellaini baalt.
Hij komt net
iets te laat
om Umtiti af
te stoppen:
1-0. © AP
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Tricolore 
tranen
Laat ons onze godenzonen
nog een laatste eer betonen
na hun matchen van de eeuw.

Laat uw driekleur nog wat hangen.
Wil hem niet meteen vervangen
door een vaandel met een leeuw.

Modern rederijker Stijn De Paepe
becommentarieert dagelijks 
het nieuws in versvorm.  

dagvers

Het MAS in Antwerpen wordt
vrijdag, zaterdag en zondag ver-
licht in de kleuren van de
Belgische vlag. Dat laat burge-
meester Bart De Wever (N-VA)
weten. De beslissing komt er
onder druk van coalitiepartner
CD&V.

“Wij zijn alle ideeën die
Antwerpen doen bruisen gene-
gen.” Met die beknopte verkla-
ring bevestigt de woordvoerder
van Bart De Wever (N-VA) dat het
MAS op het Eilandje in een
zwart-geel-rood kleedje wordt
getooid. Vorige maand kreeg het
museum ook al de regenboog-
kleuren in een campagne tegen
homofobie.

Deze beslissing komt er na een
politiek steekspel tussen N-VA en
CD&V. Cultuurschepen Caroline
Bastiaens (CD&V) drong er via
Twitter op aan om het MAS al
voor de halve finale van dinsdag
te verlichten. “Voor deze unieke
gelegenheid hoop ik dat iedereen
als één man/vrouw achter onze
ploeg staat”, klonk het.

Bastiaens speelde de bal door
naar De Wever, die als burge-
meester over de communicatie
van de stad gaat. Hij moest de

eindbeslissing nemen. “Ik hoop
dat dit voorstel gesteund wordt”,
klonk het. “Het zou een mooi
gebaar zijn van het stadsbestuur.”

Zo maakte CD&V het moeilijk
voor N-VA om nog te weigeren.
Een bewuste tactiek, want de
christendemocraten voelen aan
dat N-VA gewrongen zit met het
succes van de Rode Duivels. Toen
De Wever vorige week een
Vlaamse in plaats van een
Belgische vlag aan zijn gevel hing,
veroorzaakte dat felle discussies
op sociale media. (ADB)

MAS kleurt dit weekend
zwart-geel-rood

► Simulatie van hoe het MAS
er zou gaan uitzien. © RV

ook mooi

ploeg halen en niet Yannick
Carrasco. Dembélé is minder
snel dan Carrasco op de eerste
meters, maar balvaster en kan
vooral beter oorlog maken op
het middenveld. Daar zou hij
ook gaan spelen, links. Op
rechts, de plek van Thomas
Meunier, speelde Nacer Chadli. 

Ook hij was daar met verde-
digende consignes gezet, in
zoverre dat bij balverlies de
Belgen met vier man achterin
stonden. Zowel Dembélé als
Chadli beleefde niet hun geluk-
kigste avond, maar dat gold
eigenlijk ook voor Kevin De
Bruyne, Eden Hazard en nog
veel meer voor de compleet onzichtbare Romelu
Lukaku. 

De Fransen hadden het goed bekeken. Die speel-
den in hun stevige en compacte 4-2-3-1 die bij bal-
verlies soms een 4-5-1 wordt. Frankrijk had dit toer-
nooi nog niet al te veel laten zien en dat deden ze
ook tegen België niet, hoewel ze in hun rangen een
wereldvoetballer als Mbappé hebben. Spektakel is
het minste van Didier Deschamps zijn zorgen. De
zaak gesloten houden en een goaltje meepikken, is
zijn bekommernis. 

Van een beleg geen sprake
Het beleg van Leningrad, nu Sint-Petersburg, duurde
negenhonderd dagen. Dat was in de Tweede
Wereldoorlog en toen deden de Duitsers wel nog
mee. Van een beleg gisterenavond in Sint-Petersburg
was nauwelijks sprake. Het duurde één keer vijf
minuten van Belgische kant en vanwege de Fransen
was er van een beleg nooit sprake. Die prikten af en
toe als in een guerrilla met hun snelle jongens. Als
ze eruit konden komen, ging het als een speer naar
Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. Dat
gebeurde twee keer in het eerste kwartier.

De Belgen zaten van de eerste
minuut even vast als in het begin
van het toernooi tegen Panama,
maar op het kwartier kreeg Eden
Hazard een verloren bal en schoot
op doel terwijl minstens twee van
zijn ploegmaats beter geplaatst
stonden. In totaal kreeg België toch
drie levensgrote kansen in die eer-
ste helft. Raphaël Varane kopte er
een weg en een andere – van zijn
verdediger bij Tottenham Toby
Alderweireld – werd door Hugo
Lloris mooi gestopt. 

Aan het einde van de eerste
helft volgde nog een klassieke mis-
ser van Umtiti, maar Romelu
Lukaku schrok zich een hoedje.

Daartegenover zetten de Fransen twee schoten
op doel, waarvan de tweede via een doorge-
lopen en alleen gelaten Benjamin Pavard
prachtig werd gered door Thibaut
Courtois.

Een 0-1 voor België had de wed-
strijd opengebroken, maar het
waren de Fransen die eerste
scoorden, kort na de rust. Na het
doelpunt van Umtiti zwom
België vijf minuten lang en dan
greep Martínez in: Dries
Mertens kwam de schutte-
rende Dembélé vervangen en
vatte post op zijn rechterflank.
Eden Hazard moest zich diep
laten terugvallen om aan de
bal te komen en had ook nog
eens de pech dat de Uruguayaanse
ref Andres Cunha een fout op hem
net voor de zestien niet gaf. De
inbreng van Yannick Carrasco in
plaats van Fellaini bracht geen zoden
meer aan de dijk.
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Begroeting op 
balkon stadhuis 
nog niet zeker

Ontvangst op het stadhuis van
Brussel en een groet aan de
massa? Nog lang niet zeker. “We
moeten eerst met de voetbal-
bond bekijken of het mogelijk is”,
zegt schepen van Sport Alain
Courtois (MR). Vorige week kon-
digde Courtois nog aan dat de
Rode Duivels op het balkon van
het stadhuis zouden verschijnen
bij hun terugkeer. Maar dat is nog
lang niet zeker, zo melden de
kranten van Sudpresse. “Er
wordt nog steeds over beraad-
slaagd. Het programma van de
spelers is goed gevuld”, zegt
Courtois. “Iedereen gaat ze
 willen ont vangen.” (PHG)

Michel dan 
toch niet naar 
Sint-Petersburg

Premier Charles Michel (MR) 
liet alsnog verstek gaan om 
een retourtje Rusland te com-
bineren met de NAVO-top 
in Brussel daags nadien.
Supporteren deed hij in 
’s Gravenbrakel, de thuisstad
van Rode Duivels-aanvoerder
Eden Hazard. Daarmee ging
Michel in op een uitnodiging
van Maxime Daye, burgemees-
ter van de gemeente en partij-
genoot van de premier. De
Franse president Emmanuel
Macron tekende wel present in
Rusland om Les Bleus aan te
moedigen. Ook het Belgische
koningspaar was aanwezig. (LID)

► Vincent Kompany geeft 
de manschappen instructies.
De Belgen zitten van de eerste
minuut vast. © REUTERS

Troostfinale
Zaterdag om 16 uur in Sint-Petersburg

België tegen de verliezer van 

Kroatië-Engeland

► Eden 
Hazard 
beleefde niet
zijn gelukkig-
ste avond. 
© BELGA 


