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Brand
Een stuk van uw jeugd 
stond in brand en de 
brandweer blijft op post bij 
de smeulende resten. De 
eerste beelden van de 
brandende stadscampus te 
Antwerpen pompten het 
bronwater van de herinne-
ring op. Uw moeder stond 
erop u te vergezellen bij de 
inschrijving aan de univer-
siteit. Het was daar, in het 
nu door brand en bluswa-
ter aangetaste Hof van Lie-
re dat een jezuïet u monke-
lend naar uw volledige 
naam vroeg en uw 
moeder trots toe-
keek. Alles leek 
eeuwenoud. Wist 
gij toen veel dat ge 
in een decor zat dat 

in de jaren dertig door de 
jezuïeten werd gebouwd 
tegen wat nog restte uit de 
zestiende eeuw. En wat 
dan nog? Leve dat impres-
sionante decor. Ge maakte 
vanaf die inschrijving deel 
uit van een leerinstelling 
met traditie. Enkele jaren 
geleden kwam zelfs een uil 
– een echte oehoe – daar 
even logeren. Dat verhoog-
de het Harry Potter-e� ect 
van de plek. Ge denkt nu 
aan de rector die is moeten 

gaan kijken naar dat 
verwoestende vuur. 

En zijn pijn als oog-
getuige is de uwe. 
Ge stuurt hem 
een oehoe met 

moed.

‘Ik heb na acht jaar 
angst de kracht niet 
meer om te blijven’

6

‘We moeten 
de Europese grenzen 

versterken’
12

LAATSTE OEKRAÏNERS 
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NIEUWE STAATS-
SECRETARIS VOOR ASIEL 
NICOLE DE MOOR (CD&V)

Boris Johnson stapt op, maar 
wil nog even premier blijven

De Britse premier Boris Johnson kondigde, na grote druk vanuit zijn partij, 
zijn ontslag aan als leider van de tory’s. Zelf wil hij wel premier blijven tot er 

een opvolger is, wat nog maanden kan duren. Sommige prominente leden 
van de Britse Conservatieven zien hem liever meteen vertrekken en 

vragen een interim-premier. Wordt vervolgd dus.
3-5, Het vrije leven 12

‘Lees altijd grondig 
de voorwaarden’

Het vrije leven 2

HOE NUTTIG IS 
EEN REISVERZEKERING?

ROSWELL, 
HOOFDSTAD 

VAN HET 
UFO-TOERISME

Aliens 
spotten in 

de Amerikaanse 
woestijn

16-17

‘ONE SONG’:
BELGISCHE 
PRODUCTIE 

OP FESTIVAL 
D’AVIGNON
Een oerkreet 
en beeldend 

bommetje
Het vrije leven 8-9
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