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Joël De Ceulaer kijkt 
uit naar de eerste 

rookvrije generatie
14-15 

‘Ik bid heel veel, 
dat biedt 
mij rust’

Het vrije leven 1-3 

HOE HET ANTI-
TABAKSBELEID 

STRENGER WORDT

CHRISTOFF 
IN ‘DE VRAGEN 

VAN PROUST’

Waar kleuters leren wie Julius Caesar 
is in plaats van winkeltje te spelen

12

OP BEZOEK BIJ SCHOLEN-
GROEP WIJS! IN UTRECHT

Jana Antonissen

Een goedaardige marteling
Eurovisie is ontegenspreke-
lijk een cringefest pur sang. 
Maar het is ook een onge-
meen goede graadmeter 
voor deze tijd, waarin alles 
wel persi� age lijkt. Eigen-
lijk is het songfestival een 
beetje zoals een loeihete 
sauna; een goedaardige 
marteling die je helpt om 
de giftige sto� en uit te 
 zweten.

Zo rees deze editie uit 
alle glitterpakjes, harten-
kreten en geautotunede 
stemmen onmiskenbaar 
één overkoepelend 
thema op; dat van het 
escapisme. De nood 
om in de extravagan-
za te vluchten was 
bijzonder groot. Zelfs 

de meer ingetogen num-
mers gingen bijna allemaal 
over vergeten. Het was dus 
toepasselijk geweest als 
Finland had gewonnen met 
die opgefokte song over 
pina colada’s drinken tot-
dat je de wereld niet langer 
vreest.

In plaats daarvan won 
Loreen opnieuw met een 
nietszeggende ballade die 
weliswaar prima gezongen 
was, maar alsnog in het 

niets viel bij haar vorige 
hit. En zo herinnert 
Eurovisie ons eraan 
dat alles zich ein-
deloos herhaalt, 
maar dan telkens 
net iets minder 

overtuigend.

Historische stembusgang 
voor Turkije

De Turkse presidentsverkiezingen bepalen de toekomst van het land. 
Haalt huidig president Erdogan het, dan vaart het verder een conservatieve en 
anti-Europese koers. Trekt uitdager Kilicdaroglu aan het langste eind, waar het 

volgens de oppositie op lijkt, dan is een mogelijke ommekeer in de maak.
5

Een duidelijke 
overwinnaar was er 

 gisteravond nog niet. Lees 
de jongste ontwikkelingen 

op demorgen.be.

Oppositieleider 
Kemal Kilicdaroglu brengt 

zijn stem uit in Ankara.© AFP

is in plaats van winkeltje te spelen
12

‘Ik heb maar 
één keer 

gedacht: waar 
ben ik eigenlijk 

mee bezig?’
Het vrije leven 8-9

DE MOL LEGT 
UIT HOE ZE 

SABOTEERDE

Evenepoel wint 
tijdrit en wordt 

opnieuw 
Giro-leider

16

Evenepoel wint 

ÉÉN SECONDE
IS GENOEG
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