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LOMMEL

Zeventiger voor 
rechtbank na slaan 
echtgenote
Een 79-jarige Lommelaar heeft 
zich woensdag in de Hasseltse 
rechtbank moeten verantwoor-
den voor het toedienen van slagen 
en verwondingen aan zijn vrouw. 
“Mijn stoppen waren doorgesla-
gen nadat we weer eens woorden 
hadden gehad”, zei de hardhorige 
man. 
Hij had zijn vrouw op 28 novem-
ber 2011 geduwd waarna ze zich 
stootte aan de salontafel en zich 
pijn deed. In het verleden waren 
er nog dergelijke schermutselin-
gen geweest. Sindsdien is alles 
rustig gebleven. De vrouw stelde 
zich geen burgerlijke partij. Het 
koppel woont intussen nog altijd 
samen en de plooien lijken glad 
gestreken. Omdat er niet was 
ingegaan op een procedure rond 
strafbemiddeling moest de man 
voor de rechtbank verschijnen. 
“Ik heb spijt dat ik het gedaan 
heb, maar ik kan de tijd niet te-
rugdraaien.” Het parket vorderde 
de opschorting van de feiten 
onder voorwaarden. Uitspraak 
op 9 april.

GeHo

Zelfs een heel klein beetje 
oorlog is nooit beter

HASSELT

Dat Stijn Meuris gepas-
sioneerd was door het 
heelal wisten we al, maar 
dat hij ook iets heeft met 
de Eerste Wereldoorlog is 
nieuw. Vanaf september 
trekt de man van ‘Een 
heel klein beetje oorlog’ 
de boer op om in scholen 
en cc’s - met de nodige 
humor - te bewijzen dat 
zelfs een heel klein beetje 
oorlog nooit beter is.

Vanaf september trekt Stijn Meuris langs Limburgse scholen, culturele centra en verenigingen 
met zijn performance over de Eerste Wereldoorlog. Foto Raymond LEMMENS

‘Your country needs you.’ De poster 
waarop de Britse Lord Kitchener 
jonge mannen met uitgestoken 
vinger aanmaant dienst te nemen 
in het leger is 100 jaar na de Eerste 
Wereldoorlog nog altijd legenda-
risch. Een eeuw later plakte Stijn 
Meuris zijn eigen hoofd op dezelfde 
affiche om zichzelf aan te kondigen: 
‘Gij daar! Komt luisteren naar mijn 
performance over WOI.’ Vanaf 
september trekt Meuris anderhalf  
jaar lang door Limburg. Gisteren 
bracht hij in het provinciehuis alvast 
een try-out voor een publiek van 
scholieren, leraren en programma-
toren van cultuurcentra. De reacties 
achteraf waren unaniem positief  
en dus lonkt voor Meuris een druk 
najaar.

Gigantisch klaverblad
“We associëren Limburg niet echt 
met het front. Dat lag 200 kilome-
ter verder aan de IJzer, maar toch 
is de oorlog hier echt voelbaar 
geweest. Op sommige plaatsen 
was die aanwezigheid sterker dan 
op andere, maar in heel Limburg 
werden wel honderden Verordnun-
gen opgehangen aan kerken en 
gemeentehuizen. Een verordening 
die vliegeren verbood, een veror-

dening die een toestemming om 
te fietsen verplichtte,... Zoiets als 
onze GAS-boetes eigenlijk”, lacht 
Meuris. “Ik heb mij dan ook altijd 
zelf afgevraagd hoe het moet voelen 
om in een bezet land te leven. ‘Den 
Duits in het Dorp’ is dan ook een 
apart hoofdstuk in mijn perfor-
mance. Met specifieke verhalen uit 
de gemeente waar we spelen.”
Dat er genoeg verhalen zijn, bewees 
Meuris gisteren al. Met een anekdo-
te over een Duitse vliegtuigcarousel 
in As, waarmee Duitse piloten kon-
den oefenenen om tegenstanders uit 
de lucht te schieten. “Limburg fun-
geerde in 1914 trouwens al meteen 
als een soort gigantisch klaverblad 
voor de 500.000 Duitse soldaten 
die de forten van Luik en daarna 
Antwerpen aanvielen. Forten die 
langer standhielden dan de Duitsers 
hadden gehoopt. Vervelende kiezel-
steentjes in de bot van ‘den Duits’, 
noemt Meuris die taaie Belgische 

weerstand in zijn show. Want dat 
is het wel: een show. Met filmpjes, 
foto’s en cartoons toont Meuris aan 
dat oorlog veel banale en grappige 
kantjes heeft, maar vooral altijd 
overbodig is. “Dat klinkt misschien 
pacifistischer dan ik ben, maar zo is 
het nu eenmaal. Nie wieder Krieg, 
nooit meer oorlog. Dat moeten de 
mensen onthouden als ze buiten-
gaan.”

Korting voor scholen
Die mensen zijn vooral scholieren 
uit het vijfde en zesde jaar secundair. 
Op die doelgroep richt de voorstel-
ling zich in eerste instantie, maar 
ook cultuurcentra en socioculturele 
verenigingen kunnen Meuris boe-
ken tot eind 2015. De performance 
kadert dan ook binnen het project 
‘Kleine verhalen in een groote oor-
log’, een project dat de provincie 
vanaf deze zomer volop wil uitspe-
len om de Limburger iets bij te leren 

over die Eerste Wereldoorlog. Het 
was ook de provincie die Meuris 
vroeg om met het thema aan de slag 
te gaan. “Omdat we willen dat deze 
oorlog in het geheugen van jongeren 
gegrift blijft”, zegt gedeputeerde 
voor Cultuur Igor Philtjens (Open 
Vld). “Als je in studies ziet dat 17 
procent van de jeugd zelfs niet 
meer weet wat er op 11 november 
herdacht wordt... Dan is het onze 
plicht om te bewijzen dat een heel 
klein beetje oorlog nooit beter is.”
“De provincie geeft daarom de 
scholen een korting van 300 euro 
als ze deze voorstelling boeken”, 
zegt Sandro Claes, directeur van de 
Provinciale Dienst voor Cultureel 
Erfgoed. “Voor cc’s en verenigingen 
kost het 850 euro, voor scholen  
550 euro.”
 Timmie VAN DIEPEN

 Boeken kan vanaf vandaag  
via info@maandacht.be

Stijn Meuris 
trekt door  
Limburg met 
performance 
over Eerste  
Wereldoorlog

Werkstraf voor strafexpeditie op ex-lief

De twee waren in januari van 
dat jaar een relatie begonnen en 
beslisten al snel samen te gaan 
wonen. Na drie maanden kwam 
er een kink in de kabel. “Hij was 
vreemdgegaan en ik heb zijn spul-
len buitengezet. Toen hij ze kwam 
ophalen, drong hij binnen met zijn 
twee vriendinnen. Ik kreeg ‘een 

PEER
Een 20-jarige man uit Peer is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 
een werkstraf van 150 uur voor een diefstal met geweld. Samen met 
twee minderjarige vriendinnen was hij op 10 juni 2012 ’s nachts in 
Lommel binnengedrongen in de woning van zijn ex nadat ze hem  
op straat had gezet. De procureur sprak op het proces van een straf-
expeditie. 

koek’ op mijn hoofd, ze smeten een 
tablet naar mijn hoofd en trokken 
mijn ketting stuk. Ook gooiden ze 
Red Bull en zand over me heen. Al 
mijn kleren werden buiten gesmeten 
en ze trokken de vuilniszakken in 
het huis open. Uiteindelijk duwden 
ze me op mijn bed. Ik kon geen kant 
meer uit. Hij spoot een keer met de 

spuitbus, maar ik heb het kunnen 
afweren,” aldus het slachtoffer.  

❞
ZE GOOIDEN RED 
BULL EN ZAND OVER 
ME HEEN. AL MIJN 
KLEREN WERDEN 
BUITEN GESMETEN 
EN ZE TROKKEN DE 
VUILNISZAKKEN IN 
HET HUIS OPEN

Slachtoffer

Het trio ging er vervolgens met  
70 euro vandoor. De rechter achtte 

de twintiger schuldig aan de dief-
stal van het geld, de vernieling 
van een ketting en het bedreigen 
van het meisje. 
Voor het kapot maken van de 
iPad kreeg hij de vrijspraak 
omdat er onduidelijkheid 
over bestond. Als de dader de 
werkstraf niet uitvoert, moet 
hij 1 jaar de gevangenis in. 
Aan het slachtoffer moet de 
man een schadevergoeding van  
1.250 euro provisioneel en 
de rechtsplegingskosten van  
440 euro betalen.

GeHo

RIEMST

Burgemeester wil 
strengere wetgeving 
en meer politie tegen 
wiet
“Zolang de pakkans bij ons klei-
ner is dan in Nederland blijft het 
voor de politie dweilen met de 
kraan open. In heel Europa moet 
er een strenge wetgeving ko-
men om cannabisplantages aan 
te pakken”, zegt burgemeester 
Mark Vos van Riemst naar aan-
leiding van het krantenartikel 
dat de politie de toevloed aan 
plantages niet meer aankan. 
Het is niet de eerste keer dat 
burgemeester Vos dit aankaart. 
“Twee jaar geleden was bin-
nenlandminister Milquet in de 
grensstreek. Toen hebben we 
onze voorstellen bezorgd. Tot 
vandaag is er niets veranderd. 
Er zouden politiemensen wor-
den vrijgemaakt, maar er is nog 
altijd geen specifiek drugsteam 
voor de euregio. We krijgen enkel 
een paar federale agenten voor 
grenscontroles. Het blijft veel te 
eenvoudig om in België wiet te 
telen.” In onze woensdagkrant 
maakten we melding van 45 ont-
dekte cannabisplantages in 2014, 
maar het blijken er zelfs nog meer 
te zijn. In Genk bijvoorbeeld 
werden er ook nog twee ontdekt.
Volgens Mark Vos moet er een 
Europese wetgeving komen. 
“De wettten in Nederland zijn 
strenger. Daar is een lik-op-
stukbeleid.” Mark Vos vreest dat 
hij staat te roepen in de woestijn, 
want binnenkort zijn het verkie-
zingen en komt er weer een ander 
bestuur. MaW

GENK

Telefoon uur lang 
plat bij politie en 
brandweer
Gisterenavond tussen 18 en 19 
uur heeft het telefoonverkeer 
van en naar de brandweer en de 
politie van de zone GAOZ stilge-
legen. De oorzaak was een panne 
in de centrale. De centrale wordt 
gebruikt door zowel de stad als de 
hulpdiensten. Het noodnummer 
100 en 101 bleef al die tijd wel 
bereikbaar. CN
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LOSLIPPIG
“ Ik hoor dat Deense spin doctors 
dezer dagen rondlopen in 
Italiaans pak en met baard”

Alle Deense spin doctors willen  
op Pilou Asbaek - Kasper uit Borgen - 

lijken (Focus Knack) 
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Lutgart Simoens 
verkozen tot beste 
radiopresentator
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Toots Thielemans met pensioen
BRUSSEL - Toots Thiele-
mans neemt afscheid van 
de muziek. De 91-jarige 
mondharmonicavirtuoos 
met het fijne snorretje 
annuleert alle geplande 
concerten en zet een punt 
achter zijn carrière. “Zijn 
ouderdom haalt hem een 
beetje in”, klinkt het. 
Zelfs zijn manager Veerle 
Van de Poel kwam door 
het afscheid uit de lucht 
gevallen.

Toots Thielemans poseert voor zijn fresno op de buitenmuur van de Roma. Foto Jonas Roossens

Toots Thielemans, al zes decennia 
het schijnbaar onverslijtbare boeg-
beeld van de Belgische jazz, gaat 
met pensioen. Die beslissing heeft 
hij gisterochtend meegedeeld aan 
Veerle Van de Poel, zijn Antwerpse 
manager. “Toots beseft dat zijn 
energie beperkter is geworden en 
vreest dat hij een volledig concert 
niet meer kan uitspelen”, zegt Van 
de Poel. “Hij kan het echt niet 
langer opbrengen om onder deze 
condities nog op te treden. Toots 
wil zijn publiek niet teleurstellen.”
De drastische beslissing verrast ook 
Van de Poel. “Omdat ik weet dat 
Toots alles voor zijn muziek over 
heeft. Muziek is zijn hele leven.”

Een beetje topsport
Jazzspecialist Rob Leurentop rea-
geert op Radio 1 even verwonderd 
op Thielemans’ plotse afscheid. 
“Het verbaast me dat hij er zelf  
een streep onder trekt en niet, zoals 
veel van zijn generatiegenoten, tot 
het bittere einde doorgaat”, aldus 
Leurentop. Dat laatste blijkt voor 
Toots geen optie. 
“Natuurlijk weten we dat het, 
gezien zijn leeftijd, op een bepaald 
moment gedaan is”, zegt Veerle Van 
de Poel. “Ik zag op het podium ech-
ter nog een heel energieke man die 
wou spelen. Maar als Toots beslist 
om ermee op te houden, moeten we 
daar respect voor hebben. Wij voe-

91-JARIG MONUMENT VAN DE MONDHARMONICA VERRAST MET AFSCHEID

len niet hoe inspannend optreden 
voor hem is. Op een podium vijf  
kwartier op hoog niveau musiceren, 
is toch wel een beetje topsport. Ik 
begrijp hem heel goed, al ben ik wel 
geschrokken dat de beslissing nu is 
gevallen. Ik hoopte altijd dat hij nog 
even verder zou willen.”
Begin december 2013 werd Toots 
Thielemans nog met een inzinking 
in het ziekenhuis opgenomen. 
Daardoor moest hij te elfder ure 
zijn uitverkocht concert in Ant-
werpen annuleren. Enkele dagen 
later voelde de bejaarde muzikant 
zich alweer beter. “Hij wil snel weer 
muziek spelen”, deelde Veerle Van 
de Poel toen mee. 
De manager bevestigt dat Thiele-
mans’ gezondheidstoestand mo-
menteel uitstekend is. “Hij is door 

de dokters helemaal getest, van 
bloed tot oren en ogen. Zeker voor 
zijn leeftijd is Toots in zeer goede 
conditie. Hij mankeert eigenlijk 
niks. Alleen haalt zijn ouderdom 
hem nu een beetje in.” 
Zijn laatste concert heeft Toots 
Thielemans op 12 oktober 2013  
gegeven in het Casino Kursaal van 
Oostende. “Daarmee besloot hij 
een reeks van drie optredens, na de 
Warande in Turnhout en De Werft 
in Aalst”, zegt Van de Poel. 

Afscheidsconcert
Een officieel afscheidsconcert komt 
er voorlopig niet. “Al is dat wel een 
grote wens van Toots’ naasten. 
Maar hij moet zich daarin kunnen 
vinden en er de energie voor kunnen 
opbrengen. Voorlopig is dat niet het 

geval.”
Of deze volbloed artiest, die in april 
92 wordt, het podium wel gaat kun-
nen missen? “Dat gaat voor hem 
heel moeilijk zijn en daar is hij zich 
terdege van bewust”, weet Van de 
Poel. “Ik hoop dat Toots nu wat kan 
genieten van zijn oude dag. Dat het 
mooi weer wordt, zodat hij buiten 
kan zitten en daar af en toe nog 
wat op zijn mondharmonica’s kan 
spelen.”
Andere hobby’s heeft Toots niet. 
“Nee, Toots is altijd met zijn muziek 
bezig geweest. Dat is gewoon zijn 
passie. Als hij niet aan het spelen 
was, was hij aan het reizen of in een 
studio aan het opnemen.” 

Gunter JACOBS

Internationale 
glanscarrière
BRUSSEL - Toots Thielemans, 
op 29 april 1922 in de Brus-
selse Marollenwijk geboren als 
Jean Baptiste Frédéric Isidor 
Thielemans (zijn moeder Ar-
mance De Maerschalck was 
een Antwerpse), is de meest 
gerenommeerde jazzmuzikant 
die België ooit heeft gekend.  
Als zeventienjarige spiegelt hij 
zich aan jazzgitarist Django 
Reinhardt, tijdens de Duitse 
bezetting leert hij zowel gitaar 
als mondharmonica spelen. 
Na een Europese tournee met 
Benny Goodman raakt hij 
internationaal gelanceerd. In 
1952 emigreert hij naar de VS 
en krijgt de bijnaam Toots. Hij 
speelt bij Charlie Parker’s All-
Stars en het George Shearing 
Quintet en bezorgt de mond-
harmonica een vaste plaats 
in de jazz. In 1962 scoort hij 
een wereldhit met Bluesette, 
dat Toots vaak al lachend zijn 
‘pensioenfonds’ noemt. Even 
bekend is zijn filmmuziek voor 
onder meer Midnight Cowboy, 
The Getaway en Turks Fruit. 
Ook de kenwijsjes van de po-
pulaire televisieseries Sesam-
straat, Baantjer en Witse zijn 
door hem ingespeeld. 

GJ
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