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't Pallieterke 65 jaar: 

briljant in mediazand 
 

door 
 

Hector Van Oevelen 
 

 
 

 
Donderdag, 20 mei 2010 om 15.00 uur in 

Vlaams Ontmoetingscentrum 

"De Gulden Spoor" 
'T Zand 22 - 8000 Brugge 

 
 

 

 
 

AFGIFTEKANTOOR: POSTKANTOOR 8210 ZEDELGEM - ERKEN.NR. P.408.364 



 
Op 17 mei 1945, nog in volle repressietijd, schreef de stichter en hoofd- 

redacteur van dit "blad voor mensen met een goed hart en een slecht 
karakter", Bruno DE WINTER, zijn dooprede neer op bladzijde 1 van het vier 

bladzijden tellende spotblad, dat toen - waar is de tijd? …- verkocht werd 
voor de woekerprijs van 3 frank. Er moesten wegens de, ook voor DE WINTER 
zelf, onverwacht grote belangstelling, onmiddellijk enkele duizenden 

eksemplaren van bijgedrukt worden. 
 

Zo begon het succesverhaal van het vrije en vranke krantje dat ongenadig op 
de lange tenen trapte van vooraanstaande politici, die daarom van mening 
waren dat, wat zij als een rioolgazetje bestempelden, moest verdwijnen. 

 
Die politikasters zijn al lang verdwenen, maar het rioolkrantje, inmiddels tot 
zestien bladzijden uitgebreid, bekleedt nog steeds een unieke plaats in het 

medialandschap en viert in mei a.s. zelfs zijn briljanten jubelfeest.   
 

Voor INFORMATIVA komt de "hofdichter" van het blad, Hector VAN OEVELEN, die 
sinds 2 januari 1982 medewerker is, en over 'T PALLIETERKE ook twee lijvige 
en volledig uitverkochte boeken heeft geschreven, een boekje opendoen (in 

proza en in poëzie) over wat zoal omgaat in de "weelderige kantoren" van deze 
"moniteur van de Vlaamse Beweging" die na 65 jaar nog maar aan zijn derde 

hoofdredacteur toe is. 
 
Afspraak op donderdag 20 mei om 15 uur in het Vlaams Ontmoetings-

centrum "De Gulden Spoor". 
 
 

  

 

Voor uw agenda: 

17 juni 2010 Dirk WATTHY 

 Koning Ludwig II van Beieren 
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