
Uit het leven van een burgemeester gegrepen…
Na 10 jaar schepen (1983-1992) ben ik aan mijn 26ste jaar als burgemeester 
toe. Ik heb intussen wel één en ander meegemaakt, zowel in de harde als 
de zachte sectoren.
Huwelijken. In 35 jaar tijd heb ik meer dan 2.000 huwelijken voltrokken. De 
trouwers zijn nu van alle leeftijden (meegemaakt: hij 71, zij 79). Vaak zijn zij 
al eens getrouwd geweest en/of hebben zij al kinderen voor het huwelijk.
Er is een tijd geweest dat trouwen-in-het-wit van regel tot uitzondering 
werd, maar sinds een paar jaar zijn er terug meer huwelijken-in-het-wit 
dan andere.
Ik heb 7 echtparen die gescheiden waren hertrouwd (op 2 na is het een 
succes geworden).
Sinds 2003 mogen personen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Er 
zijn er intussen 54 geweest: 14 mannelijke, 40 vrouwelijke.
De huwelijksjubilea zijn in de regel een gezellig samenzijn.
Ik heb al meerdere jubilarissen gehuldigd, die destijds door mijn vader als 
schepen of burgemeester zijn getrouwd.
Ik heb een grote bewondering voor mantelzorgers: mensen, die een zorg-
behoevende zo lang mogelijk thuis verzorgen. Je ziet daarbij vaak tot wat 
liefde in staat is. Ik heb het meegemaakt bij een gouden huwelijkspaar. Ik 
kom de living binnen en daar staat een bed met daarin een vrouw. Onbe-
weeglijk. De echtgenoot vertelt: Mijn echtgenote weet, kent en kan niets 
meer, maar zij heeft altijd zo goed voor mij gezorgd, dat ik haar thuis zal 
verzorgen zo lang ik kan. De man heeft woord gehouden. Het lot heeft er-
over beslist dat hijzelf - 5 jaar later - eerder dan zijn vrouw is overleden. Zij 
werd toen naar een woonzorgcentrum overgebracht en overleed 2 maand 
later... In dit verband beklemtoon ik graag dat ik een groot pleitbezorger 
ben van Het Passantenhuis (Oeverstraat 9), een dagopvangcentrum voor 
thuis wonende zorgbehoevenden, dat aan de mantelzorger de mogelijk-
heid biedt om 1 of meerdere dagen per week vrij te zijn.
Er is een tijd geweest dat politici aan zgn. dienstbetoon deden en trachten 
via binnenwegen en achterpoortjes mensen voor te trekken. De wetgever 
heeft ervoor gezorgd dat dat niet meer mogelijk is. Om een woning van 
Woonanker te bekomen, zijn er strikte regels, net als voor de opname in 
een woonzorgcentrum. Aanstelling van gemeentepersoneel is gereglemen-
teerd, politici zetelen niet meer in de jury. Daar waar vroeger de mazen 
van het net van de wet zo groot waren dat je er je hoofd kon tussensteken, 
kan je er nu geen pink meer tussen krijgen. Wie daarvan afwijkt, riskeert 
krantenkoppen. Desalniettemin doen vaak cowboyverhalen de ronde, maar 
je moet een dossier in detail kennen, wil je het kunnen beoordelen.
De burgemeester is nog altijd een vertrouwensman. Bij wijze van spreken: 
vroeger stond de biechtstoel in de kerk, nu staat hij op het gemeentehuis. 
Je krijgt een representatief beeld van de problemen, grote en kleine, echte 
en valse. Er zijn inderdaad ook bezoekers, die je wat proberen wijs te ma-
ken, ik controleer dan ook altijd wat mij wordt verteld.
Als burgemeester is het belangrijk dat je een luisterend oor hebt. Ik heb 
ooit iemand op bezoek gehad die mij gedurende 3 kwartier zijn verhaal 
deed. Na zijn uiteenzetting zei ik hem:
- Mijnheer, ik heb goed naar u geluisterd, maar ik kan u niet helpen.
- Burgemeester, antwoordde hij, Dat weet ik, maar gij zijt de eerste die 
naar mij heeft geluisterd...
Ervaring heeft geleerd dat je moet oppassen voor zowel e-mails als fema-
les. Ik heb een (jonge)dame op bezoek gehad die mij begon te kussen, een 
andere begon zich uit te kleden ter illustratie van de kwetsuren die ze had 
opgelopen tijdens een echtelijke ruzie, nog een andere wilde een wonde 
laten zien op een wel erg discrete plaats...
En er is natuurlijk nog zoveel meer. Daarover misschien een andere keer.
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