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Dekenale kerk 
 
De gemeenschap van Temse neemt vandaag afscheid van een icoon.  
 
Gerard werd geboren in Temse op 11 juni 1944 als 6de van de 12 
kinderen in een landbouwersgezin. Hij verliet de schoolbanken op zijn 
14de en bouwde een loopbaan uit als polyvalent bouwvakker. 
 

Hij was in de wieg gelegd als presentator en animator, en was er van 
jongs af aan dol op de mensen te vermaken - een rode draad doorheen 
zijn hele leven. Zo zal hij onder meer herinnerd worden als de grote 
bezieler van Hollebeekkermis, in het bijzonder van de Miss-verkiezing.  

Jarenlang was hij ook de smaakmaker van de Breughelclub, waarvan hij 
peter was.  

Peter was hij ook van Reus Roeland van De Sleutelgarde. 

Gerard was veelzijdig getalenteerd. Hij bakte gezondheidsbrood en 
versnaperingen, vervaardigde vruchtenwijn en ovenspek, en kweekte 
groenten, exotische planten en bloemen. Op het Ambachtelijk Weekend 
was hij altijd één van de blikvangers.  

Velen zullen zich hem ook herinneren als de sympathieke uitbater van de 
frituur in de Sint-Jorisstraat.  

 
 

In de lente van 1998 bood hij zich spontaan bij mij aan als gemeentelijke 
belleman. Ik liet het mij geen twee keer vragen.  
 
Hij bleek de geknipte figuur en in minder dan geen tijd maakte hij deel 
uit van Temses toeristisch patrimonium. Hij was zelf een 
bezienswaardigheid. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij slechts sporadisch - bij 
belangrijke gelegenheden - zou aantreden, maar daar oordeelde hijzelf 



snel anders over. Hij rukte wekelijks uit en werd een vertrouwde  
verschijning op de vrijdagmarkt.  
 
Gerard hoorde bij de markt zoals de marktkramers. Uitgedost in 
feestelijk-statig ornaat baande hij zich - al bimbammend met z’n bel - 
een weg tussen de bezoekers. Zijn krachtige bariton bazuinde zijn 
boodschappen - en zijn présence won aan kleur en reliëf door een 
majestueuze snor, een golvende knevel uit overgrootmoeders tijd.  
Zijn aankondigingen wisselde hij af met kwinkslagen en babbeltjes, want 
de volkse en sociaal voelende mens-in-hem was altijd aanwezig.  
 
Gerard was een man van het volk, joviaal, humoristisch, betrokken, 
bekommerd - ook erg bereidwillig en behulpzaam, altijd paraat met raad 
én daad. 
 
Hij was een levensgenieter, een gezonde mengeling van Pallieter en 
Uilenspiegel, zo weggelopen uit een schilderij van Breughel, een 
Bourgondiër, die met grote gretige graagte de graantjes meepikte van 
de geneugten des levens. Hij kon intens genieten van een gespierd glas 
bier, met een voorliefde voor trappist van Westvleteren en donker 
kasteelbier van het schap.  
 
Zijn inzet kende geen grenzen. Hij deed zijn werk met hart en ziel - 
onbaatzuchtig - en keek op uur noch kilometer.  
 
Als belleman riep hij de meest uiteenlopende toeristische en culturele 
berichten om.  
Hij was een vaste waarde op tal van evenementen: Sleutelbraderij, 
ontvangst van Sinterklaas, carnaval, Boerenmarkt, verkiezing van de 
jeugdbelleman, opening van het toeristisch seizoen en zoveel meer.  
 
Gerard was erg gehecht aan zijn gemeente. Hij kende ze van binnen en 
van buiten.  
Hij beheerste nog het Temsese dialect uit de goeie ouwe tijd en 
gebruikte woorden die nagenoeg helemaal verdwenen zijn. Weet u wat 
een ‘kozzekiep’ is? 
 
Op verzoek van stads- en gemeentebesturen en andere instanties was 
hij over heel Vlaanderen aan de slag - én een zeer graag geziene gast. 
 



Belleman-zijn was niet alleen een plezante bezigheid, het was ook 
boeiend en leerrijk - en Gerard was hoger dan in de wolken, als hij in 
contact kwam met mensen van adel, ministers en andere BV’s.   
 
Bij bijzondere gelegenheden werd hij vergezeld door een escorte: zijn 
echtgenote. In haar stijlrijke kledij gaf zij extra luister aan de belleman.  
 
Een absoluut hoogtepunt was de ontvangst van 2.000 Amerikaanse 
toeristen in 2005-2007. De Amerikanen zagen hem als een curiosum, 
een wandelende attractie en allen wilden met hem op de foto.  
 
De foto’s waarop hij geposeerd heeft zijn niet te tellen. 
 
Buitenlandse toeristen verwelkomde hij in hun eigen taal.  
 
Een onvergetelijke belevenis was ook de 100ste verjaardag van de 
Vliegweek.  
Gerard stal de show, samen met de Suisse en de champetter. 
Die fantastische viering van de 100ste verjaardag van de Vliegweek, die 
had Gerard nog graag eens overgedaan. 
 
Hij is vaak op TV geweest, zowel nationaal als regionaal.  
Zelfs de Witrussische televisie heeft een reportage aan hem gewijd.  
 
Hij is de enige belleman in ons land, die voor het Belgische leger 
bevelsoverdrachten heeft ingeleid.  
 
Hij was lid van de Europese Snorrenclub van Antwerpen en werd in 2007 
verkozen tot Snor van het Jaar.  
 
Hij was peter van de in 2015 overleden belleman van Beveren.  
 
Hij was lid van de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers van 
Nederland en is vereeuwigd - in woord en beeld - in het zilveren-
jubileumboek van de vereniging.  
Hij was ook lid van de internationale Ancient Honourable Guild of Town 
Criers en nam verscheidene malen deel aan wereld-, Europese en 
nationale kampioenschappen.  
Hij won meerdere tornooien en werd kampioen van Zeeuws-Vlaanderen. 
 



Speciaal voor Gerard gaven wij jaarlijks de bellemankaart uit: de 
belleman gefotografeerd in een actueel Temses kader, met op de 
keerzijde de voornaamste toeristische evenementen. Gedrukt op 10.000 
exemplaren, was de bellemankaart een visitekaartje. 
Hij was ook altijd te zien op de placemats. Oplage: 75.000 exemplaren.  
 
Zijn verdiensten zijn ook buiten de gemeente naar waarde geschat. Hij 
werd verkozen tot Gezel van de Wase Raap en maakte als dusdanig deel 
uit van de toeristische adel van het Waasland. 
 
Voor Temse was Gerard veel méér dan een omroeper: hij was public 
relationsman en ambassadeur - en tegelijk: de vriend van iedereen! 
 
We beseffen het maar al te goed: een belleman als Gerard komt er niet 
meer!  
 

 
Hij droeg zijn ziekte met veel moed en waardigheid - en bleef altijd 
positief.  
 
Enkele weken geleden nog zocht hij mij op op mijn bureau.  
Hij maakte toen de afspraak te bellen met de komst van Sinterklaas. 
Het zal morgen heel onwennig aandoen, als wij de Sint verwelkomen - 
voor het eerst in 20 jaar zonder onze belleman…  
 
Boven en buiten zijn passies was Gerard ook a family man.  
In de schatkamer van zijn leven waren zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen de kroonjuwelen. 
 
In de toeristische annalen van onze gemeente bekleedt Gerard een 
ereplaats.  
 
Hij leeft verder op ontelbare kaarten, foto’s en placemats, in talloze 
krantenknipsels, brochures en boeken…  
Hij zal zonder twijfel ook voortleven in het hart en in de geest van allen 
die hem van nabij hebben gekend. 
 
Als een unieke belleman gaat hij de geschiedenis én de legende in. 
 



Het Gemeentebestuur en Toerisme Temse betuigen hun oprechte 
christelijke deelneming aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en 
familie. 
 
 
Dames en heren, 
 
Gerard was een geboren entertainer, hij deed niets liever dan 
de mensen amusement bezorgen. Zelf genoot hij intens van het 
applaus dat hem te beurt viel. 
 
Mag ik u verzoeken - als ultieme hulde aan onze onvergetelijke 
belleman! - nog éénmaal voor hem te applaudisseren. 


