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Denkend aan Miet en Wilfried…
Op 9 oktober overleed thuis in Lokeren, 77 jaar oud, Wilfried Martens,
echtgenoot van Miet Smet. Zijn dood lokte een schokgolf van waardering
en ontroering uit en zijn echtgenote en familie konden rekenen op enorm
medeleven, van plaatselijk tot internationaal. Wilfried kreeg een staatsbegrafenis. We vonden het een hele eer er van nabij te mogen bij zijn.
Miet Smet was 7 jaar volksvertegenwoordiger, toen zij eind 1985 tot de
regering toetrad als staatssecretaris voor Leefmilieu en Maatschappelijke
Emancipatie. Ik was toen 3 jaar schepen en gaf les in het H. Maagdcollege
in Dendermonde. Miet had een medewerker nodig voor de streekdossiers
(scheepsbouw, textiel, wegeninfrastructuur...) en deed een beroep op mij.
Toen ik van start ging, lag het dossier-Boelwerf net op tafel en daarbij was
sprake van een ‘capaciteitsreductie’ van 1.200 werknemers. Een start om te
slikken.
Haar hele regeringsperiode (1985-1992 staatssecretaris, 1992-1999
minister van Arbeid en Tewerkstelling) maakte ik deel uit van haar kabinet. Zodoende heb ik haar van heel nabij leren kennen én waarderen én
bewonderen! Zij ging volledig op in haar opdracht, wist wat ze wilde, was
uitermate bezield, had een grote sociale reflex. Zij had mensenkennis en een
merkwaardig politiek aanvoelen, intuïtie voor wat komen zou. Ze was een
doorzetter, voerde een ‘no nonsense-politiek’ en had een scherp analytisch
en synthetisch vermogen. Haar dossierkennis was spreekwoordelijk. Miet
Smet was een Grote Dame. Haar politieke carrière was uitzonderlijk: na 14
jaar regeringslid was zij nog Europees parlementslid (1999-2004), Vlaams
volksvertegenwoordiger (2004-2009) en gemeenschapssenator (20072009). In 2002 werd haar maatschappelijke inzet bekroond met de eretitel
van minister van staat.
Ophefmakend was haar huwelijk op 27/9/2008 met Wilfried Martens. We
vreesden toen een golf van negatieve reacties in de media, maar wonderwel was net het omgekeerde het geval. Het huwelijk werd erg sympathiek
onthaald. De manier waarop Miet en Wilfried hun liefde beleefden en
demonstreerden, was innemend en ontroerend. Zonder twijfel hebben vele
60’ers en 70’ers in dit oprechte geluk inspiratie en moed gevonden in hun
zoektocht naar vernieuwd geluk op rijpere leeftijd. Miet en Wilfried bewezen
dat er nog toekomst is na het eerste leven.
Er is geschreven dat hun 5 huwelijksjaren de gelukkigste waren van hun
leven. Dat was ook zo! Zij hoorden bij elkaar als de wiek bij de vlam. Het
bidprentje illustreert dat ook. Het is door Miet zelf geschreven. Daaruit volgend fragment:
‘(…) Maar de schone mens die Wilfried Martens was, verloochende
nooit zijn afkomst noch zijn familie (…). Vooral je moeder zat
diep in je hart en als je over haar sprak, zag ik tranen in je ogen. Er
schuilde een groot mededogen in jou. Met de kleinsten, de armsten,
de mensen die lijden, de mensen die ‘anders’ zijn. (…) Je kinderen
en kleinkinderen bleven in alle omstandigheden een teken van hoop.
Ze zijn, zoals je zelf zei, het hart en de toekomst van de samenleving. Jouw en mijn, ons huwelijk was te kort, maar ik denk er aan
met oneindige dankbaarheid.’
Met het overlijden van Wilfried Martens verliest België één van zijn grootste
staatsmannen ooit. Hij bekleedt een ereplaats naast andere historische figuren als Gaston Eyskens en Paul-Henri Spaak.
Net als duizenden anderen heeft het Gemeentebestuur van Temse zijn
oprechte deelneming betuigd aan Miet Smet en de familie. Wij wensen hen
veel sterkte in deze zware beproeving !

