
Mijn 2.000ste huwelijk
Miguel Van Hoey en Shelsea Weyn

Zaterdag 5 september 2020 was voor Miguel Van Hoey en Shelsea Weyn een 
héél bijzondere dag. Maar ook voor mij. Die dag trouwde ik voor de 2.000ste 
maal een echtpaar. 

Het is in Temse traditie dat de burgemeester de huwelijksplechtigheden leidt. 
Is hij belet, dan wordt zijn plaats ingenomen door de 1ste schepen (of 2de, 3de... 
naargelang de beschikbaarheid). Als een koppel de voorkeur geeft aan een 
bepaald collegelid, wordt op dat verzoek ingegaan. Als schepen (1983-1992) 
heb ik 79 huwelijken voltrokken, als burgemeester 1.925, dus intussen in to-
taal 2.004. Zes koppels die gescheiden waren, zijn met elkaar hertrouwd (2 
zijn later opnieuw gescheiden). Een merkwaardig huwelijk in 2001: hij was 
71, zij 79; ze woonden al 37 jaar samen. Ik heb het nooit meegemaakt dat een 
partner niet opdaagde of de huwelijksplechtigheid misliep. 

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt altijd geassisteerd door 2 per-
soneelsleden. Anno 2020 zijn dat Evy Van Britsom (administratie) en Tanja 
Maes (ceremonie). 

Verschillen tussen 1983 en 2020
In mijn beginjaren had een huwelijk een meer plechtstatig karakter. Je kon 
tijdens de plechtigheid een speld horen vallen. Het trouwgezelschap was 
Paasbest uitgedost: de bruid in de regel in het wit, de bruidegom met das 
en kostuum. Doorheen de jaren evolueerde de kledij: slechts een minderheid 
trouwde nog in het wit, das en kostuum werden hoe langer hoe zeldzamer. 
Intussen is de kledij opnieuw geëvolueerd: het is opnieuw wat plechtstatiger 
en de bruiden zijn naar de bron teruggekeerd: een meerderheid trouwt op-
nieuw in het wit. Op 5 september jl. had ik 6 trouwers: 5 in het wit.

De trouwers zijn nu van alle leeftijden. Velen zijn al eens getrouwd en heb-
ben kinderen uit hun vorig huwelijk. Heel wat koppels wonen al geruime tijd 
samen en hebben kinderen, eer ze trouwen. Vroeger 

- werd - tegen betaling - de rode loper uitgerold, maar dat gebeurt niet 
meer sinds de restauratie van het gemeentehuis,

- waren 2 getuigen verplicht, sinds 2010 mag men kiezen : 0, 1, 2, 3 of 4, 

- moest het huwelijk worden aangekondigd en uitgehangen aan de 
gevel van het gemeentehuis. Dat moet niet meer, 

- moesten trouwers zelf al hun documenten aanvragen (tegen betaling), 
dat doet nu de Burgerlijke Stand (gratis), 

- werd niet getrouwd op een brugdag. Toen daartegen klacht werd inge-
diend - het bleek onwettelijk - is dat veranderd, 

- werd getrouwd in elke deelgemeente, sinds 2007 enkel nog in de cen-
trumgemeente, 

- gaven de families aan het gemeentepersoneel van dienst pree, maar 
ook dat is verleden tijd, 

- ontvingen de trouwers geen geschenk, nu krijgen zij 2 champagnegla-
zen met daarin gegrift het wapenschild van de gemeente.

De huwelijkstaks bedraagt op zaterdagen en brugdagen € 125, weekdagen 
€ 50, vrijdagvoormiddag gratis (cf. wekelijkse markt). Sinds 1 juni 2003 mogen 
personen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Er zijn er intussen 59 : 
19 mannelijke, 40 vrouwelijke. Zaterdag is nog altijd de uitverkoren trouw-
dag: er kunnen er (maximum) 7 zijn in de voormiddag (eerste 8.30 u., laatste 
11.30 u.). Op zaterdagnamiddag, zon- en feestdagen wordt niet getrouwd.
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