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woensdag 15 december 2010

Zaterdag 11 december 2010

        Mijn 1.600ste huwelijk:
Davy Briessinck en Rebecca Spiessens  

Zaterdag 11/12/2010 was niet alleen voor Davy Briessinck en Rebecca Spiessens 
een bijzondere dag. Ook voor mij. Die dag trouwde ik voor de 1.600ste maal 
een echtpaar. Ik trouwde voor het eerst op 22/12/1972, niet als ambtenaar van 
de Burgerlijke Stand, maar als bruidegom. Dat is dus... 38 jaar geleden! Mijn 
goede vriend Désiré Van Riet, toen schepen, voltrok het huwelijk. 

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 daarop ingegaan. Als schepen (1983-1992) heb ik 
79 huwelijken voltrokken, als burgemeester (sinds 1993) 1.521. Zes koppels 
die gescheiden waren, zijn met elkaar hertrouwd (2 zijn later opnieuw ge-
scheiden). Een merkwaardig huwelijk in 2001: hij was 71, zij 79; ze woonden 
al 37 jaar samen. 
Een voor de tijdsgeest sprekende statistiek is de evolutie huwelijken - echt-
scheidingen: 1987: 135 – 21; 1993: 132 – 58; 2000: 107 – 53; 2010 
(stand op 14/12): 129 – 58. 
Ik heb het nooit meegemaakt dat een partner niet opdaagde of de huwelijks-
plechtigheid misliep. Ik heb al meerdere jubilarissen gehuldigd, die destijds 
door mijn vader als schepen of burgemeester zijn getrouwd. 
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt altijd geassisteerd door 2 perso-
neelsleden. Anno 2010 zijn dat Evy Van Britsom (beambte) en Albert De Ryck 
(bode-ceremoniemeester), resp. links en rechts op de foto.
 
Verschillen tussen 1983 en 2010
In mijn beginjaren had een huwelijk een meer plechtstatig karakter. Het 
trouwgezelschap was Paasbest uitgedost: de bruid in de regel in het wit, de 
bruidegom met das en kostuum. Een witte bruidsjurk is nu uitzonderlijk, das 
en kostuum zijn geen absolute regel meer. Toen kon je tijdens de plechtigheid 
nog een speld horen vallen. 
De trouwers zijn nu van alle leeftijden. Velen waren al eens getrouwd en heb-
ben kinderen. Heel wat koppels wonen al geruime tijd samen. Vroeger werd 
- tegen betaling - de rode loper uitgerold, maar dat gebeurt niet meer sinds 
de restauratie van het gemeentehuis. Vroeger waren 2 getuigen wettelijk ver-
plicht, sinds dit jaar mag men kiezen: géén, 1, 2, 3 of 4. Tot voor enkele jaren 
moest het huwelijk worden aangekondigd en uitgehangen aan de gevel van 
het gemeentehuis. Moet niet meer. Destijds moesten trouwers zelf al hun do-
cumenten aanvragen (tegen betaling), dat doet nu de Burgerlijke Stand (gra-
tis). De huwelijkstaks bedraagt € 25 (taksvrij op vrijdagvoormiddag wegens 
wekelijkse markt), voor het trouwboekje betaalt men € 13,50. Vroeger werd 
niet getrouwd op een brugdag. Toen daartegen klacht werd ingediend - het 
bleek onwettelijk - is dat veranderd. Jarenlang ontvingen de trouwers geen 
geschenk, nu wel: ‘n Temses getint theelichtje, exclusief voor bruidsparen. 
Aan personeelsleden of hun kinderen die trouwen, wordt na de plechtigheid 
een drankje aangeboden. Vroeger gaf de familie aan de beambte en de bode 
pree, maar ook dat is verleden tijd. Sinds 1/6/2003 mogen personen van het-
zelfde geslacht met elkaar trouwen: er zijn er intussen 25 (7 mannelijke, 18 
vrouwelijke). In de deelgemeenten wordt niet meer getrouwd sinds 2007. 
Zaterdag is nog altijd de uitverkoren trouwdag: onlangs waren er 7 in de voor-
middag, méér kan niet. 
 
In februari heb ik opnieuw een onvergetelijk huwelijk: mijn dochter. Ik zit dan 
aan de andere kant van de tafel, want de ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
mag z’n kinderen niet trouwen. Dat wordt effen wennen. 

Luc De Ryck
AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52 - fax 03 771 47 83
e-mail burgemeester@temse.be

FATA MEDINAFATA MEDINAFATA MEDINA
Scheldestraat 60 - Temse   Tel 0479 85 77 61

SAUNA - WELNESS
& SCHOONHEIDSZORGEN onder 1 dak !

Relaxeer in een rustige Oosterse sfeer.

w w w . s a u n a f a t a m e d i n a . b e

4 uur durend arrangement

Ontvangst met een drankje.
Overhandiging badlinnen
en bespreking van het 
arrangement.

Hammambehandeling : 
kruidige scrub van het 
lichaam gevolgd door 
een hydratherende en 
afslankende pakking.

Pauze met verwarmende
winterthee en
versnaperingen.

Hotstones massage van de achterzijde.

Aansluitend een tasje glühwein.

Gebruik van alle saunafaciliteiten gedurende het 
volledige arrangement (4 uur) 

WINTERWELLNESS

CADEAUBON 1 :
‘skin celebration’ :
(een gelaatsverzorging naar keuze & inclusief
een bodymilk Spa Follies voor thuis) € 79
CADEAUBON 2 :
‘happy hands’ :
(manicure + lakken + handmassage & inclusief
een handcrème Spa Follies voor thuis) € 25
CADEAUBON 3 :
‘happy feet’ :
(pedicure + lakken + voetmassage & inclusief
een Foot Cooling gel Spa Follies voor thuis) € 35
CADEAUBON 4 :
‘cocktail bar’ :
(inzeping + zoutpeeling + full massage & inclusief
een douchegel Spa Follies voor thuis) € 99
CADEAUBON 5 :
‘Mediterranean feeling’ :
(lichaamsscrub met couscous/burgul + effl eurage vh lichaam
met bodymilk & inclusief een scrub Spa Follies voor thuis) € 50
CADEAUBON 6 :
Hier kan u zelf een bedrag bepalen + suggestie doen (in overleg met 
Sauna Fata Medina wordt een arrangement samengesteld )

(ook online bestellen mogelijk)

nu € 199
Ipv € 240 voor 2 personen

CadeaubonnenCadeaubonnen
 + geschenk


