
Lieve schatten Céline en Laurens 

Lieve alle andere aanwezigen 

 

Zoals jullie weten is 19 september een historische dag.   

Op die dag in 1981 stroomde Central Park In New York vol met mensen voor een uniek concert, een 

muzikale reünie tussen Simon and Garfunkel. Het goot water tot aan het begin van het concert en 

toch kwamen er 500 000 mensen op af. 

Vandaag scheen de zon van ’s morgens vroeg, maar toch stonden we deze morgen op 19 september 

in het park in De Pinte maar met een 50-tal mensen. Waarschijnlijk zit Corona daar voor iets tussen.  

Alhoewel er minder volk in De Pinte was, had ieder van ons het gevoel een uniek moment mee te 

maken.   

Samen met de burgemeester en de getuigen tekenden Céline en Laurens deze morgen een contract 

voor het leven. Een contract dat geregeld wordt door het BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK I : 

Personen TITEL V. Het huwelijk en meer bepaald Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en 

verplichtingen van echtgenoten.  

De tekst  van het contract is saaie materie, de juristen onder ons zullen mij misschien tegenspreken. 

Niet gehinderd door juridische kennis vat ik de artikels 212 en volgende van het Burgerlijk Wetboek 

samen voor het bruidspaar. Onthou van die tekst enkel een meer poëtische samenvatting: vanaf 

vandaag mogen jullie zeggen: “Ik en jij zijn wij”. 

En om de juristen nog wat meer op de kast te jagen: eigenlijk hebben Céline en Laurens vandaag een 

blanco cheque getekend. Momenteel ligt niets vast. 

Hoe dat huwelijk er precies zal  uitzien dat zullen jullie immers zelf bepalen. Vandaag beginnen jullie 

aan een reis zonder gps op een steil pad dat loopt tussen de liefde en de leegte.   

Soms zal het gemakkelijk gaan en zoeven jullie over de autostrade van het leven. Op andere 

momenten staan jullie stil want er ligt een afgevallen boom, het is midden in de nacht en er is een 

sneeuwstorm aan de gang. Op die momenten kunnen jullie het verschil maken.  

Als het moeilijk is dan pas wordt het interessant.  

Op dat moment is de “wij” meer dan de “ik” en “jij”. Dat moment waarop de som meer is dan het 

geheel der delen. Dat mag ik trouwens met Adelin al meer dan 35 jaar meemaken. 

Céline, ik geef je de handleiding niet voor : “Een spetterend leven met Hubau” want je kent mijn 

motto: “Elk leven  heeft recht op zijn eigen fouten”.  

Ik zou zeggen Céline en Laurens: begin aan deze reis met volle goesting, volg je eigen pad en schrijf 

jullie eigen verhaal.  

Blijf mekaar graag zien want gelukkig is er geen vaccin of remedie voor de liefde. Om het met  de 

woorden van Leonard Cohen te zeggen: 

There ain’t no cure for love 

All the rocket ships are climbin’ through the sky 



The holy books are open wide 

The doctors workin’ day and night 

But they ‘ll never ever find that cure   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


