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Geachte heer minister-president, 

Beste familie van Geert, 

Geachte collega’s uit het schepencollege, de gemeenteraad en de OCMW-raad, 

Geachte heren gewezen burgemeesters en schepenen van onze stad, 

Beste medewerkers van de pers en trouwe toehoorders, 

 

Vanavond hadden ook wij, gemeenteraadsleden, een beetje het eerste 

schooldaggevoel. Niet dat er spanning of nervositeit te voelen was, maar toch, 

opnieuw van start gaan en dat in een gloednieuw “schoolgebouw” kunnen 

doen, is toch wat speciaal. Mij geeft het alleszins een heel fijn gevoel. De 

nieuwe raadszaal oogt naar mijn bescheiden, maar wel uitgesproken mening 

mooi, fris, open, lichtrijk en eigentijds.  

Maar goed, elk heeft zijn eigen smaak en die smaken kunnen ook verschillen. 

Ongetwijfeld zijn er hier mensen die mijn mening volgen en heel enthousiast 

zijn over de nieuwe infrastructuur. En even ongetwijfeld zijn er mensen die met 

wat heimwee naar de oude gemeenteraadszaal hiernaast terugdenken. Of een 

combinatie van beide, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid.  

 

 



Feit is dat het huidige stadsbestuur er weloverwogen voor koos om de oude 

raadszaal niet meer te renoveren. Uitgangspunt was steeds dat de 

infrastructuur voor ontvangsten en gemeenteraadszittingen de volgende 30 

jaar moet kunnen worden gebruikt. Om de oude raadszaal daartoe te 

renoveren, waren heel wat werken nodig: van het herstellen van het dak, over 

het aanpassen van de inkomdeuren, verwarming en elektrische leidingen tot 

een totaalrenovatie van het sanitair. En dan vergeet ik nog heel wat andere 

noodzakelijke werken en de te rekenen energie- en onderhoudskosten.  

Neen, dan bleek het na studie- en rekenwerk van onze gewaardeerde 

administratie het beter om alternatieven te zoeken. Dat alternatief hebben we 

met Meilief duidelijk gevonden. Mijn voorgangers creëerden al enkele jaren 

geleden het plan om hier op de benedenverdieping van het gebouw een 

tentoonstellingszaal en drie modulaire vergaderruimtes in te richten. Wij 

hebben die functies uiteraard behouden en voegen daar een nieuwe aan toe. 

Voortaan zal hier in de grote zaal 10 keer per jaar de gemeenteraadszitting 

plaatsvinden en kunnen we kleine en grote ontvangsten organiseren.  

Dé blikvanger in die ontvangstruimte is toch wel de replica van een statige 

groepsfoto van de uitvoerders van Het Meilief. Het Meilief was een van de 

werken van componist Peter Benoit, een vriend des huizes van de familie 

Ameye-Dobbelaere, de familie die tot de verkoop aan de stad in 1923 in het 

door ons gekende “oude stadhuis”, het Pax Intrantibus woonde. Peter Benoit 

componeerde de muziek van het stuk, en de Izegemse borstelfabrikant Jules 

Demeester schreef de tekst.  

De opvoering van Het Meilief werd een groot succes, met recensies in onder 

andere de Nieuwe Rotterdamse Courant en de Frankfurter Zeitung. Op de 

binnenkoer van het huis Ameye werd een groepsfoto genomen. En het is die 



groepsfoto die onverwacht opdook in het kantoor van OCMW-voorzitter Marc 

Vanlerberghe, die prompt voorstelde om de wand van de ontvangstruimte in 

deze zaal  mee aan te kleden. Zo verenigen we een stukje Izegems erfgoed op 

een mooie manier met het eigentijdse van vandaag. Ikzelf ben alvast 

enthousiast over het resultaat, ik hoop jullie ook.  

 

Dames en heren, 

Vandaag voer ik hier echter niet het woord om Meilief feestelijk te openen. Dat 

doen we later nog, misschien als de verruimde binnenplaats van het stadhuis 

aangelegd is. Vanavond willen wij als stadsbestuur hulde brengen aan een 

geëngageerde Izegemnaar, die dankzij zijn onverdroten inzet, zijn politiek 

talent en een onnavolgbaar doorzettingsvermogen is wie hij is. En staat waar 

hij staat.  

Het zal u helemaal niet verrassen dat ik erg opgetogen ben om hier vanavond 

hulde te mogen brengen aan Geert Bourgeois, onze nieuwe minister-president 

van de Vlaamse regering. Ik ben er vrij zeker van dat ik nu namens de hele 

gemeenteraad enkele woorden van lof en respect mag uitspreken, ongeacht de 

partij die we hier vertegenwoordigen.  

Want Izegem mag terecht trots zijn op “onze” minister-president. De nieuwe 

minister-president, die al bijna 40 jaar timmert aan zijn weg in het politieke 

landschap in Izegem, West-Vlaanderen en Vlaanderen. Als bevoorrechte 

getuige tijdens een deel van die loopbaan wil ik u toch heel even in vogelvlucht 

meenemen: 

 



Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 en het vervullen van de toen nog 

verplichte legerdienst, kwam de jonge advocaat Geert Bourgeois in 1977 als 

raadslid in de gemeenteraad van onze stad. Na de verkiezingen zes jaar later 

kon de Volksunie toetreden tot de bestuursmeerderheid en werd Geert eerste 

schepen van onder meer Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Handel, 

Middenstand en Industrie. Hij bleef uiteindelijk 12 jaar eerste schepen van 

Izegem, tot 1994.  

Vrijwel meteen daarna startte zijn nationale politieke carrière. Geert werd lid 

van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij zich snel ontpopte tot 

justitiespecialist. In die periode kreeg justitie veel aandacht bij pers en publiek, 

met de Onderzoekscommissie Dutroux. Het was in die context dat Geert als 

ervaren jurist een nationaal politiek gezicht werd. Na de volgende federale 

verkiezingen werd Geert door zijn collega’s aangeduid als fractieleider, een 

mooie erkenning.  

Nog meer erkenning toonden de duizenden Volksunieleden die Geert in het 

jaar 2000 tot nationaal voorzitter van de partij. Tegenstellingen binnen de partij 

resulteerden later in een boedelscheiding. Nadat de groep rond Geert 

Bourgeois een intern referendum won, werd in oktober 2001 de Nieuw-

Vlaamse Alliantie opgericht, waarvan Geert de eerste voorzitter werd.  

De federale verkiezingen van 2003 waren voor de N-VA allesbehalve een 

succes. Geert was zelfs de enige N-VA-verkozene in het parlement. Het kartel 

met CD&V bleek een jaar later wel een succesformule. Het kartel won de 

verkiezingen en Geert Bourgeois werd Vlaams minister van Bestuurszaken, 

Buitenlands Beleid, Media en Toerisme. In 2009, na de volgende Vlaamse 

verkiezingen werd Geert viceminister-president in de Vlaamse Regering, met 

als bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme, 



Vlaamse Rand en Onroerend Erfgoed. Nog eens vijf jaar later waren er opnieuw 

parlementsverkiezingen, op de ook voor mij persoonlijk memorabele zondag 25 

mei jongstleden. En hoe het vanaf dan gelopen is, dat weet u.  

 

Beste aanwezigen, 

Met dit overzicht schetste ik de politieke loopbaan van Geert Bourgeois in een 

notendop. Daarmee weet u al veel, maar nog niet hoe hij echt is, als politicus 

en als mens. Tenzij u heel recent nog de reportage in Het Laatste Nieuws las 

natuurlijk…  

Daarom heb ik een 100 procent betrouwbare externe bron geraadpleegd om 

Geert op karakterieel vlak te beschrijven - Karel De Gucht zou ongetwijfeld 

zeggen “op caractériel vlak”. Op internet vind je dezer dagen namelijk geheel 

objectieve info. Op astropsychologie.nl, para-astro.be of go-astro.be 

bijvoorbeeld. Ik heb die geheel objectieve info eens uitgetest… 

Geert is geboren op 6 juli. Het jaartal mag u er zelf bij raden. Maar Geert is dus 

een kreeft. En omdat ik een blind geloof heb in astrologie, wil ik u toch enkele 

belangrijke kenmerken van een kreeft meegeven: 

Kreeften kunnen soms timide, verlegen en teruggetrokken overkomen. Tja… 

Een verlegen toppoliticus, die moet ik eerlijk gezegd nog tegenkomen… Als 

kreeften geïnteresseerd zijn in wat mensen denken en goed kunnen oordelen 

over wat er tegen hen gezegd wordt, dan kunnen het goede journalisten, 

schrijvers of politici worden. Maar in dat laatste geval blijven ze liever op de 

achtergrond dan dat ze prominente machtsposities verwerven. En ze kunnen 

ook makkelijk van partij wisselen. Ook niet meteen waarheidsgetrouw… 



Maar verder lees ik toch enkele dingen die veel meer steek houden als ik aan 

de persoon Geert Bourgeois denk: 

Kreeften hebben een rijk innerlijk leven en een creatieve geest. Ze kunnen 

indrukwekkend overkomen: onwrikbaar, koppig, doelgericht, energetisch, sluw, 

wijs en met een filosofische diepgang die grenst aan inspiratie. Maar ook heel 

meevoelend en vriendelijk voor andere mensen. Ze zijn dol op kunst, literatuur 

en toneel. Ze vinden het zelfs ook vaak leuk om zelf toneel te spelen. Geef toe, 

in de politiek moeten we dat soms allemaal toch wel wat kunnen…  

 

Maar goed, geachte collega’s, geacht publiek, 

Dat is de zogenaamde sterrenbeeldenwetenschap. Wat Geert zelf, zijn familie 

en de mensen in zijn omgeving over hem denken, lijkt me vooralsnog iets 

belangrijker. En zoals u weet mocht ik een heel aantal jaren groeien in de 

politiek onder de vleugels van Geert. Gedurende zeven jaar als baas, maar 

zeker ook als inspirator en motivator, in de lokale en in de nationale politiek.  

Geert is bij politieke vriend en tegenstander gekend en gerespecteerd als een 

geboren politiek dier, een keiharde werker en dossierkenner van de bovenste 

plank. Steeds rechtlijnig, consequent en met het resultaat voor ogen. Een 

leergierige en ambitieuze man met een duidelijke visie, die hij dag na dag 

probeert te verwezenlijken. Stap voor stap, rechtdoor en vooruit, net zoals 

politieke loopbaan tot vandaag loopt.   

Van ’s morgens onmenselijk vroeg tot ’s nachts aan het werk. Overigens met 

een fitheid om u tegen te zeggen. Een trekker, die luistert, analyseert, ageert 

en zijn medewerkers stimuleert om de lat elke keer weer wat hoger te leggen. 



Hij is veeleisend voor de anderen, maar is dat eigenlijk nog veel meer voor 

zichzelf. En dat verdient enkel respect. 

 

Geachte heer minister-president, beste Geert, 

Jouw aanstelling als minister-president van Vlaanderen is een unieke 

gebeurtenis, een heel speciaal moment. Zeker voor jou zelf. Maar ook voor 

onze stad. Het is een eer dat we hier vanavond de minister-president mogen 

verwelkomen en in de bloemetjes zetten.  

In het verleden toonde je als minister al je inzet en je hart voor Izegem, met 

Vlaamse financiële steun voor onder meer Eperon d’Or, de restauratie van 

kasteel Wallemote en het integratiebeleid. We zijn er zeker van dat je ook als 

minister-president de hechte band met Izegem zult verzorgen, niet in het minst 

door actief te blijven in onze gemeenteraad. En we hopen als stad uiteraard dat 

we ook in de toekomst een Vlaams graantje kunnen blijven meepikken van je 

minister-presidentschap.   

Ik nodig je met heel veel plezier uit om het Guldenboek van onze stad te 

tekenen.   


