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DOOR OLIVIER NEESE • In goede en kwade da-
gen, in rijkdom en armoede, in ziekte en ge-
zondheid. Bijna 33 jaar geleden spraken Pol
Van Den Driessche (56) en Katrien Van Damme
(54) hun huwelijksgeloften uit, niet wetende dat
hun relatie de komende jaren op deze vlakken
zwaar getest zou worden. Zo herstelt de echtge-
note van de Brugse senator nog steeds van een
complexe voetbreuk, nadat ze op 30 augustus
2013 door een auto van het fietspad langs de
Generaal Lemanlaan in Assebroek werd ge-
maaid.
“Mijn rechtervoet is nu meccano : allemaal
ijzeren plaatjes en schroefjes”, opent Katrien
Van Damme. “Eerst werd gedacht dat het niet
zo erg was, maar nader onderzoek wees op een
complexe breuk. Intussen heb ik vier operaties
achter de rug : twee in AZ Sint-Lucas en twee in
Maria Middelares in Gent. Het herstel verloopt
nu eindelijk gunstig. Enkele weken geleden
kregen we van professor Peter Burssens – dé
voetspecialist van het land – te horen dat er
geen nieuwe operatie meer nodig is. Gelukkig,
want we waren beiden bang om naar de specia-
list te gaan. Na de laatste operatie kermde ik ‘s
nachts immers van de pijn, het was amper vol
te houden. Nu kan ik me eindelijk volop focus-
sen op het opnieuw leren stappen. Mijn rechter-
been en -voet zijn twee jaar niet gebruikt, ik heb
daar amper nog spieren. Om de twee dagen
komt de kinesist, iedere week proberen we met
ons tweetjes te gaan zwemmen. Ondertussen
ben ik ook weer, als ambtenaar in Oostende,
halftijds aan het werk gegaan. Het zal nooit
meer zoals vroeger zijn, maar er is hoop.”

En zo kwam het volledige huishouden te-
recht op de schouders van je echtgenoot.
Katrien van Damme : “Ik moet zeggen : Pol
heeft dat fantastisch gedaan, ook al heeft hij één
keer de wasmachine laten draaien zonder was.
(lacht) Daarvoor hielp hij al mee – zo staat hij
erop dat hij altijd de afwas doet –, maar vanaf
dat moment kwam echt álles op zijn schouders
terecht. Ik kon niets meer, moest zelfs altijd in
een rolstoel vervoerd worden... Maar ik was echt
verrast van zijn kunnen, ook van zijn kookkun-
sten. Hij zegt altijd dat hij veel van mij geleerd
heeft, omdat ik hem bij het koken gebruik als
hulpje : gooi er eens wat peterselie bij, roer daar
eens in.... (lacht) Op een voetballoze zaterdag
proberen we trouwens samen nieuwe recepten
uit. Dan gaat Pol ’s morgens naar de markt, een
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BRUGGE q “Ik twijfel nooit aan Pol. Ik zal hem altijd blijven steunen.” Aan
de vooravond van Valentijn neemt Katrien Van Damme, de echtgenote van
Pol Van Den Driessche het woord. Voor het eerst (én allicht ook het laatst)
wil ze spreken over haar huwelijk, het zware ongeval waarbij haar voet volle-
dig verbrijzeld raakte en natuurlijk ook het ‘DSK van Vlaanderen’-artikel.
“Vanaf het begin van die affaire hebben we elkaar gezegd : ons krijgen ze
niet uit elkaar.”

23 juli 1983: Pol Van Den Driessche en Katrien Van

Damme op hun huwelijksdag. (Foto BP)

BRUGGE • De bezoekers ten huize Van

Den Driessche-Van Damme worden tel-

kens verwelkomd door Pluisje en Pepper,

de twee katten van het gezin. Elk hebben

ze een vaste plaats in de zetels. 

“We zijn zeer aan die beestjes gehecht”,

zegt Katrien van Damme. “Ze zijn beiden

intussen al 16 jaar, en ook hun moeder

blijkt nog te leven. Weet je, het zijn eigen-

lijk katten van Goedele Liekens. Pol heeft

vroeger nog een programma met haar

gemaakt en op een dag stond ze hier,

samen met haar dochters Merel en Celeste

en twee katjes... Onze enige zoon Roeland

was meteen verkocht. Maar Roeland is

intussen het huis uit en wij zitten ermee.

(lacht) Maar ik zou ze niet meer kunnen

missen. Enkel als we op reis zijn, is er een

probleem. Maar Roeland heeft nu ook een

kat Baziel – een Britse korthaar – en als

we niet thuis zijn, komt hij voor onze twee

katten zorgen.” (ON)

De poezen van
Goedele Liekens

Haast iedere week wordt minstens één rechter of een college van rech-

ters in dit land in het publiek voor schut gezet. Omwille van een te

lichte strafmaat, een omstreden vonnis of omdat een verdachte voorlo-

pig wordt vrijgelaten. Hoe hevig de reacties van de publieke opinie ook

zijn, rechters kunnen daarover niet in discussie gaan. Rechters spreken

over een zaak in een vonnis, in een arrest. En niet daarbuiten.

Het is natuurlijk op zich niet slecht dat vonnissen in het bijzonder en

de rechtspraak in het algemeen de publieke opinie beroeren. Heikele

thema’s, gevoelige onderwerpen zijn er niet mee gebaat dat erover wordt

gezwegen. Het is ook goed dat rechters via allerlei kanalen, onder ande-

re de media, voeling kunnen houden met die publieke opinie. Dat is

nog wat anders dan het publiek blindelings achterna hollen. Bijna

altijd beschikken mensen buiten de rechtbankzaal niet over alle infor-

matie waarover een rechter kan beschikken om een oordeel te vellen en

die wetenschap nemen we best mee bij het valideren van die publieke

opinie. 

Anders is het met politici die commentaar leveren op uitspraken en

vonnissen en helemaal gevaarlijk wordt het als politici zich uitspreken

over de rechters zelf. Onze grondwet garandeert een onafhankelijke

rechtspraak. Daarvoor is er onder andere de zogenoemde scheiding van

de machten : de uitvoerende (regering), de wetgevende (parlement) en

de rechterlijke macht. Eenvoudig voorgesteld : van politici verlangen we

dat ze deugdelijke wetten maken en ze vervolgens efficiënt en daad-

krachtig uitvoeren. Rechters controleren of wij die wetten naleven en

beteugelen wie dat niet doet. Als vonnissen politici niet zinnen, dan

vragen zij zich in de eerste plaats best eens af of de wetten die rechters

moeten hanteren wel deugdelijk zijn. Bovendien zijn het ook doorgaans

politici die verantwoordelijk zijn voor de uitrusting van onze rechtban-

ken en ook op dat vlak is nog veel, veel te veel, te doen. Al gaan rechters

niet altijd vrijuit : de traagheid waarmee hier vaak recht wordt gespro-

ken is niet altijd het gevolg van een gezonde bezorgdheid om de kwali-

teit van de rechtspraak.

Politici zorgen best voor

relevante wetten in plaats

van rechters de les te lezen

NIET GELIEFD, 
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taak die hij heel serieus neemt. Heel bewust
worden de kramen en de winkels gekozen. Zo
moet het vlees van daar komen, zijn groentjes
van elders... En op de markt doet hij natuurlijk
ook zijn babbeltjes.” (lacht)

Hoelang zijn jullie al samen ?
“In juli zullen we 33 jaar getrouwd zijn, maar
we kennen elkaar al veel langer. We woonden
beiden op Sint-Katarina in Assebroek, zaten
samen in de KSA... Op onze eerste afspraak,
aan ’t Leitje op Ver-Assebroek, was ik er amper
13 en Pol 15. Tegen mijn mama had ik gezegd
dat ik voor een boekbespreking naar een vrien-
din moest, en ook Pol was met een smoesje tot
daar geraakt. Daar gaven we onze eerste kus.

Pol was mijn eerste lief en ook mijn laatste.
Tussenin hebben we wel wat verwisseld – hoe
gaat dat als je tiener bent – maar we zijn altijd
naar elkaar teruggekeerd. Want zelfs als we een
ander liefje hadden, hielden we contact en ble-
ven we elkaar zien. Een teken dat het zo moest
zijn.”

Naar verluidt hebben jullie families elkaar
op een vreemde manier leren kennen...
“Een vreemd maar typerend verhaal, dat me ook
altijd aangegrepen heeft. Toen Pol tien jaar was,
heeft zijn papa op straat een hartaanval gekre-
gen. De eerste persoon die hem vond, was…
mijn bompa. De agent durfde het overlijden
niet aan het gezin met vier zonen te vertellen
en mijn bompa is toen moeten meekomen...”
“Plots zat zijn gezin zonder vader. Honger en
armoede hebben ze nooit gehad, heeft Pol me
vaak verteld, maar ze hadden ook geen over-
schot. Drie dagen voor de storting van het over-
levingspensioentje van zijn vader kwamen er
vooral boterhammen met kaas op tafel.”

Hoe werd je ten huwelijk gevraagd ?
“Op een dag zei Pol : we gaan eens goed gaan
eten. Dat was op het Walplein, in een restaurant
dat ‘t Begijntje heette. Dat hadden we nog nooit
gedaan – we hadden het niet zo breed – maar
mijn frank viel niet. Tot hij de ring uithaalde.
Heel klein. (lacht) Maar wel mooi en met een
echt diamantje, hoor. Helaas heb ik die niet
meer. Net als mijn trouwring ligt hij ergens bij
afvalbedrijf IVBO... Tijdens het koken, leg ik
mijn ringen altijd aan de kant en allicht moet ik
ze per ongeluk weggegooid hebben. Pol heeft
dat intussen opgelost. Voor ons 25-jarig jubi-
leum zijn we met vrienden gaan eten in Den
Gouden Haerynck en daar heeft hij me een
nieuwe ring gegeven, een samengesmolten
exemplaar uit de ringen van zijn mama, mijn

bomma en wat goudenwerk – hier en daar had
ik nog een oorbel liggen – van mij. Daarin staan
onze namen en de datum van het jubileum.”

Kan je ons even terugnemen naar jullie
huwelijksdag ?
“Ons huwelijk hebben we zelf in elkaar gesto-
ken en betaald, want heel vreemd : bij ons thuis
waren er plots drie huwelijken in zes weken
tijd ! Mijn twee broers en ik zijn allemaal ge-
trouwd in dezelfde periode. Mijn ouders werden
zot toen we het hen met kerstdag vertelden.
Plots hadden we zes feesten, want toen zat er
telkens een week tussen het burgerlijk en het
kerkelijk huwelijk, telkens met een feest.”
“In het stadhuis werden we getrouwd door
Pieter Leys, de neef van mijn mama. Op onze
huwelijksdag regende het ’s morgens pijpenste-
len. Ik zei : allez, ‘t begint al goed. (lacht) Maar ‘s
middags klaarde het op en konden we ons feest

e is net sterker 

oor die affaire”

Pol Van Den Driessche

en Katrien Van Dam-

me. (Foto BP)
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“Pols vader

stierf aan

een hartstil-

stand op

straat.

De eerste die

hem vond,

was… 

mijn bompa”

vieren in de tuin en de schuur van het Kasteel
van Loppem.”

Enkele jaren later kwam Roeland, jullie
enige zoon.
“En dat was een wonder. We hebben heel wat
medische problemen gehad, zo erg dat onze
gynaecoloog op een bepaald moment zei : ver-
geet het, het zal niet lukken. We hebben er toen
niet meer aan gedacht, maar tijdens een reis
naar Kreta was het plots prijs. Maar net voor we
het wilden vertellen aan onze families, zei de
gynaecoloog tijdens een laatste onderzoek : kom
morgen meteen binnen voor een operatie. Hij had
een enorme cyste op een eierstok gezien en het
bleek ook om een buitenbaarmoederlijke be-
vruchting te gaan. Na twee miskramen was dat
opnieuw op de tanden bijten...”

Lees verder op pagina 4

“Omdat ik mijn trouwring

verloren ben, heeft Pol de

ring van zijn mama laten

smelten voor een nieuwe”
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Hoe is het om de vrouw te zijn van eerst
een journalist en nu een politicus, twee be-
roepen waarvoor iemand veel van huis is ?
“Ieder weekend hebben wij agenda-overleg en
dan stip ik aan naar waar ik mee naartoe ga. Ik
heb er mee leren leven. Toen we trouwden, was
Pol al gemeenteraadslid. En politiek heeft me
ook altijd al geboeid. Ik heb zelfs ook eens op
de lijst van de Volksunie gestaan, weliswaar op
de 26ste plaats. Lijstvulling. Toen gebruikte ik
wel ‘Katrien Van Den Driessche-Van Damme’,
om toch wat van Pols naambekendheid te profi-
teren. (lacht) Ik had uiteindelijk een 400-tal
stemmen, trouwens meer dan mijn neef Bart
die bij de CVP een betere plaats had. (lacht) Er
komen veel mensen over de vloer en ik vind dat
wel geestig en boeiend, ook al zorgt dat wel
eens voor stress.”

En plots kan je ook in het oog van een
storm terechtkomen. In april 2012 ver-
scheen in Humo de artikelreeks ‘DSK van
Vlaanderen’, waarin vrouwen getuigden
over seksuele intimidatie van je echtge-
noot.
“We zijn daar echt ziek van geweest, ik vond het
verschrikkelijk. Dat wens ik niemand toe. Dat
was allen tegen één, met het doel : Pol moet
eraan ! We hebben toen thuis gezeten met een
zware depressie. We konden niet meer eten, we
kwamen niet meer buiten, we konden niets
meer. Dan heeft de dokter ons doorverwezen…
naar het reisbureau. We zijn dan naar Tenerife
geweest, waarbij ik Pol heb verboden om nog
zijn computer open te doen. Dat heeft ons echt
deugd gedaan.”

Heb je ooit getwijfeld aan Pol ?
“(luid)” Ik twijfel nooit aan Pol ! Na 45 jaar ken
ik hem volledig en weet ik hoe hij is en hoe hij
met mensen omgaat. Hij is de liefste echtge-
noot die je je maar kan inbeelden. Ik zie hem
graag en ik ga Pol altijd steunen. Vanaf de eer-
ste dag van die zaak hebben we gezegd : ons
krijgen ze niet uit elkaar. Heel die affaire heeft
onze relatie net sterker gemaakt. What doesn’t
kill you, makes you stronger. Enkele verhalen
kwamen van jaloerse en gefrustreerde vrouwen,
die het áltijd zullen blijven doen. Eén voor-
beeld : zo zou Pol studentes verplicht hebben
om kortgerokt naar de mondelinge examens te
komen. Komaan zeg, Pol hield nooit mondelin-
ge examens. Het waren altijd schriftelijke exa-
mens met multiple choice-vragen, die Roeland
en ik hielpen verbeteren. Ik ben trots op Pol,
want ik had niet gedacht dat hij dit ooit te bo-
ven zou komen. Op zulke momenten zou een
mens echt domme dingen doen...”

Enkele weken geleden stak de affaire op-
nieuw de kop op, door een filmpje in het
Canvas-programma ‘De Afspraak’. Zijn
jullie bang dat het nooit zal stoppen ?
“De mensen die tegen Pol zijn, zullen het blij-
ven proberen. Wraak en politieke afrekening.
Ach, ze doen maar. De mensen hebben dat
stilaan ook door, hoor. Neem nu het spelpro-
gramma ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Daar
stond enige tijd terug een foto van Pol naast die
van pedofiel Roger Vangheluwe en moorde-
naars Roland Janssen en Andras Pandy. De
vraag was : wat is de gelijkenis tussen de vier. Het
antwoord : ze dragen allemaal een bril. Dan
springen de tranen in mijn ogen en word ik

boos. Maar ze gaan er zo ver over, dat de men-
sen het door hebben. Dat bewijst trouwens het
resultaat van de verkiezingen in 2014, waar Pol
helemaal achteraan als lijstduwer liefst
22.500 stemmen haalde. De tweede meeste van
de hele Kamerlijst! Weet je, op de markt loop ik
soms enkele meters achter Pol om de reacties te
horen. Nog nooit heb ik iets negatiefs opgevan-
gen. Net integendeel.”

Vind je dat Pol veranderd is door de affai-
re ?
“Pol is voorzichtiger geworden in wat hij zegt
en doet, dat merk ik wel. We zijn beiden knuf-
felaars, maar op recepties zal hij dat niet meer
doen. En ik zal het hem ook zeggen : pas op, dit
kan verkeerd overkomen. Pol zegt altijd dat ik zijn
raadgeefster ben op het vlak van mensen. Blijk-
baar heb ik heel snel door of iemand het goed
met ons voor heeft of als we op onze hoede
moeten zijn. Ook op het voetbal – Pol kan heel
fanatiek supporteren – trek ik soms eens aan
zijn vest...” (lacht)

Over het voetbal gesproken. Deel je zijn
liefde voor Cercle Brugge ?
“Ik ben ook een heel harde, hoor. Ambiance
maken als het goed gaat, het hart ervan in zijn
als we verliezen. Al meer dan twintig jaar ga ik
mee naar Cercle Brugge, zelfs op verplaatsing.
In het begin verstond ik niets van het spelletje,
maar nu kan ik je ook probleemloos de buiten-
spelregels uitleggen. Op thuiswedstrijden verge-
zel ik Pol naar de persruimte, waar ik de ploeg-
opstellingen uitdeel aan de journalisten. Weet je
waar ik respect voor heb ? Dat Pol ook jeugd-
scheidsrechter is. Als ik hem – toch niet van de
jongste – tussen die kleine pagadders zie lo-
pen... En ik heb er nog mijn voordeel aan, ook.
Per gefloten match verdient Pol 22,5 euro, plus
zijn vervoerkosten. Dat bedrag steekt hij telkens
in een potje en na een paar maanden gaan we
daarmee eten in een sterrenrestaurant. Zo heb-
ben we onze Valentijn al gevierd in Den Gou-
den Haerynck. In het Valentijnsweekend gaan
we nooit op restaurant, want dan zit het bomvol
en kan je de menu meestal niet kiezen.”

Tot slot : zou je het zien zitten om de ‘First
Lady van Brugge’ te worden ?
“Ik ben daar niet mee bezig. Ik zeg altijd : blijf
jezelf en praat met iedereen. We hebben al van
alles over de vloer gekregen : van ministers tot
vader-abten van ik-weet-niet-waar. Ik ga spora-
disch mee naar chique verplichtingen, maar
geef mij maar de mensen van de markt. Ik ben
zoals ik ben.”

(Olivier Neese)

“Het was allen tegen
één, met het doel : 
Pol moet eraan !”

“Met zijn verdiensten

als jeugdref verwen-

nen we onszelf met

een etentje in een

sterrenrestaurant.”

(Foto BP)

“Pol is 

voorzichtiger

geworden.

Knuffelen op

een receptie

zal hij niet

meer doen”

BRUGGE • Hoewel het nog meer dan 900

dagen tot de volgende gemeenteraadsver-

kiezingen is, speelt in Brugge één vraag :

zal Pol Van Den Driessche lijsttrekker van

N-VA, en dus kandidaat-burgemeester, zijn

of niet ? “Dat weet ik zelf nog niet, daar

moet de partij nog over beslissen”, zegt Pol

Van Den Driessche. “Ik vind wel dat het

huidige beleid slecht bezig is en dat we als

N-VA de ambitie moeten hebben om de

stad na 2018 vanuit de cockpit te besturen.

En ik zou zelf graag in dat bestuur zitten en

zal dus meedoen aan de verkiezingen. Ik

kies er nadrukkelijk voor om weer vóór de

schermen te komen. We zien wel waar de

partijtop oordeelt wie waar het beste staat.

Nationaal ondervoorzitter Sander Loones

zei op onze nieuwjaarsreceptie dat N-VA

de volgende Brugse burgemeester wil

leveren. Hij heeft gelijk, als eerste partij van

Vlaanderen moeten wij ook in de schoon-

ste stad van Vlaanderen resoluut voor de

sjerp gaan.” (ON)

Kandidaat-
burgemeester?

I ACTUEEL


