DAG BURGEMEESTER !
Op zondag 19 juli 1959, precies 60 jaar geleden, werd Bodegems laatste burgemeester, René Nieuwlandt, feestelijk ingehaald.

De tentoonstelling in trefcentrum Solleveld, georganiseerd door
Heemkring Bodeghave van 22 tot en met 24 november 2019, bracht
een beeld van de kleurrijke stoet die zestig jaar geleden door de Bodegemse straten trok en paradeerde voor de eretribune die op het
Dorpsplein stond opgesteld.

Dit overzicht brengt u zowel terug naar het evenement uit 1959 als
naar de tentoonstelling uit 2019.

Nieuwlandt Lodewijk Renatus, maar door iedereen René
genoemd, werd geboren te Ternat op 22 mei 1914.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1958 werd hij bij
koninklijk besluit van 12 november 1958, met ingang van
1 januari 1959 tot burgemeester benoemd.
Gedurende drie ambtstermijnen bleef hij tot 1976 (jaar
van de fusie der gemeenten) Bodegems burgemeester.
Daarna was hij nog twee jaar schepen voor Sociale
Zaken in de fusiegemeente Dilbeek.
Hij overleed te Sint-Martens-Bodegem op 3 januari 2003.
René Nieuwlandt blijft in de herinnering van de Bodegemnaar bewaard als de laatste burgemeester van de
gemeente, maar ook als de betrokken of actieve
voorzitter of bestuurslid van heel wat sociale, culturele
en sportverenigingen.

Gemeente
SINT-MARTENS-BODEGEM

				
			Waarde Medeburgers,
Bij Koninklijk Besluit van 12 december 1958 werd ik aangesteld als Burgemeester
van onze geliefde gemeente.
Een zware taak werd onverwacht op mijn schouders gelegd, doch de morele steun en de
daadwerkelijke medewerking van een offervaardige bevolking hebben de last ten zeerste
gemilderd.
Het jaar 1959 zal in het geheugen van de Bodegemnaren een onvergetelijke indruk
nalaten.
19 juli werd er het hoogtepunt van.
Toen heeft gans de bevolking het bewijs geleverd dat door spontane samenwerking,
oprechte genegenheid en werkelijk vertrouwen, hoogstaande verwezenlijkingen kunnen
bereikt worden.
Het begeesterende huldebetoon werd voor mijn medewerkers en mij zelf een bijzondere
stimulans en een aansporing te meer, om de opdracht gewetensvol te vervullen.
Het verheugt me ten zeerste dat dank zij gunstige omstandigheden en algemene verstandhouding, het gemeentebestuur over 1959 in de mogelijkheid werd gesteld, meerdere verbeteringswerken te laten uitvoeren
Kalm en onverpoosd zal er verder geijverd worden om de belangen van iedereen en van de
gemeente te dienen.
Dienstbetoon zal steeds de hoogste leuze wezen.
Ter gelegenheid van de komende jaarwisseling , ben ik zo vrij U allen mijn welgemeende
wensen van heil en zegen aan te bieden.
Moge 1960 voor U allen en voor uw gezinnen een jaar wezen waarin al uw betrachtingen
zich mogen vervullen, een jaar van eendracht tussen alle inwoners, opdat onze gemeente
steeds moge blijven een oord van rust en vrede, ons allen ten bate.

								Uw burgemeester,
							 NIEUWLANDT René

Ruiters op kloeke boerenpaarden openen
de stoet.
Wie herkent ze nog? Van links naar rechts:
Petrus De Coster, Armand van den Houten
en François Marissens.
De fanfare volgt...

Sint-Martinus, patroonheilige van de parochie, mag uiteraard niet ontbreken.
René Verlie neemt voor de gelegenheid de
rol van de heilige op zich..

Vooraan in de stoet: een gedrapeerde
“voiture-uit-de vijftiger-jaren” draagt
de maquette van de Sint-Martinuskerk.
Kajotter-van-toen Roger Verlie
op de voorgrond.

De Bodegemse Kajotters brengen hun boodschap
aan de nieuwe burgervader.
Rie Coppens en Frans De Rijbel poseren
op de motorkap.

Ook Sinterklaas en Zwarte Piet
zijn zelfs in volle zomer van de partij.

De BJB-meisjes uit de
jaren ‘50! Wie kent ze nog?

Raf Zelderloo aan het
stuur van de opgesmukte tractor.

“Tussen hop en lekkere bieren
willen wij u heden vieren.
Hartelijk welkom in Oosthoek
en ook in ons schoon Tenbroek”

“Dit drankje helpt steeds mee
Elk uur nemen we een lepel
Als het niet betert twee!”

De Suikerenberg en “Pieren” verkondigen een
duidelijke en stichtende boodschap: “Vitaminen
zijn er met de vleet, voor wie veel groenten eet.”
Wij herkennen op de foto: Miel Van der Elst,
Frans Heremans, Albert Heylens en Jef Michiels.
Maar wie is die man in het midden ook weer?

René Nieuwlandt was van 1957 tot 1959
voorzitter van de Bodgemse KWB
(Katholieke Werkliedenbond).
Op de praalwagen van de KWB staat de
raket reeds klaar die pas tien jaar later
naar de maan zal worden gelanceerd.

De kaatsploeg, voetbalclub Daring Bodegem en
wielerclub Bodegem Sportief huldigen hun
sportieve burgemeester.

Op de wagen van wielerclub Bodegem
Sportief rijdt Piet Verhasselt “op de rollen”.
In zijn spoor volgen van links naar rechts:
Miel Verhasselt, Paul Zelderloo, Guy Van der
Borght, Victor Dielemans en Raymond Crabbe.

Vier jonge freules uit de “Statiewijk” (van links
naar rechts: Liliane Van de Velde, Gonda en
Greta Roelandt en Jacqueline Dielemans) flankeren Victor De Clercq en Frans De Coster.

De poëtische boodschap van de Molenstraat
en de Statiewijk:
“Burgemeester, de Statiewijk in feestgewaad
wenst u van harte wellecomme. Een gouden
raad: “Doe wel en zie niet omme”.

De Bond der Kroostrijke Gezinnen, later de Bond van
Grote en Jonge Gezinnen en vandaag de dag de
Gezinsbond genoemd, brengt hulde aan zijn nieuwe
burgemeester.

Herken je ze nog?
Christiane en broertje Urbain Schoukens,
maar dan wel 60 jaar jonger dan vandaag.

De “Luie Hoek” op zijn best!
Potter, Bars, Zaeger, Tist, Visser....
allen zijn ze aan de slag.

De vrouwen blazen even uit bij “Vierge”.
Het plaatje “Vierge” verwijst naar de
vroegere herberg op de hoek van de
Wolsemstraat en de Neerstraat.

Lucien Vanherrewegen en Edgard Van
Droogenbroeck pakken uit met hun
bijzonder originele voertuig.

Met kruiwagen en “Holder” brengt de Schepdaalstraat verleden en
heden in beeld. Centraal op de foto (Heden) “grote meester” Urbaan
Vanbever, toen reeds gepensioneerd hoofdonderwijzer van de gemeentelijke jongensschool, met de onmisbare pijp in de mond.

Maurice Verbeeren poseert naast de opgesmukte ton van
“De Tonneklinkers”, eertijds de “spaarkas” in café “In de welkom”
van Achiel en Irma van Baron (Achille Zelderloo en Irma Van der Elst),
rechtover het oud-gemeentehuis op de Kerkberg.

De “Rustplaats” (herberg bij “Linne van Schoukens” op de
hoek van de huidige Bodegemstraat en de Langeveldstraat)
viert uitbundig mee.

Gustaaf Zelderloo (“Staaf van Baron”) gaat met zijn
beide zonen Willy en Freddy op hun pony’s de
praalwagen vooraf.

De bewoners van de Poverstraat
verkondigen hun niet mis te
verstane boodschap: “Met René
vooraan, geraken wij aan een
nieuwe baan”.

Het gehucht Wolsem, waar eertijds jaarlijks gekermist werd,
stuurt zijn bakkers en de trouwe klanten van het café “De
Lusthof” uit.

Pierre Hellinckx, chauffeur van dienst, neemt de geüniformeerde
oud-strijders 1914-1918 mee op de biercamion van vader “Sjalen
van Evarist”.

De “Vredeswagen”, gebouwd door de oud-strijders
14-18 en 40-45 (de Tweede Wereldoorlog ligt amper
14 jaar achter de rug) en de “Toekomstwagen”, vol
jeugdig Bodegem, sluiten de stoet.

Burgemeester Nieuwlandt verwelkomt Paul Van den
Boeynants, toenmalig minister van Middenstand.

Vanop de tribune, opgesteld op het Dorpsplein,
schouwen burgemeester Nieuwlandt en zijn
echtgenote, geflankeerd door minister Van den
Boeynants, de bonte stoet.

De allerlaatste zitting van de Bodegemse gemeenteraad en
de afscheidsreceptie met gemeenteraadsleden en
gemeentepersoneel op 30 december 1976.

Aan het eind van de feestelijke inhaling houdt burgemeester Nieuwlandt deze toespraak vanop de
eretribune:

Mijnheer de Minister, Heren Volksvertegenwoordigers, Mr. De Arrondissementscommissaris, E.H. Pastoor en Geestelijken, Heren Deputés van de Provincie, Collega’s, Heren Schepenen en Gemeenteraadsleden, geachte
Familieleden, waarde Medeburgers, Dames, Heren.

Ik ben ten zeerste ontroerd door de vele blijken van sympathie, door de talrijke lofbetuigingen mij hier vandaag
betoond.
De vele geschenken, wensen en BLOEMTUILEN zijn een nog meer concrete uitdrukking van uw genegenheid te
mijnen opzichte.
Ik werd werkelijk verrast bij het aanschouwen van de prachtige Praalstoet, waar dag en nacht aan gewerkt
werd en die een getuigenis is van de rijkdom van onze Bodegemse bevolking, rijkdom aan organisatievermogen,
aan initiatieven, aan werkkracht.
Er werd noch tijd, noch moeite, noch geld gespaard.
Beste bevolking, U moogt werkelijk fier zijn op uwe prestatie voor deze heuglijke en vreugdevolle dag.
………. Waar echter zoveel geestdrift wordt aan de dag gelegd bij het huldigen van een burgemeester, kan het
bijna niet anders of er wordt veel verwacht van uw dienaar.
Wat kan ik zeggen na de eer die mij te beurt valt.
Ik kan het gevoel van erkentelijkheid dat ik U verschuldigd ben niet met woorden uitdrukken.
In het leven betaalt men niet met woorden, maar wel met daden.
Waarde medeburgers, U hebt mij uw volledig vertrouwen geschonken. Ik zal mijn uiterste best doen samen met
het college en de gemeenteraadsleden om dit vertrouwen niet te beschamen.
Mijn erkentelijkheid wil ik bouwen op een stevig fundament van daadwerkelijke DIENSTBETOON.
EEN mens kan leiding geven, maar de realisaties zijn afhankelijk van helpers en uitvoerders.
Ik meen het dan ook gepast hier publiek plechtig beroep te doen op de spontane en gewetensvolle medewerking
van het gemeentepersoneel.
Wij moeten fier zijn op onze taak en volledig ten dienste staan van onze bevolking.
Ook de bevolking dient opbouwend mee te werken en laat beter elke steriele kritiek achterwege.
Wanneer dit zal bereikt zijn, kan ik U verzekeren dat wij van onze landelijke gemeente een vredig oord zullen
maken waar geluk vreugde en welstand geen UTOPIE zal zijn.
Thans ben ik verheugd zeer hartelijk te mogen danken:
I° Al de personaliteiten die door hun aanwezigheid de inhuldiging hebben vereerd.
(laat mij toe hier aan toe te voegen dat zijn Excellentie Minister Van Den Boeienants Minister van Middenstand, een
reis naar Spanje met 36 u. verdaagt om hier te kunnen aanwezig zijn)
2° Al de mensen vanaf het feestcomité tot en met de eenvoudige medewerker die onder gelijk welke vorm hebben
bijgedragen tot het wellukken en het ordentelijk verloop van deze inhuldiging.
3° in het bijzonder de Bodegemse vrouwen die zovele uren de hulp en de steun van hun mannen hebben moeten
ontberen.
4° alle vrienden en sympathisanten voor hun speciale attentie.

Aan allen nu nog een aangename avond gezond vermaak veel vreugde en ik besluit met volgende wens
MOGE DEZE PLECHTIGE DAG EEN MIJLPAAL WEZEN VAN EEN NIEUW LEVEN IN ONS GELIEFD DORPJE.
LEVE SINT MARTENS BODEGEM!
LEVE HAAR BEVOLKING!

Afscheidscadeau van burgemeester Nieuwlandt (1976) met
beschrijving van “zijn” wapenschild.

Enkele sfeerbeelden van de
geslaagde tentoonstelling.

