DENDERHOUTEM

door de eeumen heen.
Edgard Huylebroek
junj 2001

Als onze 8ellemannen nu nog het groot nieuws vanop de steen bij de kerk, na de
hoogmis, zouden kond doen, dan brachten ze op dit moment inderdaad groot, zeer groot
nieuws aan de bevolking .... .
Wat is er dan gebeurd? Aan alle mensen van "Atom" en ver daarbuiten wordt nu de
geschiedenis van de gemeente uit de doeken gedaan.
In een mooie uitgave, meer dan 400 p. , leert men het reilen en zeilen op dit dorp kennen, tot het einde van zijn autonoom bestaan: 1976.
Tal van baljuws, meiers. burgemeesters, SChepenen. champetters. enz, .. enz,.. zijn er
van in heel oude tijden terug te vinden. Waar het kon, werd de familie aangeduid.
Veel wijken en straten zijn van oude datum. En het actieve leven vroeger? De tijd van
ambachten en neringen is ook hier niet meer te vergelijken met de huidige situatie van ten
top gedreven mechanisatie.
_ Is het nie!Jammer dat geen enkele van onze vier windmolens stand heeft gehouden?
-- - --Wie hadden ze in bezit? Waar stonden ze? Wat bleef er van over?
Inzake onderwijs vonden we een massa gegevens, uiteraard meest in de 20"· eeuw.
En de politiek? Dat boeiend bedrijf, vooral vanop afstand bekeken. Op dit stuk kan
ons dorp zeker niet klagen: waar komt immers de straatnaam "Adv. De 8acker" vandaan?
Een hartig woordje wordt over de "oude katholieken" en hun tegenstrevers de "Daensisten"
gezegd. Wie hoorde trouwens van twee burgemeesters die op een en dezelfde dag ingehuldigd werden op ditzelfde dorp? Wat met de ludieke "80kken"-historie?
Wie kent ons "groot" volk? nl. onze twee hoogleraren?
Ook droeve tijden beleefde ons volk. Vreemde troepen allerhande hielden hier soms
lelijk huis. Er waren kort na elkaar twee vresel ijke wereldoorlogen in de eerste helft der twintigste eeuw.
Welke bekende sportvedetten zagen hier het levenslicht? En het voetbal?
Ook het cultureel leven
wordt behandeld.
Een belangrijk hoofdstuk
geeft ons de verworvenheid
Herlinkhove. Dit mooi landelijk
gebied viel ons in 1807 in de
schoot.
Wie nu waarlijk eens
gror:ldiger zijn dorp wil kennen,
kan dit in woord en beeld vinden
in ons nieuw werk.
Naast verantwoorde gegevens bevat het boek tal van illustraties: foto's, waaronder
heel mooie kleurenfoto's, kopieën van belangrijke teksten, grafieken, enz ...

v

.

. rijdag 26 oktober waren
de eeuwen heeeen paar honderd belangstellenden aanwezig op de
voorstelling van het prachtige
werk van ons bestuurslid
Edgard Huylebroeck. De voorzitter van de HK verwelkomde
de burgemeester, de leden van
het schepencollege, raadsleden
én de talrijke aanwezigen. Hii
beklemtoonde de enorme
inspanningen die Edgard
Huylebroeck reeds presteerde
voor de HK sinds de oprichting
ervan, nu 20 jaar geleden.
Naast zijn tientallen biidragen
in het tijdschrift is er
de
'Geschiedenis van de Sinthet Auteur Edgard Huylebroek, burgemeester Tas, voorzitter HK Willy De loose,
Amandusparochie',
'Landboek van Denderhoutem, medewerker van de auteur André Desmit en historicus Dr. Herman Van Isterdael
Anno 1699' en vandaag
'Denderhoutem door de eeuwen heen'. Hii wees tevens op de niet te onderschatten biidrage van de HK
voor de plaatseliike geschiedenis. In een tijdspanne van 6 jaar publiceerde de HK niet minder dan 4 dorpsmonografiën, één van elke deelgemeente.

end er hou tem koor

Kunsthistoricus Dr. Herman Van Isterdael gaf op zijn eigen humoristische wijze zijn zienswijze over het nieuwe boek en apprecieerde de auteur voor zijn talriike publicaties. N a de overhandiging van het 1"exemplaar aan de burgemeester uitte deze haar waardering voor de HK en zijn medewerkers en vandaag vooral voor Edgard Huylebroeck.
Met een dankwoord van de auteur, speciaal aan zijn echtgenote en aan zijn medewerker André Desmit,
sloot deze gezellige avond op z'n Atoms met een deugddoende toast op het succes van 'Denderhoutem
door de eeuwen heen'. Aan allen : dank voor de interesse en veel leesgenot!

