FAKE?

Wat is ‘echt’ en wat is vals? Wanneer gaat iets tot de historische canon behoren,
of wanneer wordt het precies uitgespuwd als ‘fake’? Schitterende historische
vervalsingen en hun verhalen, onwaarheden, maar ook de rol van restauraties,
living history, sprookjes en geschiedenissen van de leugen en bedriegers…
Erfgoeddag haalt met deze editie een spraakmakende leugendetector boven en
nodigt de sector én de maatschappij uit zichzelf tegen het licht te houden. 'Fake'
betekent volgens de Van Dale: bedrog, namaak, misleiding. Het is een synoniem
voor 'nep'. Als werkwoord is het faken, en dat betekent doen alsof, imiteren,
namaken. 'Fake' heeft met andere woorden meerdere betekenislagen.
Ook onze heemkundige kring ‘De Vrienden van het Ambacht Dudzele’ verleent
graag medewerking aan de erfgoeddag. We stellen 6 stellingen voor die handelen
over de thema’s die in ons heemkundig museum ‘De Groene Tente’ terug te
vinden zijn: Dudzele, personaliteiten, kerk en religie, oude ambachten, het
verenigingsleven.
We nodigen U dan ook van harte uit op de opendeurdag van zondag 25 april om
een kijkje te komen nemen in het museum.
Men vindt het museum langs de Amaat Vynckestraat, via de dreef naar de
sportvelden. De ingang is op het binnenpleintje op het einde van de dreef.
Tot ziens,
De Vrienden van het Ambacht Dudzele
info@degroenetente.be

De eerste Heren van Dudzele,
ca. de jaren 950, waren Schotten
en
woonden
in
het
Schottekasteel in het zuiden van
Dudzele (zie pentekening). Pas
rond 1200 werd er een kasteel
gebouwd
dichter
bij
het
centrum, zo’n 500 meter ten
zuidwesten van de kerk. Vanaf
dan namen ze daar hun intrek.

Dr. Johan BUYTAERT, onze laatste
burgemeester van het autonome
Dudzele, was lange jaren de vaste
huisarts van vele gezinnen binnen
en buiten de parochie. In het
begin van zijn loopbaan bezocht
hij
zijn
patiënten
op
de
motorfiets.
Zijn
medische
instrumenten droeg hij altijd met
zich mee in deze reistas.

De
naam
“Herdersbrug”
is
afkomstig van de naam van de
herberg “Den Herder”. Deze
wordt voor het eerst vermeld in
1867. Het huis werd wegens het
graven
van
het
zeekanaal
afgebroken
en
60
meter
westwaarts opnieuw opgebouwd.
In 1943 werd herberg “Den
Herder”
verlaten,
wellicht
wegens
de
dreigende
oorlogsomstandigheden.

Toen Amaat Vyncke in 1876 als
onderpastoor benoemd werd te
Dudzele, was één van zijn
bekommernissen het sociale leven
in het dorp nieuw leven in te
blazen. Hij stichtte onder meer
een genootschap dat hij “de SintXaveriusgilde” noemde. In de
schoot daarvan richtte hij een
muziekmaatschappij op die hij de
“Fanfarengilde der Xaverianen”
noemde en die met Paasmaandag
1877
haar
eerste
concert
verzorgde.

Pas na de Tweede Wereldoorlog, rond de jaren
’60, werd de koelkast steeds populairder en
verschenen er volop exemplaren van. Voor die tijd
bewaarden mensen het eten op andere manieren.
Dit voorwerp is een ‘vleesbewaarkooi’, het werd
gebruikt om te voorkomen dat allerlei insecten
zich tegoed zouden doen aan het vlees.

De eerste, oude kerk werd rond 1150 gebouwd.
Het geld kwam van de Sint-Lenaert-bedevaarten,
die een enorm succes kenden. Helemaal in de
geest van de tijd, werd deze kerk in de gotische
stijl opgetrokken. Het gebouw werd echter rond
1585 vernield tijdens de geuzenopstanden in de
tachtigjarige oorlog.

