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Het dorp, net een openluchtmuseum

Düdinghausen

Onze kerk
De historische dorpskern wordt bepaald
door de bezienswaardige neogotische kerk
die aan Johannes de Doper is gewijd (bouwbegin 1900, plafondschilderingen van kerkschilder Bergenthal, glas-in-lood ramen).
Deze kerk is in de plaats gekomen van de
te klein geworden kerk uit het jaar 1707.
Historisch kerkplein met geschiedenisborden
Hier vonden belangrijke gebeurtenissen plaats, zoals
het aanslaan van een vetebrief aan de kerkdeur (1539)
en het dichtspijkeren van de kerk (1627), het doodschieten van Johann an der Egge in de kerktoren
(1557), de ruzie van de pastoors over het zegenen
van een klok (1720), de poging om belastingen te
innen door politieagenten uit het keurvorstendom
Keulen (1765), het hijsen van de witte vlag (1945).
Tegenwoordig vindt men hier informatieborden, die
de route van de geschiedkundige dorpswandeling aangeven.

Van harte welkom in
het draaierijmuseum
Pastoren Scheune
Uitzicht van de Kreuzberg op het dorp aan de Kahler Pön

Ons dorp (nog geen 500 inwoners)
Ons kleine dorpje hoort bij de hanzestad Medebach in het
Hochsauerland-district in Noordrijn-Westfalen. Het ligt
aan de landsgrens in de buurt van Winterberg en Willingen. Door zijn 2 premium wandelroutes (Natuurroute
Kahler Pön en Geologische Wandelroute) behoort het tot
de wandeldorpen van het Sauerland. Bij ons kunnen 200
gasten overnachten.
De gasten zijn niet alleen enthousiast over het fraaie
landschap en de wandelroutes, maar ook over de historische dorpskern met zijn vakwerkhuizen. Het wandelhotel aan de Sauerländer Höhenflug nodigt uit om langer
te blijven. Wintersportcentra zijn in de buurt. De Sauerland Card biedt vele voordelen.
Werk en leven
Er zijn 3 boerderijen en een bakkerij. De bewoners rijden
dagelijks tot wel 70 km naar hun werk in de industrie,
banken, ziekenhuizen en toeristische centra. Ook is er
een intensief verenigingsleven.

Een geschiedkundige dorpswandeling
Borden op de huizen vertellen spannende verhalen over
22 huizen uit de tijd tussen 1500 en 1800.
Veemgerichtmonument
Herinnert aan het tot 1663 bestaande veemgericht
van de graven Von Waldeck.
Meditatieve wandeling naar de kapel op de Kreuzberg
Historische kruisweg (1856) - panorama-uitzicht.
Onze steengroeven - vensters in de geschiedenis van
de aarde
Thema’s: het ontstaan van
het Sauerland - vulkanisme
en goud - fossielen. Onze
geoparkgidsen bieden rondleidingen langs de Geologische Wandelroute.

Contact: rondleidingen en demonstraties (05632 1565)

In de werkgroep Museumlandschap
in het Hochsauerland-distrikt
www.museumslandschaft-hsk.de

Voor groepen zijn bijzondere afspraken mogelijk.
Heimat- und Verkehrsverein Düdingshausen (stad Medebach)
info@duedinghausen-hsk.de, www.duedinghausen-hsk.de
Ontwikkeling van de folder: Horst Frese
Vormgeving en productie (2017):
grafisch bureau G. Schlottmann, Paderborn

Dreggestobe/draaiwerkdemonstraties
Dorps- en kerkgeschiedenis
Vrijgraafschap Düdinghausen
Cultuurschuur/museumcafé
Geschiedenis ontdekken in het dorp
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Pastoren Scheune – historische omlijsting
Het vrijgraafschap Düdinghausen met zijn 8 dorpen behoorde lange tijd tot het graafschap Waldeck. In 1529
werden ze luthers. In de 30-jarige oorlog werden ze onder invloed van het vorstbisdom Keulen en klooster Glindfeld weer katholiek.
In 1663 werden 5 van de 8 dorpen, waaronder Düdinghausen, aan het vorstbisdom Keulen toegewezen.
De kerk bleef eigendom van de graven van Waldeck.
Zij zorgden ervoor dat lutherse gezinnen zich in het
katholieke dorp vestigden. Klooster Glindfeld reageerde
hierop met de bouw van een eigen kerk.

Vanaf 1707 vestiging van de pastoriehoeve
In 1707 kocht klooster Glindfeld ook een pastoriehoeve
aan, de Welweggen-hoeve. Deze stond op de plaats van
het huidige museum. Pastoor werd in 1716 de strijdbare pater Caspar Runde.
2 geloofsrichtingen, 2 kerken, pastoor en dominee - dat
betekende jarenlang ruzie in het dorp - tot de laatste
predikant van Waldeck het
dorp in 1759 verliet.
Vanaf 1848 was Dr. Friedrich Anton Grimme, broer
van dichter Friedrich Wilhelm
Grimme uit het Sauerland,
pastoor in het dorp.
Hij stimuleerde het katholieke leven in het dorp.
In 1882 kreeg het dorp een
pastorie en werd de pastoriehoeve afgebroken.
1910 bouw van de pastoorsschuur
Als vervanging werd in 1910 de pastoorsschuur ge-

bouwd als bijgebouw voor de pastoor - met knechtenverblijf, deel, melkkamer, stal, aardappelkelder, balken en
latrine.

1946 opvangcentrum voor vluchtelingen en timmermanswerkplaats
Na de oorlog, van april 1946 tot november 1947 waren
de twee kleine ruimtes in de schuur de woning van de
vluchtelingenfamilie Kober uit Silezië. De belevenissen uit
deze tijd heeft het
gezin in een aangrijpend dagboek opgeschreven, zo waren
zij diep onder de indruk van de behulpzaamheid van de
mensen uit Düdinghausen. Tot 1954
was er op de zolderverdieping een timmermanswerkplaats gevestigd.

Vanaf 2000 streekhuis
door de pachtovereenkomst tussen de kerk en de heemkundige vereniging.
De bezoekers worden
teruggebracht naar de
“goede oude tijd” van
rond 1900: de woonkamer met keukenkachel en hoekje met
crucifix en andere
devotionalia, de slaapkamer met lakens
gevuld met stro en een
waskom, de draaieswerkplaats (Dreggestobe) met historische
stenen vloer.
In 2005 werd het huis
onder monumentenzorg geplaatst - als
eenheid met de al tot
monument uitgeroepen neogotische kerk
en de pastorie.

Demonstraties draaiersambacht
De draaierswerkplaats op de deel met draaiersexpositie
is niet alleen museum, maar door de demonstraties van
onze draaiers ook zeer levendig. Zij geven hierbij uitleg over het draaien, van de herkomst van het hout tot
aan de verkoop. Deze liep
aanvankelijk via
de Heidenstraat
en later met de
trein naar het
oosten van het
rijk.
De houten producten zijn in
glazen vitrines
tentoongesteld.

Cultuurschuur (rolstoeltoegankelijk)
Met de verbouwing van de “balk” kreeg het huis een
fraaie evenementen- en vergaderruimte (met theekeuken) voor max. 50 personen.
Voor de volgende thema’s zijn er expositieafdelingen:
- geschiedenis van het dorp en de verlaten plaats
Wieferinghausen,
- geschiedenis van vrijgraafschap Düdinghausen,
- kerkgeschiedenis van de 19e eeuw.
Onze vereniging werd bij de ontwikkeling van de pastoorsschuur tot museum financieel ondersteund door
de volgende nationale instanties:
NRW-Stiftung, LEADER, Dorferneuerung NRW,
Museumsamt des Landschaftsverbandes W.-L.
De ruimte biedt de volgende functies:
- ontmoetingsruimte, bijv.
voor cursussen, geschiedeniscafé, adventscafé,
familiefeesten
- interactief film- en
fotoarchief van het dorp
- raadhuis/burgerlijke
stand
- museumcafé
Openbare
draaiersdemonstraties en
rondleidingen door het
streekhuis: do 15-17 uur
(april - oktober)

