1. Het Hönnetal
Wie zich in het Duitse Sauerland, ten oosten van het
Ruhrgebied, op weg begeeft tussen de plaatsen Menden
en Balve, begeeft zich door een van de schoonste delen van
dit gebied: het lief lijke Hönnetal (dal van de Hönne), de
bakermat van de hoofdpersoon van dit boek. Rustig, haast
onopvallend, murmelt het kleine riviertje de Hönne voort
door dit gebied, totdat het ergens bij Menden-Bösperde
uitmondt in de Ruhr.
Het Hönnetal is nog nauwelijks opgemerkt door het
toerisme, dat zich vooral oriënteert op het zogenaamde
‘Hochsauerland’, met overbekende plaatsen als Winterberg,
Willingen en Schmallenberg, mede bekend door de
wintersport. Minder bekend is dus het zogenaamde
‘Märkisches Sauerland’ in het noordwesten met daarin het
ongekend schone Hönnetal, in het gebied niet zover van
het oostwaarts achter het Ruhrgebied gelegen Iserlohn,
dat bekend is van de vroegere ijzerindustrie, vanwege de
ertshoudende grond.
Het lief lijke Hönnetal wordt omzoomd door een afwisselend kalkgebergte, met daartussen of daaroverheen smalle
kronkelende wegen. Daar is de schilderachtige bochtige
weg van Menden naar Balve, voorbij Haus Recke en langs
Sans Soussi, langs de indrukwekkende steile ‘Uhufelsen’
met een nostalgisch spoorlijntje. Ergens hoog op een bergtop ligt daar het kasteel ‘Klusenstein’ van de vroegere
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baronnen Von Dücker. In de naaste omgeving vinden we
ook de ‘Reckenhöhle’, een toegankelijke kalksteengrot
in de bergen, alsook de ‘Heinrichshöhle’ nabij Hemer,
waarin zelfs de resten van een holenbeer zijn gevonden.
Daar dichtbij is ook het zogenaamde ‘Felsenmeer’ bij
Deilinghofen, een ‘rotsenzee’, ingestorte kalksteengrotten
met gevaarlijke diepten en wilde begroeiingen. Verder,
voorbij Balve, gaat de weg naar Neuenrade en Werdohl
met zijn scherpe haarspeldbochten over de bergen, richting
Lüdenscheid.
Oberrödinghausen
Midden in het kalksteengebied tussen Menden en Balve
vinden we het dorp Lendringsen en niet ver daarvandaan
het nog kleinere dorpje Oberrödinghausen. Hier bevinden zich de grote kalkwerken van de firma ‘Rheinkalk’,
vroeger de ‘Rheinisch-Westf älische Kalkwerke’. Daar
worden de massaal aangevoerde grote puinbrokken uit
de kalkbergen – onder andere uit de nabijgelegen Asbeck –
verwerkt tot kalk. Dat heeft tot gevolg dat door de stuivende kalk de wegen en huizen soms enigszins wit bestoven zijn. Transporttreintjes rijden af en aan en rangeren
bij de stampende kalkfabriek.
Dit is Oberrödinghausen, zo schoon gelegen in het dal
van de Hönne. Een enkele straat, een paar huizen en je
hebt het gehad. Maar, o wee, in de regentijd, als de Hönne
volloopt en overstroomt, dan staat het dal blank. Aan de
overkant van de doorgaande provinciale weg naar Balve
vinden we de zogenaamde ‘Alte Hammer’, vroeger een
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De kalkfabriek van Oberrödinghausen.

houtverwerkend bedrijf waarbij een grote hamer werd
opgeheven door de kracht van een enorm waterrad. Daar
staat even verder tegen de berghelling ook het kleine
rooms-katholieke kerkje uit de jaren 20 van de twintigste
eeuw, een zogenaamd filiaalkerkje van de roomse parochie Lendringsen. Voorheen waren de rooms-katholieken
van Oberrödinghausen uitsluitend aangewezen op de kerk
van Lendringsen. We bevinden ons hier inderdaad in een
rooms-katholiek gedeelte van het schone Sauerland. Langs
verschillende wegen zijn tal van bidkapellen en kruiswegstaties te zien, waarlangs vanouds de roomse processies
trokken.
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De Maria-Friedenskirche van Oberrödinghausen –de filiaalkerk van
de roomse parochie Lendringsen.

Hier werd ze geboren en hier is ze ook opgegroeid in een
fijn, rooms-katholiek gezin, onze moeder, Louise Maria
Bieker, de dochter van Adolf Fritz Heinrich Bieker en
Cäcilia Schulte. Haar vader was lid van de directie van
de kalkwerken in Oberrödinghausen, maar moeder werd
feitelijk geboren in het ‘alte Krankenhaus’ in Menden op
9 oktober 1905 en gedoopt in de rooms-katholieke parochiekerk te Lendringsen.
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Het “alte Krankenhaus” in Menden.

