
an der Marck. Kapelaan Theo van der Marck. 
Zegt je weinig, waarschijnlijk. Toch is Van der 
Marck iemand om te onthouden. Want zijn be-
tekenis voor Heel én de Rabobank was groot. 

Daarom is 2020 voor Heemkring Heel het ‘Van der Marck-jaar’.
Vorig jaar was ik één van de oprichters van Heemkring Heel. Ons 
dorp heeft een boeiende historie die terug gaat tot de Romei-
nen. Toch weten weinig mensen daarvan. Met de Heemkring 
willen we de verhalen van Heel bewaren en vertellen, willen we 
ze herkenbaar en beleefbaar maken. Dat is interessant voor de 
inwoners, maar ook voor toeristen. Eén van die verhalen is dat 
van kapelaan Van der Marck.
‘Samen voor elkaar krijgen wat alleen niet lukt’, dat was het mot-
to van Van der Marck. Hij was zeer maatschappelijk betrokken; 
een echt mensen-mens. Heel was in die tijd – Van der Marck was 
er kapelaan van 1894 tot 1904 – een boerensamenleving. De 
mensen hadden het niet breed. Van der Marck wilde iets aan het 
lot van de arme boeren doen. De jonge, Duitse burgemeester 
Raiffeisen, was zijn inspiratiebron. Hij had een coöperatie op-
gericht waar boeren tegen een bescheiden rente geld konden 
lenen dat anderen over hadden. Op die manier waren ze niet 
langer overgeleverd aan woekeraars om geld voor hun zaaigoed 
te lenen. Van der Marck nam dit idee over en stond zo aan de 
wieg van de Boerenleenbank in Heel, de latere Rabobank. Later 
speelde hij samen met burgemeester Houtackers ook een grote 
rol bij de oprichting van de boerenbond.

Een dorp met karakter

Van der Marck vond het ook belangrijk dat mensen zich ontwik-
kelden zodat ze vooruit kwamen in het leven. Omdat lezen je 
wereld groter maakt, wilde hij een volksbibliotheek oprichten. De 
boeren ondersteunden dit idee en stelden geld beschikbaar, zo-
dat de onderwijzer boeken uit kon gaan lenen. Zo werd Heel in 
1900 één van de eerste dorpen in Limburg met een eigen bieb. 
De initiatieven van Van der Marck waren heel vooruitstrevend 
voor een tijd waarin werkgevers en pastoors het volk klein hiel-
den met hun ‘houd jij ze arm, dan houd ik ze dom’. Ze werden 
in heel Nederland gevolgd en gekopieerd. Heel liep rond 1900 
voorop wat betreft maatschappelijke ontwikkelingen! Er gebeur-
de wat. Het dorp leefde, werd welvarender. Het werd een dorp 
met karakter. Een trots dorp. Die trots en dat karakter zijn in de 
loop der jaren wat op de achtergrond geraakt. Hoe mooi zou het 
zijn als we dat weer terug krijgen in ons dorp. En hoe toevallig is 
het dat de Rabobank net in het Van der Marck-jaar in Heel start 
met het Dorpslab!

 

Met Dorpslab samen aan de 
slag

Het Dorpslab is een initiatief dat hele-
maal aansluit bij het gedachtengoed 

van Van der Marck; samen aan de slag gaan om elkaar beter te 
maken. Het Dorpslab kan een goede aanjager zijn om samen te 
werken aan een beter Heel. Om samen projecten op te pakken 
die belangrijk zijn voor de leefbaarheid en de toekomst van ons 
dorp. Heemkring Heel en Hieël Heel hebben zich daarom al  bij 
het Dorpslab aangesloten. Samen willen we voor elkaar krijgen 
wat alleen niet lukt.
Ik zou het prachtig vinden als het ons lukt om Heel weer letterlijk 
én figuurlijk een hart te geven. Blauw, groen en goud zijn de 
kleuren van Heel. Het blauw van het water, het groen van de 
natuur en het goud van de cultuur moeten ergens bij elkaar ko-
men. Door in het Dorpslab samen te werken zouden we plekken 
in het dorp kunnen realiseren waar dit gebeurt. Waar inwoners 
en toeristen terecht kunnen voor informatie en inspiratie, voor 
een boeiende wandelroute of een tentoonstelling. Waar we 
kunnen laten zien dat dit dorp leeft. Waar we de sporen van 
onze historie zichtbaar kunnen maken. Ons Romeins verleden, 
onze kloosters, de ontgrindingen, je vindt er nu amper iets 
van terug. En dat terwijl juist onze historie de bron kan zijn om 
Heel leefbaar te houden. Want bezoekers die wat langer blijven 
omdat hier iets interessants te ontdekken is, zorgen dat winkels 
en horeca kunnen blijven bestaan.
Het Dorpslab wil kartrekkers bijeenbrengen, nieuwe verbindin-
gen in de gemeenschap leggen en zorgen dat mensen mee 
willen doen. Dat moeten we als dorp omarmen. Ik draag daar 
graag aan bij. Want ik vind dat Heel ertoe doet.
 

Wim Coolen
Wim Coolen is voorzitter en medeoprichter van 
Heemkring Heel.
heemkringheel.nl

Juist onze historie 
kan de bron zijn 
om Heel leefbaar 
te houden  
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