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Een van de eerste wapenfeiten van de officieel nog niet eens opgerichte 
Heemkring Heel, is een eerbetoon aan kapelaan Van der Marck die ruim een 
eeuw geleden de Boerenleenbank in Heel oprichtte.

Theo van der Marck zal bij weinig mensen in Heel een belletje doen rinkelen. 
Onterecht, vindt Wim Coolen van Heemkring Heel. De oud-kapelaan van het dorp 
verdient een plekje in het dorp. Het waarom wordt voor Coolen zelf ook steeds 
duidelijker. „Van der Marck was iemand die de tijdgeest perfect aanvoelde. Zijn 
inzet om de toen weinig geletterde boerenbevolking kansen te bieden via de 
oprichting van één van de eerste Boerenleenbanken, is te lang onderbelicht 
gebleven.”



De buste van Van der Marck die op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht 
staat. Foto: Heemkring Heel

Gehoor vond Coolen bij de lokale Rabobank. Zaken kwamen samen toen het 
kantoor van de bank werd gesloten op 1 november jongstleden. In die tijd werd ook 
besloten een groep op te richten die zich ging bezighouden met heemkunde. Die 
ontbrak nog in Heel.

Importdorp
Coolen meent daar wel een verklaring voor te weten. „Heel is altijd een importdorp 
geweest. Veel mensen van buiten kwamen hier wonen en werken in de inrichtingen 
Sint Anna en Sint Joseph. Zij waren vanzelfsprekend niet geworteld in het gebied. 
Daar komt bij dat veel historie is verdwenen en gesloopt. En dat terwijl Heel al in de 
Romeinse tijd genoemd werd. Toeristen die naar Heel komen, stoppen alleen bij 
Lenny’s ijssalon. Ambachtelijk ijs is het enige dat ze qua historie kunnen krijgen.”



Daar ligt dus een onontgonnen gebied voor een heemkundige vereniging. „Sinds 
de gemeente Maasgouw is ontstaan, gaat het op cultuurhistorisch vlak vaak om 
Thorn en Stevensweert. Onze bredere ambitie is om het historisch besef en de 
dorpstrots in Heel te vergroten.”

Mondige arbeiders
En zo kwam men uit bij kapelaan Van der Marck die tussen 1894 en 1904 in Heel 
gestationeerd was in een tijd die bol stond van verandering. Een tijd ook waarin 
arbeiders mondiger werden en opkwamen voor hun rechten nadat ze decennia 
waren uitgebuit door de industriële klasse. Limburg werd in die tijd echter nog 
volledig gedomineerd door de katholieke kerk.

Coöperatie
„Van der Marck was volgens mij niet voor niks kapelaan, en geen pastoor”, vertelt 
Coolen. „Het gaf hem de mogelijkheid zijn progressieve ideeën voor de 
samenleving te ontwikkelen. De met name agrarische bevolking van Heel 
profiteerde daarvan. Van der Marck richtte de boerenleenbank op, naar Duits idee. 
Hij geloofde in de kracht van de coöperatie, in samenwerking. Ook was hij 
betrokken bij de oprichting van de Boerenbond. Daarnaast was Heel één van de 
eerste dorpen met een volksbibliotheek.”
Om Van der Marck te eren, wil de Heemkring een buste plaatsen bij de kerk in 
Heel. Ook de Rabobank doet mee aan het eerbetoon voor de man die eigenlijk 
gezien kan worden als de founding father van de bank. De komende maanden 
wordt bekeken hoe het eerbetoon eruit komt te zien.


