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Vergrijzing redt heemkunde
Wetenschappelijk
verantwoord bezig
zijn en tegelijk de
‘gewone mens’
aanspreken. Dat is
de opgave voor de
jubilerende Heemkundevereniging
Roerstreek. Dat
betekent aandacht
voor de kerstening
van het Maasdal
maar ook voor de
zilveren aardbeving.

ROERDALEN
DOOR JOS BOUTEN

I

n Sint Odiliënberg dondert
en knettert het in het eerste weekeinde van juli. Dan
worden in de schaduw van
de basiliek de nodige veldslagen uitgevochten. We zien
dan gevechten uit de Spaanse
tijd, maar ook uit de Tweede Wereldoorlog.
Het gaat om zogeheten ‘re-enactments die op touw zijn gezet
door
Heemkundevereniging
Roerstreek vanwege haar 50-jarig bestaan. Maar het is niet alleen spektakel dit jubileumjaar.
Eerder verzorgde de bekende
hoogleraar spiritualiteitsstudies
Peter Nissen van de Radboud
Universiteit een lezing over ‘kerstening van het Maasdal’. Er
volgt onder meer nog een lezing
van (kunst)historicus Jan Vaes
over Graafschap Loon en Maaslandse kunst.
De jubilerende Heemkundevereniging Roerstreek zoekt een
weg naar de toekomst. Het aan-

De heemkundevereniging vierde 25 jaar geleden het zilveren jubileum met een middeleeuwse markt in Sint Odiliënberg. FOTO HEEMKUNDEVERENIGING
tal leden neemt af (ooit duizend, nu
zevenhonderd) en het is lastig om
veel bezoekers naar het ‘uithangbord’ van de vereniging te trekken,
het museum in Sint Odiliënberg.
Jack Geraeds: „Wij willen aansluiten op het wetenschappelijk verhaal, daarom hebben we ook professionele adviseurs. Dat willen de leden en wij zijn afhankelijk van de
inzet van leden. Maar van de andere
kant doet de vereniging haar best
om de resultaten van alle inspanningen bij het grote publiek te brengen.
Door bijvoorbeeld in het museum


Actuele thema’s, maar
wel dicht bij de basis,
dat is de uitdaging.

Jack Geraeds, voorzitter
Heemkundevereniging Roerstreek

thematisch ‘schatkamers’ in te richten die aansluiten op de belevingswereld van de mensen. De aardbeving van 25 jaar geleden bijvoorbeeld. „Actuele thema’s maar wel
dicht bij de basis, dat is de uitdaging”, zegt voorzitter Geraeds.
De heemkundevereniging gaat een
gouden toekomst tegemoet, voorspelt Agnes Vugts, tot voor kort museumconsulent in Limburg en spreker op het jubileumsymposium van
De Roerstreek in september. Met
dank aan de vergrijzing. Want als
mensen ouder worden, gaan ze op

zoek naar het verleden. „Ze leggen hun hele ziel en zaligheid in
onderzoek. En er blijft altijd iets
te onderzoeken en er komt altijd
iets boven water wat naar het
museum kan,” zegt Vugts. Vervolgens is het wel de kunst om de
vergaarde kennis zo te verpakken dat anderen geïnteresseerd
raken. „Populariseren” noemt
Vugts dat. „Ze weten alles bij
heemkundeverenigingen en willen ook alles vertellen. Het publiek zegt: doe mij maar drie punten, die kan ik nog onthouden.”

