
vrijdag, 21 oktober 2011

WeekendGezet Regio

Het leven is vol verhalen en ook elke plaats kent zijn eigen historie. 
Hoe vaak gebeurt het niet dat op feestjes anekdotes worden 

opgehaald? Over vroeger, toen je nog op de basisschool zat, of om 
die gekke buurman om wie je, zo veel jaren later, nog kunt lachen. 
Maar ook verhalen van historische waarde worden maar wat al te 
graag met elkaar gedeeld. Heerlen Vertelt, een kleurrijke en van 

prachtige verhalen voorziene website, legt de (recente) geschiedenis 
van Heerlen vast. En dan maakt het niet uit of je jong of oud bent, 

Heerlenaar of oud-Heerlenaar. Wat de oudere generatie (oud) 
Heerlenaren betreft, met een demografi sche krimp in het vooruitzicht 

leek het voor de initiators van Heerlen Vertelt hét moment om de 
geschiedenis en verhalen te verzamelen. Schrijft u mee?

Maurice van Opdorp van communicatiebureau Made in 
Melon (samen met zijn neef Frank van Opdorp de be-
denkers en redactie van Heerlen Vertelt ): “Het is een 
feit maar Heerlen kent meer historie dan alleen de 
mijnen. En het zijn juist de mijnen waarover zo veel is 
vastgelegd. Maar Heerlen heeft meer verhalen. Neem 
bijvoorbeeld het inmiddels afgebroken ‘toetergebouw’ 
(de ‘plastic’ blauw-witte ‘eierdoos’ waarin het AZM ge-
vestigd was) aan de Akerstraat. Of de historie achter 
vele pleinen, straten en wijken in Heerlen. Van Heer-
lerheide tot Meezenbroek, van Molenberg tot Aarveld. 
In elk deel van Heerlen is wel iets te vinden waarover 
je vertellen kunt en dat van voldoende waarde is om 
vast te leggen. Heerlen Vertelt mag worden gezien als 
‘een persoonlijke documentaire’ op Internet. Verhalen 
opgeschreven en gemaild vanuit de beleving van (oud) 
Heerlenaren. Tegelijkertijd probeert Heerlen Vertelt de 
jeugd te bereiken en een stukje historie over te dra-
gen. Grappig is ook”, vervolgt Van Opdorp, “dat onze 
site reacties uit heel Nederland krijgt. Oud Heerlena-
ren die vanwege werk naar andere delen van het land 
uitgewaaierd zijn bijvoorbeeld en die het leuk vinden 
herinneringen over Heerlen met anderen te delen en 
dat op Heerlen Vertelt plaatsen. En daar is Heerlen Ver-
telt op zijn beurt natuurlijk het perfecte podium voor.” 
Inmiddels is Heerlen Vertelt druk doende scholen te 
bereiken en hen enthousiast te maken. “Niet alleen is 
het leuk voor scholieren de speciaal bedachte QR-route 
te lopen, het geeft leerlingen een andere (educatieve) 
kijk op Heerlen. Wat de educatieve functie betreft”, 
zegt Maurice, “we zijn (los van Heerlen Vertelt) bezig 
met het opzetten van een project om ook kinderen aan 
het schrijven te krijgen. En dan puur vanuit het idee, 
schrijven ‘an sich’ te stimuleren. Zo zou je leerlingen 
van een basisschool een historisch kader kunnen ge-
ven, waarin alles kan. ‘Schrijf een verhaal over Kasteel 
Hoensbroek. 

En als daar naar jouw mening een UFO in voor moet 
komen dan is dat helemaal goed. Heb je je verhaal 
klaar, dan zal deze tentoongesteld worden op een spe-
ciale "Heerlen Vertelt middag" op de betreffende ba-
sisschool’. Wat ik bedoel te zeggen”, vervolgt Maurice, 
“is dat we in het verlengde van Heerlen Vertelt diverse 
andere projecten willen opzetten waar de maatschap-
pij ook wat aan zou kunnen hebben.” Van Opdorp is, 
een kleine twee jaar nadat Heerlen Vertelt het levens-
licht zag, niet geheel ontevreden. “Natuurlijk moeten 
dingen zich ontwikkelen en is naamsbekendheid heel 
belangrijk. Aan de andere kant, Heerlen Vertelt heeft 
in de relatief korte tijd dat we online zijn, bewezen te 
worden gewaardeerd.”

StraaljagerStraaljager
Hij is één van de vaste ‘tekstleveranciers’ van Heer-

len Vertelt, Ton Otten (64). Geboren en getogen op 
Molenberg, kwam Otten als bij toeval een keer op de 
site terecht. “Dat verhalen van vroeger, anekdotes 
en herinneringen op een site geplaatst worden vind 
ik een fantastisch initiatief.” Enthousiast geworden 
besloot Otten ook zelf bijdragen te leveren. Met als 
gevolg reacties van oud buurtgenoten en interessante 
gesprekken op terrasjes waar Otten vol verve zijn er-
varingen met anderen deelt. “Een tijdje geleden kreeg 
ik een reactie van een oud dienstkameraad van me. 
Ik had hem 30 jaar niet gezien. En waar kom ik hem 
tegen? Op Heerlen Vertelt. En dat is ook het leuke, 
dat mensen op een bijzondere manier in hetzelfde ge-
interesseerd raken en elkaar aanvullen. Zo van, ‘nee, 
het klopt niet wat je hebt geschreven, het zat zus of 
het zat zo’. Kortom, Heerlen Vertelt brengt verhalen 
dichter bij de mens en dat alles op luchtige wijze. 

Maurice zei het al, iedereen schrijft vanuit zijn eigen 
beleving. Zo heb ik een tijd geleden een verhaal over 
het Dr. Schaepmanplein geplaatst. In gedachten ben ik 
terug in de tijd gegaan, heb ik alle bewoners onder de 
loep genomen en in beeld gebracht. Met als resultaat 
dat via Heerlen Vertelt inmiddels 47 van de 52 gezin-
nen gelokaliseerd zijn en mensen druk doende zijn op 
elkaars verhalen te reageren. Of die ene keer dat ik 
een verhaal plaatste over de boven de Broederschool 
ontplofte straaljager (1955) waar ik als kind nota bene 
getuige van was. Laatst kreeg ik zelfs een heel emoti-
oneel mailtje. Een oud buurtgenootje had, vlak nadat 
ze op Heerlen Vertelt mijn verhaal over een bijzondere 
vriendschap had gelezen, per toeval het graf van die 
bewuste buurtgenoot ontdekt. Dan zie je, na zo veel 
jaren leven ook de emoties.”
Heerlen Vertelt en de QR-route:
Wie door Heerlen loopt komt op diverse plekken de 
zg. QR-stickers met blokjespatroon tegen. (vergelijk-
baar met de barcode) Door de code middels je mobiele 
telefoon te scannen krijg je in korte brokken informatie 
over de geschiedenis van de gescande locatie. Daarbij 
krijg je waar mogelijk informatie over de activiteiten 
die op deze locatie nu en binnen een paar maanden 
georganiseerd zullen worden. Op dit moment zijn de 
QR-stickers op de volgende locaties terug te vinden: 
Nieuwe Nor, Savelbergklooster, Juwelier Vaessen, Al-
cander Vrijwilligerscentrale, Spine Consult, Reclamebu-
reau Mana Co, Brasserie de Passie, Multicopy, alsmede 
pand hoek Schinkelstraat/Honigmannstraat. Ook zijn 
de QR-routes bij het VVV verkrijgbaar.  
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Heerlen Vertelt nu ook op papier

Voor hen die geïnteresseerd zijn in de verhalen van 

Heerlen Vertelt maar geen computer hebben of die 

niet op Internet actief zijn is Heerlen Vertelt sinds 

kort ook op papier verkrijgbaar. Bel voor informatie 

met Maurice van Opdorp: 06 - 502 461 06.

www.heerlenvertelt.nl
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