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Feestelijke oorlogen in Odiliënberg

SINT ODILIËNBERG

Het is dit weekeinde 
twee dagen oorlog in 
Sint Odiliënberg. De 
Heemkundevereniging 
Roerstreek viert met 
een re-enactment het 
50-jarig bestaan met 
een tijdreis door de 
geschiedenis.
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In Sint Odiliënberg doet
zich op deze vrijdagmiddag
iets vreemds voor. De geal-
lieerden die de Roerstreek
moeten komen bevrijden

van de Duitsers, zijn er eerder 
dan de bezetter. De eerste ‘gealli-
eerden’ wonen dan ook dichtbij,
in Montfort. Het zijn Monique 
(38) en Roy (44) Pfennings en
hun kinderen Marieke (7) en 
Sjors (10) van het Roerdriehoek-
museum. Het gezin is met een 
oude Amerikaanse legertruck
(voor de kenners: een GMC) naar
Odiliënberg gereden en maakt
daar deel uit van de 8e Ameri-
kaanse tankdivisie die in februa-
ri 1945 de bevrijding van de Roer-
streek overnam van de Engel-
sen.
De strijd wordt vandaag en mor-
gen nagespeeld in het centrum in
de schaduw van de basiliek. Het 
is de eerste re-enactment van de
familie Pfennings dit jaar. Ge-
middeld meldt het gezin zich vijf,
zes keer per jaar bij een evene-
ment waar de Tweede Wereld-
oorlog wordt nagespeeld. We-
gens drukte doet Pfennings het 
dit jaar wat rustiger aan maar
een verzoek van de Heemkunde-
vereniging uit een buurdorp om 
mee te organiseren en mee te 
doen, kan onmogelijk worden ge-
weigerd, zegt Roy. Want het or-
ganiseren van een re-enactment
is geen sinecure. Alleen al het re-

gelen van de vergunningen voor het
gebruik van wapens en munitie is
een hele toer.
Niet alleen de Tweede Wereldoor-
log staat op het programma van de 
feestvierende Heemkundevereni-
ging. Wie zijn kennis van de geschie-
denis van de Roerstreek wil opfris-
sen of gewoon zin heeft in spektakel,
moet dit weekeinde in Sint Odiliën-
berg zijn. Op het Kerkplein en in de

omgeving bootsen 250 acteurs in
historische kostuums met histori-
sche wapens na hoe de Roerstreek 
de afgelopen jaren vele malen werd
bezet en ook weer bevrijd. Romei-
nen, Vikingen, Gelderse troepen, 
Bourgondiërs, Staatse troepen,
Franse Troepen, Duitsers en gealli-
eerden, ze deden er eeuwen over om
de Roerstreek te ver- of heroveren.
Anno 2017 doen ze dat dus in een

weekeinde en zelfs twee keer, van-
daag en morgen. Iedere dag begint
het ver- of heroveren om 10.30 uur 
met de Romeinen, om 16.30 uur ein-
digt de historische voorstelling met
de slag om de pontonbrug tussen de
geallieerden en de Duitsers.
Deelname aan het historisch 
schouwspel in Odiliënberg is voor
het geallieerde gezin uit Montfort
een weerzien met andere acteurs 

 

want de wereld van de re-enac-
tors is klein. Als ze tijd en zin
heeft, rijdt de familie naar een
evenement in het land om mee te
doen. Waarom? Omdat het een
manier van leven is. Monique 
Pfennings: „Eigenlijk is het kam-
peren met een hobby.”

Zie voor het programma: www.roer-
streekmuseum.nl
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