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Stichting die dodenherdenking in Beek 

organiseert kan zich niet vinden in nieuwe 

locatie 

07-02-2020 om 14:30 door Paul Dolhain 

 
Archieffoto van een kranslegging bij het oorlogsmonument voor de Martinuskerk in Beek 

tijdens de herdenking 70 jaar bevrijding in september 2014.Afbeelding: Rob Oostwegel 

 

Er is onduidelijkheid waar dit jaar de dodenherdenking in Beek plaatsvindt. De 
gemeente en de organiserende stichting zijn het niet eens over de locatie. 

 
De dodenherdenking op 4 mei is meer dan tien jaar gehouden met een programma in het Asta 

Theater, waarna gezamenlijk werd gelopen naar het monument bij de Martinuskerk. Dat is dit 

jaar volgens de gemeente geen optie. De gemeenteraad besloot in september dat er geen 

nieuwe activiteiten meer in het theater mogen plaatsvinden vanwege de hoge kosten die het 

met zich meebrengt. Voorstel van de gemeente is daarom om de herdenking te laten 

plaatsvinden in en bij de kerk in Neerbeek en een kranslegging te houden bij het Heilig 

Hartbeeld. 

 

Lees ook: Voorlopig geen nieuwe activiteiten in Asta Theater Beek 
 

Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek (SHOB) ziet een verhuizing naar de kerk in 

Neerbeek echter niet zitten. „We willen absoluut geen religieuze insteek”, vertelt Herman van 

Rens van SHOB. „We herdenken de Holocaust en daar leent een kerkdienst zich niet voor.” 

 

Daarnaast is een kranslegging bij het Heilig Hartbeeld geen optie. „We vinden dat de 

herdenking moet plaatsvinden bij ons eigen oorlogsmonument. Daarop staan ook de namen 

van de oorlogsslachtoffers uit Beek”, vertelt ook voorzitter van de stichting, Jos Eggen. 

 

Oplossing 

 

De discussie volgt op een periode waarin de gemeente en SHOB nauw hebben samengewerkt 

tijdens verschillende activiteiten rondom 75 jaar bevrijding Beek. „We zijn nog steeds in 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191029_00129964/voorlopig-geen-nieuwe-activiteiten-in-asta-theater-beek


gesprek om tot een oplossing te komen”, benadrukt Eggen. Volgens de gemeente gaat die er 



hoe dan ook komen. „De herdenking vindt dit jaar sowieso plaats”, laat de gemeente via een 

woordvoerder weten. „We zijn op de hoogte dat de locatie Neerbeek geen optie is voor 

stichting, dus moeten we op zoek naar een alternatief.” 

 

Martijn Kösters (Progressief Beek) stelde donderdag vragen over de kwestie tijdens de 

raadsvergadering. Wethouder Thijs van Es kon toen nog geen toezeggingen doen over een 

eventuele locatie. 

 

Victor Halberstadt 

 

Het baart Van Rens in ieder geval zorgen, zeker omdat ook al een bekende spreker is 

vastgelegd die een link heeft met de gemeente. Hij doelt daarmee op de komst van Victor 

Halberstadt. De 80-jarige joodse econoom en hoogleraar openbare financiën aan de 

Universiteit van Leiden zat in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in Zuid-Limburg. Na 

een zoektocht vond hij zijn ouders weer terug in Beek. Van Rens: „Ik zou me gegeneerd 

voelen als ik hem zou moeten afbellen.” 


