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Activiteit:  Lezing door Barbara Beckers over  
 'Toen ging het op mars'.  

 De herinneringscultuur van de Tocht van de 3000. 

Wanneer: maandag 6 mei om 19.30 uur 

Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG  Roermond 

 

Roermond, 08-04-2019 

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de vierde lezing in 

2019. Dr. Barbara Beckers houdt een lezing met als titel: 'Toen ging het op mars'.  

De herinneringscultuur van de Tocht van de 3000.   

 

Barbara Beckers: 

Barbara Beckers (Roermond, 1982) studeerde Engelse Taal en 

Cultuur en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Amsterdam 

en Informatie- en Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit 

Antwerpen. Na werkzaamheden als docent Engels aan het 

Maastricht University Language Centre en het United World 

College Maastricht was zij werkzaam binnen de capgroep 

Geschiedenis aan de Faculteit der Cultuur- en 

Maatschappijwetenschappen. In 2014 werd ze benoemd tot 

wetenschappelijk bibliothecaris tevens hoofd van de afdeling 

bibliotheek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. 

Hier legt ze zich toe op het toegankelijk maken van cultureel 

erfgoed voor een brede doelgroep. Sinds 2010 is ze redactielid van 

het historisch jaarboek Spiegel van Roermond en sinds 2015 

bestuurslid van Stichting Rura die zich inzet voor behoud van het 

cultureel erfgoed in Roermond.  

Zij promoveerde op 14 februari 2019 aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp ‘De oorlog, 

de grens en de herinnering. Herinneringsculturen van de Tweede Wereldoorlog in Roermond en 

omstreken’. 
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Een sculptuur van Franse kalksteen, een obelisk, een marmeren 

zuiltje, een (niet zo) stille tocht, toespraken, een minuut stilte, 

kransleggingen, dagboekaantekeningen over de onderduik, razzia's en 

een voettocht, herinneringen aan werkplaatsen, fabriekshallen, garages 

en kantoren, herbeleefde angst voor bombardementen, fotoalbums 

waarin de gezichten óf wegkijken naar iets dat zich buiten de kaders 

afspeelt, óf ons, door de tijd, akelig present aankijken: allemaal 

onderdeel van de herinneringscultuur van dwangarbeid door 

Roermondenaren. 

 'De Tocht van de 3000' is de lokale benaming voor de deportatie die 

op 30 december 1944 plaatsvond in het kader van 

de Arbeitseinsatz waarbij om en nabij 3000 Roermondse jongens en 

mannen werden weggevoerd.In deze lezing worden de volgende vragen beantwoord: Door wie 

wordt de herinnering aan de Tocht gedragen? Wie geeft vorm aan het herdenken ervan? Welke 

monumenten werden er in de Roermondse grensstreek voor de voormalige dwangarbeiders 

opgericht?  
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Voor het najaar van 2019 zijn de volgende lezingen gepland: 

- 2 september 2019: Vincent Freriks: ‘IJzeren Rijn, schakel tussen Oost en West’ 

- 7 oktober 2019: Paul van der Steen: 'De ongehoorde helft - De eerste vrouwelijke bestuurders van 

Nederland’ 

- 4 november 2019: Johan Oosterman ‘Literatuur in onze regio in late Middeleeuwen’ 


