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Toespraak viceminister-president Ollongren bij de herdenking van Martin van Beek in 

de Eerste Kamer, 18 december 2018 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

 

Op 9 september 2014 herdachten wij op deze plek de slachtoffers die vielen bij de ramp met 

de MH17 – in het bijzonder senator Willem Witteveen. 

Direct daarna begon een debat over de programmatische aanpak van stikstof waar ook 

Martin van Beek het woord voerde. 

Hij zei toen: ‘Na de emotionele herdenking van onder andere collega Witteveen valt het ook 

mij zwaar om over te gaan tot de orde van de dag, maar dat zullen wij in ieders belang toch 

moeten doen.’ 

Einde citaat 

 

Door een droevige speling van het lot krijgen deze woorden vandaag opnieuw 

actualiteitswaarde. 

Want vandaag herdenken we senator Martin van Beek die afgelopen zomer omkwam door 

een noodlottig ongeval. 

Hij was geen man van grote woorden of lange oraties. 

Geen politicus die iedere week de krant haalde. 

Het liefst opereerde hij op de achtergrond. 

Zijn kracht was dat hij vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp kon kijken. 

 

Zijn bijdragen aan het debat in deze Kamer waren steeds inhoudelijk en zeer goed 

voorbereid. 

Hij zocht die verdieping ook, getuige het feit dat hij nog in 2009 een MBA afrondde, zijn 

tweede academische studie. 

Tegelijkertijd verloochende ook niet zijn achtergrond in het bedrijfsleven, de laatste jaren als 

zelfstandig ondernemer en daarvoor lange tijd als manager van een grote fabrikant in 

fietsonderdelen. 

Die persoonlijke achtergrond klonk bijvoorbeeld door in zijn bijdrage aan het debat in dit huis 

over de opheffing van de nog bestaande publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties in december 

2014. 

Hij pleitte in dat debat vol vuur voor vrij ondernemerschap, zonder nieuwe verplichtingen of 

gedwongen afdrachten. 

 

Daarnaast kende de heer Van Beek ook de zorg van binnenuit. 
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Hij was academisch geschoold psycholoog. 

Hij was gedurende de eerste jaren van zijn werkzame leven ziekenverzorger en 

leidinggevende in de geriatrische zorg. 

En in een latere fase werkte hij als zelfstandig consultant opnieuw in de zorgsector. 

Zo stond hij met beide benen in de samenleving, die hij als volksvertegenwoordiger uit volle 

overtuiging diende. 

 

Mevrouw de voorzitter, 

 

Als iemand zo plotseling en menselijkerwijs gesproken veel te vroeg uit het leven wordt 

weggerukt, dan komt het verlies extra hard aan. 

Uw Kamer heeft in Martin van Beek een gewaardeerd lid verloren. 

Een man die in dit huis bekend stond als bescheiden, vriendelijk en rustig. 

Maar bovenal was Martin van Beek echtgenoot en vader van drie kinderen. 

Door zijn gezin zal hij het meest worden gemist. 

Namens de regering wens ik zijn vrouw, kinderen en andere nabestaanden veel kracht toe 

bij het verwerken van dit grote verlies. 

 

Dank u wel. 


