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Het moet kort na 3 1 januari 19 3 8 
geweest zijn, dat mijn vader na 
het avondeten ons kinderen 
onverwacht - wij waren al in 
pyjama - meenam in de tram 
naar de Dam. Daar zouden wij de 
verlichte wieg bekijken, die bij 
de geboorte van prinses Beatrix 
op het. paleis was aangebracht. 
Voor ons een ongewoon pretje. 
Bezig met deze voordracht heb ik 
pas beseft dat het vooral onge
woon was omdat het voor een 
SOAP'er niet gebruikelijk was 
deel te nemen aan Oranje
feesten. Vanouds was men im
mers tegen het koningshuis. Dit 
uitstapje laat zien dat er iets ver
anderd was in de kijk van de 
SOAP op de natie en het konink
lijk huis. 

Inspiratiebronnen 

Bij de viering van het vijftigjarig 
bestaan.van de Wiardi Beekman 
Stichting rijst de vraag: wat heeft 
mijn vader, dr. Herman Bernard 
Wiardi Beekman ( I904-'945), 
sociaal-democraten van nu nog 
te zeggen? In het licht van de dis
cussie over de natie, die door de 
verdergaande Europese integra
tie en door de immigratie is 
opgelaaid, lijkt het mij interes
sant ons te verdiepen in wat zijn 
ideeën waren over - wat hij 
noemde - de 'nationale gedach
te'. In twee periodes van geheel 
vcrschillende aard heeft hij zich 
daarover geuit. Begin jaren der
tig, toen de integratie van de 
SOAP in de Nederlandse samen
leving aan de orde was. En later 
ten tijde van de strijd tegen nazi
Duitsland die in 1 940 bittere 
werkelijkheid werd. 

Johan Wijne heeft in zijn 
biografie over Beekman aan dit 
onderwerp al aandacht besteed. 
Bij deze gelegenheid wil ik in het 
bijzonder Beekmans belangrijk-
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ste inspiratiebronnen belichten. 
Dat waren de Franse socialist 
Jéan Jaurès en de Nederlandse 
historicus Johan Huizinga. 

Beekman behoorde tot een jonge 
generatic sociaal-democraten die 
begin jaren dertig meende dat de 
beginselen van de SOAP aan her
ziening toe waren. De economi
sche crisis van 1929, de dreiging 
van het nationaal-socialisme en 
de stagnatie in de groei van de 
beweging stelden de partij voor 
problemen, die om nieuwe op
lossingen vroegen. De nieuwe 
visie hield in dat de soAP uit haar 
isolement moest komen, de aan
hang moest verbreden buiten de 
arbeidersklasse en een accepta
bele regeringspartij moet wor
den. Om het isolement te door
breken achtte Beekman het 
noodzakelijk dat de SOAP haar 
afkeer van nationaal denken zou 
laten varen en bewust deel zou 
gaan uitmaken van de natie. Hij 
heeft een belangrijk aandeel 
gehad in de aanvaarding van de 
nationale gedachte door de 
soAP. In zijn ideeën over de 
natie is hij beïnvloed door Jaurès. 
Evenals Beekman behoorden 
Banning, Brugmans en Van der 
Goes van Naters tot de 
'Jaurèssistes' . Hun denkbeelden 
zijn van groot belang geweest 
voor het beginselprogram van 
1 937· 

Jaurès (1859-1914) is tot op 
de dag van vandaag voor socialis
ten een inspirerende figuur. Hij 
was een overtuigd patriot, repu
blikein, democraat en socialist . 
Zijn ideologie is veel ruimer dan 
het marxisme en past in de Fran
se socialisti~che traditie, waarin 
het socialisme een eis van gerech
tigheid is. Geestelijke zaken wa
ren voor Jaurès zeer belangrijk. 
Hij had niet alleen een sociaal-
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economische verandering van de maatschappij voor 
ogen. Maar ook een op het gebied van de staatsin
richting, van de cultuur en van de moraal. De 
emancipatie van de arbeiders moest in het kader-van 
de natie plaatsvinden. Niet door een revolutie, 
maar door een 'évolution révolutionnaire' . Hij 
pleitte voor regeren met de burgerlijke democraten 
en zag het socialisme als een brede volksbeweging. 

Jaurès werd aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog vermoord door een Franse nationa
list, die in hem een gevaar voor Frankrijk zag. Hij 
had zich namelijk tot het uiterste ingespannen voor 
het behoud van de vrede, onder meer door in de 
Tweede Internationale te ijveren voor een algeme
ne werkstaking. Dat hij daarmee de Franse belan
gen wilde behartigen was voor nationalisten onbe
grijpelijk. Na zijn dood beschouwden veel Fransen 
hem evenwel als een 'héros tué en avant des 
armées'. 1 

Beekman is midden jaren twintig tijdens zijn studie 
onder de indruk geraakt van de ideeën van Jaurè en 
van de indrukwekkende manier waarop hij die naar 
voren had gebracht. Op zijn bureau stond het por
tret van Jaurès dat zijn vader voor hem mee had 
gebracht uit Parijs. Zijn kijk op de geschiedschrij
ving sprak hem bijzonder aan. Aan het slot van de 
Introduetion tot zijn Histoire Socialiste schrijft 
Jaurès : 'H t is onder de drievoudige inspiratie van 
Marx, van Mi heleten van Plutarchus, dat wij deze 
bescheiden geschiedenis zouden willen schrijven' . 
De interpretatie van de geschiedenis is materialis
tisch met Marx en mystiek met Michelet. 2 Plu
tarchus toont in zijn Levens de 'vertus militantes' 
van individuen . 'Niet alleen "par la force d s cho
ses" zal de sociale revolutie zich voltrekken; maar 
door de kracht van de mensen, door de energie van 
hun overtuiging en hun wil. De geschiedenis zal 
nooit kunnen zonder de mensen met inclividuele 
dapperheid en noblesse.' Daarom zal ook 'het 
nobele vuur van het individuele geweten dat het lij 
den, de tyrannie en de dood trotseert' worden 
beschreven . 3 

Ik zie een persoonlijke verwantschap, clie Beekman 
wellicht ook gevoeld heeft. Geen van beiden be
hoorde tot de arbeidersklasse. Zij zijn typische 
voorbeelden van wat Köbben 'de zaakwaarnemer' 
heeft genoemd. Hieronder verstaat hij 'een per
soon, clie opkomt voor de belangen - zoals hij die 
ziet - van een bepaalde groep in de samenleving, 
zonder zelf tot clie groep te behoren en zonder daar
toe door die groep - dan wel haar vertegenwoordi
gers - te zijn gekozen of aangesteld'. 4 Zij waren 
beiden idealistisch van aard. Zij hielden van de 
natuur en deden daarin nieuwe kracht op. Politici, 
maar met een cultureel-wetenschappelijke achter
grond. Jaurès was filosoof, Beekman historicus. Zij 
hadden behoefte zich te blijven verdiepen in hun 
vak en in literatuur (Franse lectuur, Homerus), om 
daar inspiratie uit te putten voor hun werk.5 In het 
dagelijks leven nam het werk van politicus en jour
nalist hen echter geheel in beslag, zij kwamen aan 
wetenschappelijke arbeid niet toe. Volksontwik
keling achtten zij onmisbaar voor de emancipatie 
van de arbeider. In hun beschouwingen hadden zij 
de historische invalshoek gemeen. Zo zagen zij het 
socialisme voortgekomen uit de Franse Revolutie, 
waarin de ideeën van vrijheid, gelijkheid en broe
derschap en de 'Verklaring van de Rechten van de 
Mens' zo'n grote rol speelden. 

'Nationale klasse ' 
Wat verstond Beekman nu onder de 'nationale ge

dachte'? In 1 9 34 heeft hij in een rede voor de 
Arbeiders Jeugd Centrale (A.J.C.), getiteld 'So
ciaal Democratie en Nationale Gedachte' zijn 
ideeën uiteengezet. 6 Het gaat hem om de verhou
cling tussen de sociaal-democratie en de nationale 
gedachte, of, om het anders te zeggen, om de plaats 
van de sociaal-democratische arbeidersbeweging ... 
in de Nederlandse natie. 

Inleidend wees hij op de actualiteit van het onder
werp: het nationaal besef leeft allerwegen op door 
het oorlogsgevaar en de economische crisis. 'Voor 
de duizenden, clie, losgeslagen van hun ankers, zoe
ken naar vaste grond, is het eigen land de uitkomst.' 

1. In een gedicht van Anna de Noailles, 
augustus 1 9 14.- Uit: M. Rebérioux, 
jaurès 1 3. 

3. J . Jaurès, L 'Introduetion 8- 1 o. Soms, lezend in Homerus, 
leef ik buiten den tijd, 

2. Bij Michelct ziet men - naast realisme 
een mystiek idealisme in zijn zoeken 

naar de eenheid van de mensen onder 
elkaar en met de natuur, en in het stre
ven van de mensheid naar de gerechtig
heid . Jaurès voelt zich hierin vcrwant 
aan Michclet. 

4· A.J .F. Köbben, De zaakwaarnemer, 
inaugurele rede, (Deventer 1983) 5· 
5. De dichter Hoornik, die eveneens in 
het concentratiekamp Dachau zat, gaf in 
hetgedicht ' Dien avond' Beekmans 
gedachten weer: 

'Zeg mij' zijn stem werd warm 
'aan wien ik toebehoor. 

maar dan neemt weer de wereld 
mij binnen haar bereik.' 

Uit: Ed. Hoornik, Tweespalt, 's-Graven
hage 1946. 
6. H.B. Wiardi Beckman, Sociaal
Democratie en Nationale Gedachte 
(Amsterdam 1935). 
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Beekman stelt deze vraag: hebben de socialisten 
zich dan niet van het vaderland losgemaakt? Om 
vervolgens te behandelen de beroemde uitspraak 
uit het Communistisch Manifest van 1847: 'De 
arbeiders hebben geen vaderland.' In zijn betoog 
volgt Beekman op de voet de interpretatie van 
1aurès in diens L 'Armée Nouvelle ( 191 1 ).7 1aurès 
schrijft: 'La fameuse phrase si souvent répétée et 
exploitée en tout sens: Les ouvriers n'ont pas de 
patrie; ce n'était qu'une boutade passionnée, une 
réplique toute paradoxale et d'ailleurs malencon
treuse à la polémique des patriotes bourgeois qui 
dénoncaient Ie communisme comme destructeur 
de la patrie.' Volgens 1aurès haastte Marx zich dan 
ook in de volgende passage deze uitspraak gedeelte
lijk terug te nemen: 'Terwijl het proletariaat zich 
eerst de politieke macht veroveren, zich tot natio
nale klasse verheffen, zich zelf als natie vormen 
moet, is het zelf(s) 8 nog nationaal, zij het ook vol
strekt niet in de zin der bourgeoisie'. Het vaderland 
is voor 1aurès dus niet hetzelfde als de burgerlijke 
klassenstaat. Later noemt hij genoemde woorden 
nog een 'outrance de sarcasme'. Als wij dan bij 
Beekman kijken, dan spreekt die van 'een befaamd 
woord, dat menigmaal te onpas door vriend en vij
and is aangehaald.' Ook hij vindt dat men de vol
gende zinnen uit het manifest lezen moet. Het 
belangrijkste daarin is voor hem, dat het proletari
aat 'zich tot nationale klasse verheffen' moet. Met 
andere woorden: 'het moet zich vaderland verove
ren'. - 1 aurès schreef deze passage in zijn pleidooi 
voor een volksleger, waarvan hij verwachtte dat het 
de eenheid van de natie zou bevorderen. In zijn tijd 
leefde de Internationale, waarin hij zeer actief was, 
sterk onder de socialisten. Dat maakte dat zij in de 
ogen van de burgerlijke partijen vijanden van de 
natie waren. 1aurès wilde met deze interpretatie 
zijn tegenstanders overtuigen van de nationale 
gezindheid van de arbeiders. Dat hij de internatio
nale gemeenschap zag als een vrije federatie van 
autonome naties, was ook een bewijs dat het socia
lisme het vaderland niet wilde vernietigen. Het had 
juist de taak een nieuw, socialistisch vaderland op te 
bouwen. 

7. J. Jaurès, L 'Armée Nouvelle (Parijs 
1911) 538-545· 
8. In de Duitse tekst staat 'i st es selbst 
noch national'. Het lijkt mij beter dit 
met 'zelfs' te vertalen. Dit is echter niet 
gebruikelijk. 
9. Beekman heeft T roelstra bijgestaan 
met het voltooien van diens Gedenk
schriften. De invloed van Traelstra op 

... f ' l 

Beekman zocht steun in Jaurès' interpretatie van 
genoemde zin om andere redenen. Het idealistische 
internationalisme van vóór 1 9 1 4 leefde niet meer. 
Sinds het Manifest hadden de arbeiders, door zelf 
politieke en sociale rechten te bevechten, stap voor 
stap hun 'verheffing tot nationale klasse' verwezen
lijkt. Hij wilde zijn jonge gehoor bij de A. 1. C. ervan 
overtuigen dat zij in 1 9 34 ingegroeid waren in de 
natie; dat zij erbij hoorden; dat de belangen van het 
land ook hun belangen waren. De socialisten staat 
dan werk van nationaal belang te doen: eenheid in 
het volk brengen door de klassentegenstelling op te 
heffen en de volkskracht versterken door sociale en 
culturele verheffing van de volksmassa. 

Om te bewijzen dat de sociaal-democratie altijd 
al de nationale gedachte had aanvaard, herinnert 
Beekman eraan dat de Internationale in het verle
den het zelfbeschikkingsrecht van alle nationalitei
ten had erkend. Vervolgens wijst hij op Jaurès, die 
zichzelf 'als de voortzetter van de nationale Franse 
tradities' beschouwde. Hij citeert uit zijn Armée 
Nouvelle: 'De arbeiders kunnen slechts overwinnen, 
door zich eigen te maken de beste producten van 
verstand en geest van het eigen land, door zich 
eigen te maken de wezenlijke elementen van hlln 
nationaal leven'. En: 'meer dan enige andere klasse 
staat de arbeidersklasse midden in het vaderland'. 
Ten slotte citeert hij woorden van Jaurè tot diens 
partijgenoten: 'Gij zijt aan deze bodem gehecht, 
door al hetgeen aan u is voorafgegaan en door al 
hetgeen u zal volgen; door hetgeen u geschapen 
heeft en door hetgeen gij zult scheppen; door het 
verleden en door de toekomst; door de graven, die 
daar onbeweeglijk liggen én door het tere trillen 
van de wiegen'. Voor Nederland verwijst Beekman 
naar Troelstra.9 Ook deze zag zichzelf als 'nationa
le figuur'. Traelstra gaf zijn krachten aan een natio
nale taak: de politieke organisatie van de Neder
landse arbeidersklasse. 

Beekman wil het internationale karakter van de 
beweging overigens niet verwaarlozen. Haar eind
doel is de internationale gemeenschap, die -
Traelstra zei het reeds - slechts opgebouwd kan 

hem valt echter buiten dit bestek. Ik wil 
slechts verwijzen naar een artikel va_n 
Traelstra in Het Volk, 'De arbeiders en 
het vaderland', d.d. 2 2 januari 1915. 
Voor zijn rede heeft Beekman duidelijk 
een en ander uit dit artikel gebruikt en 
geciteerd. - Zie: H.B. Wiarai Beckman, 
Traelstra de ziener. Keur uit het journalistieke 
werk (Amsterdam 1935) 217-2 2o. 
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worden uit gezonde nationale eenheden. Hij ziet 
'de sociaaldemocratie [als] de vredeskracht, die zich 
keert tegen de oorlog-verwekkende elementen in 
het kapitalisme en tegen de misvorming van de 
nationale gedachte tot nationalistische verdwazing. 
Ons doel is: de volkeren te verenigen door hen van 
het kapitalisme te bevrijden.' Hij zegt dan: 'Wij zijn 
internationalisten in de geest van het schone woord 
van Jaurès: "Een beetje internationalisme verwij
dert de mens van zijn vaderland, doch veel interna
tionalisme voert hem naar dat vaderland terug."' 

Beekman voert nog andere argumenten aan om 
het nationale van de arbeidersbeweging aan te 
tonen. In het Nederlands volkskarakter, waarin de 
in de tachtigjarige oorlog ontstan_e vrijheidsliefde 
essentieel is, past het democratisch socialisme vol
komen. 10 Hij spreekt over verbondenheid met 'de 
lage landen bij de zee' door de historische lotsge
meenschap, door taal, kunst, cultuur en natuur. 
Ook de liefde voor het eigen land is 'oud' in de 
beweging. 

Nadrukkelijk verwerpt hij de aantijging van de 
politieke tegenstanders, dat de soAP door de drei
ging van het fascisme en door de crisis haar stand
punt aangaande de natie wijzigde. Het mag zijn, dat 
het accent wat is verlegd, maar van iets geheel 
nieuws is geen sprake. Hij zegt: 'Wij eisen onze 
plaats in de nationale gemeenschap van Nederland 
op, op grond van ons onveranderd beginsel.' 

In zijn slotwoord hoort men twee voor 
Beekman essentiële gedachten. Ten eerste: 'Wij 
hebben onze plaats midden in het leven van de 
Nederlandse natie. Nederland heeft ons nodig, 
opdat wij eindelijk van dit volk een eenheid, een 
sociale eenheid, maken'. Ten tweede: 'Nederland 
heeft ons nodig om het te verdedigen tegen het aan
sluipend gevaar van openlijk en verbloemd fascisme 
- om te bewaren hier de geestelijke vrijheid, het 
hoogste nationale goed.' 

Deze rede maakt een wat geforceerde indruk: 
door te verwijzen naar het verleden wordt het nieu
we in de kijk op de natie weggemoffeld. Voor vele, 
vooral de oude, partijleden moeten Jeze opvattin
gen toch nieuwlichterij geweest zijn. De politieke 
tegenstanders vonden ze niet meteen geloofwaar-

1 o. Beekman verwijst naar de christen
socialist dr. J .P. Kruijt in Het Nederlandse 
Volkskarakter en het Socialisme, Arnhem 
1934, uitgave van de Woodbrookers; 
ook in die kring werd dus nagedacht over 
natie en socialisme . 
1 1. Aleerneen Handelsblad no. 3S 1 8 1, 

dig. Het Alsemeen Handelsblad' 1 schreef (mijns 
inziens terecht): Troelstra mag dan een nationaal
voelende figuur geweest zijn, vele andere sociaal
democratische leiders hebben de arbeiders van de 
volksgemeenschap afkerig gemaakt. Dat hun actie 
'den niet-bezittenden den weg tot de natie heeft 
gebaand' 12 was niet hun doel, maar een door hen 
niet bedoeld gevolg. 

Plan van de Arbeid 
Duidelijk nieuw was Beekmans kijk op: hoe de 
nationale gedachte voor sociaal-democratische 
doeleinden aan te wenden in de praktische politiek 
van de SOAP. Ik noem twee voorbeelden. Aller
eerst het Plan van de Arbeid. In een voordracht zegt 
hij het volgende. 1 3 Politiek is de toepassing van het 
blijvend .beginsel op de steeds wisselende omstan
digheden. Als de SOAP de nationale gedachte zou 
bestrijden of ontkennen, zou zij zich als politieke 
kracht uitschakelen. 'Een grote partij, die 't aan 
haar beginsel verplicht is, 'n volkspartij te worden, 
kan dat niet.' De SOAP heeft, de realiteit ontken
nende, te veel doctrinair en te weinig politiek 
gedacht. Maar nu komt zij met het Plan van de 
Arbeid: 'een plan, dat zich op de nationak gedachte 
mag beroepen, omdat het niet slechts voor de 
arbeidersklasse, maar voor de gehéle volksmassa de 
enig mogelijke uitweg betekent.' En verder: 'Hier 
ligt voor ons de kans, de krachten, die de crisis heeft 
losgemaakt - ook de opleving van de nationale 
gedachte - dienstbaar te maken aan ons beginsel.; 
aan ons einddoel; ... door een anti-kapitalistische 
volkspolitiek op brede basis; door een welvaartspo
litiek tot behoud van de nationale volkskracht.' 

Het tweede voorbeeld betreft de monarchie. In 
1936 is door het komende huwelijk van Juliana en 
Bernhard de houding van de SOAP ten aanzien van 
het koningschap aan de orde. '[Wij kunnen]', zegt 
hij, 'onze plaats in de volkseenheid niet ten volle 
bezetten zonder erkenning van de bestaande staats
vorm, de constitutionele monarchie'. 'Onze be
zwaren [tegen het koningschap] zijn er niet minder 
op geworden, nu de aanstaande prins-gemaal een 
Duitser is, die zijn verbindingen heeft gehad met de 
nationaal-socialisten; intussen is er, naar een zorg-

januari of februari 1935. 
12. I-l.B. Wiardi Beckman, Sociaal
Democratie en Nationale Gedachte 8. 
1 3. Aantekeningen voor een voordracht 
in Arnhem, waarschijnlijk in de tijd dat 
de campagne voor het Plan van de 
Arbeid werd gevoerd. 



vuldig onderzoek de redactie van onze krant [Het 
Volk, MHwa]leerde, alle reden om te geloven, dat 
prins Bernhard persoonlijk in het geheel geen sym
padue voor de nazi's gevoelt en slechts ná de over
winning van Hitler, om zijn positie niet geheel 
onmogelijk te maken, voor korte tijd een functie in 
een nationaal-socialistische organisatie heeft aan
vaard.' Er is echter geen aanleiding aan te nemen 
dat dit een gevaar voor de Nederlandse democratie 
betekent. Zijn conclusie is: verzet tegen het 
koningschap is niet noodzakelijk; het zou wèl zeer 
nadelig zijn. Uit tactisch oogpunt dus moetdes DAP 

bij de feesten niet afzijdig blijven, maar op eigen 
wijze eraan deelnemen. 14 Dàt deed hij, toen hij bij 
de geboorte van prinses Beatrix zijn dochtertjes 
meenam naar de feestelijkheden op de Dam. 

De nationale gedachte kreeg een plaats in het 
nieuwe beginselprogram van 1937 1 5, waarin Beek
man- hij was een van de secretarissen - zijn ideeën 
kon inbrengen. Hij verdedigde het program op het 
congres. Als hij in zijn rede zegt: 'er heeft zich een 
groeiproces voltrokken', dan geldt dat in de eerste 
plaats voor de vertegenwoordigers van de nieuwe 
generatie, die zich sinds begin jaren dertig met de 
partijvernieuwing hadden beziggehouden. De nieu
we opvattingen waren evenwel niet meteen 
gemeengoed. De nationale gedachte zou, mèt de 
aanvaarding van de monarchie en de nationale ver
dediging, tot het uitbreken van de oorlog in 1 940 
binnen de partij niet vanzelfsprekend zijn. 

In 1938 neemt Beekman in de Eerste Kamer 
voor het eerst deel aan het defensiedebat. 16 Hij 
maakt een krachtige indruk, meer zichzelf dan in 
voorgaande jaren. De versterking van de weer
macht is aan de orde. Hij moet- net als Jaurès vóór 
de Eerste Wereldoorlog - zijn politieke tegenstan
ders overtuigen van de nationale gezindheid van de 
socialisten. In zijn geval wekte het door de SOAP in 
het verleden ingenomen ontwapeningsstandpunt 

' • r t 

nog steeds wantrouwen. Beekman beet flink van 
zich af: de nederlaag van dit streven, geleden tegen 
de krachten, die de internationale ontwikkeling 
beheersen, is de nederlaag van het beste in de mens; 
als men, zoals de minister, een verloochening van 
het verleden op militair gebied eist, zal men die niet 
krijgen. Ook hij is van oordeel dat ter wille van de 
onafhankelijkheid de Nederlandse weermacht moet 
worden versterkt . Over de omvang van de uitgaven 
merkt hij op dat de draagkracht van ons volk door 
de crisis gering is. De grens ligt daar, waar sociale 
en culturele belangen van ons volk in het gedrang 
komen. Ook de weerkracht van een natie is ten 
slotte van de innerlijke waarde van de volkskracht 
afhankelijk. Evenwel: 'De Regeering weet, en de 
politieke tegenstanders, die ons gaarne over deze 
zaak aanvallen en zoo gaarne grieven tegen ons zoe
ken, weten, dat men in het uur van het gevaar op 
ons zal kunnen rekenen.' 

In maart 1 940 is bij het defensiedebat de scherp
te van de tegenstellingen verdwenen. Immers: 'de 
brand van den oorlog woedt langs onze grenzen.' 
Beekman meent: de Nederlandse soldaat neemt 
geen heroïsche pose aan, maar zal als het erop aan
komt zijn plicht doen. 1 7 Wij staan achter de rege
ring. 

Dit gold zéker voor hemzelf. Met de mobilisatie 
in hetnajaar van 1939 werd hij - op eigen verzoek 
aangesteld als reserve-officier. Op 1 o mei 1940 
trad hij in dienst bij de generale staf. Op 2o mei 
sprak hij op de Grebbeberg namens de opperbevel
hebber Winkelman bij de graven der gevallenen. 

Op het eerste gezicht is het niet te rijmen met 
een dergelijke principiële stellingname dat hij als 
hoofdredacteur niet toeliet dat er in Het Volk ge
ageerd werd tegen nazi-Duitsland. In een artikel 
'Sociaal-Democratie en Nederlands neutraliteit' uit 
1 940 verduidelijkt hij zijn standpunt. Sinds het mis
lukken van de Volkenbond, is Nederland op zelf-

14. Rede, uitgesproken in de vergade
ring van de Verenigingsraad van de 
VARA op zaterdag 12 december 1936, 
17 -24 . 
15. De tekst luidt: 'De sociaal-democra
tische beweging weet zich door histori
sche lotsgemeenschap deel van de 
Nederlandse natie en bouwt voort op de 
beste Nederlandse tradities van geeste
lijke vrijheid en verdraagzaamheid. De 
door haar nagestreefde opheffing van de 
klassentegenstellingen zal de sterkste be
lemmering voor de totstandkoming ener 
werkelijke volkseenheid wegnemen. 

In en door haar strijd heeft de arbeiders
klasse zich een plaats in de nationale 
volksgemeenschap verworven, terwijl 
de uitbreiding van de politieke democra
tie de arbeiders tot volwaardige staats
burgers heeft gemaakt. Hoewel de 
socialistische voortbrengingswijze 
slechts op internationale grondslag vol
ledig kan worden verwezenlijkt, acht de 
soAP het haar taak om, voor zover dat 
binnen de nationale grenzen mogelijk is, 
het economisch leven in socialistische 
richting teleiden. ' 

Eerste Kamer. Defensiebegroting 1 9 3 8, 
1 6 en 1 8 februari 19 3 8. Defensie
begroting 1 940, 6 maart 1 940. 
1 7. Beekman ontleent deze gedachte aan 
Huizinga. Huizinga meent dat de Neder
landse volksaard onheroïsch is. Het 
begrip held wordt zijns inziens door het 
nazisme misbruikt . Oorspronkelijk was 
het een prijs der dankbaarheid voor de 
doden. 'Men trok niet uit, om een held 
te zijn, maar om zijn plicht te doen.' (In 
de schaduwen van moreen, hoofdstuk X V 
Heroïsme) 

16. Handelingen der Staten-Generaal. 
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standigheid aangewezen. Daar het dwaasheid is 
door eigen toedoen oorlogsgeweld over ons land te 
brengen, is neutraliteittezamen met landsverdedi
ging de aangewezen weg. Dit brengt mee, dat men 
Duitsland in de krant niet moet te provoceren. Hij 
wil wèl verdediging en toelichting van de eigen 
democratische beginselen. 'De noodzaak af te zien 
van grote woorden en hatelijke bestrijding behoeft 
niet als een verlies te worden aangemerkt. Zolang 
de vrijheid tot actie ongerept is, behouden wij alle 
ruimte om de noodzakelijke geest van democrati
sche weerbaarheid wakker te houden in het volk.' 1 8 

Het Volk liet trouwens meer blijken van anti-Duitse 
gezindheid dan de burgerlijke pers. 

Johan Huizinaa 
Inmiddels ben ik gekomen bij de volgende periode, 
die van Beekmans verzet tegen het nazistische regi
me van Hitler. Waarom was het hem alles waard 
Nederlands onafhankelijkheid te verdedigen? Het 
was niet alleen liefde voor zijn land. Het ging ook 
om waarden die bedreigd werden . En om de eigen
schappen die de Nederlandse identiteit bepalen. Op 
beide punten heeft hij in zijn gedachtenvorming 
veel te danken aan de historicus Huizinga. Hij had in 
Leiden bij hem gestudeerd en was in 1 9 3 1 bij hem 
gepromoveerd op 'Het syndicalisme in Frank
rijk' 19. 

Als kind wist ik dat onze vader geschiedenis leuk 
vond. Hij vertelde over het beleg en ontzet van 
Leiden, op 3 oktober aten wij hutspot. Hij vcrtelde 
over Hugo de Groot, die uit Loevestein ontsnapte 
in een boekenkist waar hij door zijn eigen vrouw in 
was gestopt. Dan liet ruj ook een gravure met de 
beeltenis van De Groot zien. Die stond in een groot 
in perkament gebonden boek, dat met nog meer 
van zulke boeken bovenop de boekenkast van onze 
ouders lag. Hij had ze in zijn studietijd verworven. 
Nu pas heb ik mij gerealiseerd dat de meesten 
betrekking hadden op de zestiende en zeventiende 
eeuw, de periode van de wording en de bloei van de 
Republiek: Erasmus, De verantw~"ordlnghe des 

Princen van Orangïen, Hugo de Groot, Hooft, 
Brandt. Wij zullen zien dat juist die periode later in 
zijn leven een belangrijke rol vervulde in zijn kijk 
op Nederland. 

Wat vond Beekman belangrijk bij Huizinga? In 
19 3 5 verscheen diens In de schaduwen van morsen. 20 

In een recensie 2 I schreef ruj dat Huizinga met dit 
boek wil dat men zich rekenschap geeft van de geva
ren die de Westerse cultuur bedreigen. Het gaat 
hem om 'geestelijke waarden', de gebieden van het 
spirituele, het intellectuele, het morele en het 
esthetische. 2 2 Beekman noemt het boek een plei
dooi voor het ongerept behoud van 'waarheid en 
menselijkheid, rede en recht', een pleidooi-voor
de-geest. Hij vraagt zich af: 'Zal intellectueel 
Nederland nu beseffen, dat het bij de grote kamp 
van onze dagen tussen democratie en dictatuur ook 
gaat om de eigen zaak: om de vrijheid van de geest 
en daarmede om de geest zelf? ... er is geen schik
king mogelijk tussen de dictatuur en de vrije geest.' 
Hulzinga reageert ruerop: 'Het verheugt mij, dat ge 
het boek als geheel zoo zeer begrepen hebt in den 
zin, die mij het liefst is.' Voor Beekman zou het 
steeds een leidraad blijven. Aan dit werk was voor
afgegaan NederJand's Geestesmerk23, een geschrift van 
gelijke strekking, maar beperkt tot Nederland. 
Beekman noemt Huizinga naar aanleiding hiervan 
'een onverdacht en onvervaard tegenstander van de 
dictatuur-propaganda.' 24 

ln februari 1940 verscrujnt Huizinga's Patriotisme 
en nationalisme in de Europeesche aeschiedenis tot het 
einde der 19e eeuw. 2 5 Ook dit boekje stond in Beek
mans boekenkast. Huizinga beschrijft 'patriotisme' 
als de wil tot handhaving en verweer van wat eigen 
en dierbaar is. Nationalisme is de machtige drift tot 
heerschappij, de zucht om het eigen volk of de 
eigen staat te laten gelden vóór, boven en ten koste 
van andere. In patriotisme klinkt mee een welover
wogen besef en een streven, het drukt de overtui
ging uit van een volstrekt bindende verplichting 
jegens het vaderland, slechts door het opperste 
richtsnoer in het geweten begrensd. 2 6 In maart 

18. H.B. Wiardi Beckman, Sociaal
Democratie en Nederlands neutraliteit, 
Geschriften van de s V M V ( 1 940) 6. 

21. H.B. Wiardi Beckman, 'In de scha
duwen van morgen', De Socialistische 
Gids 2o (1 935) 718 -725. 

twintig jaar staatkundig leven ' , in 
Ir J. W. Albarda. Een kwarc eeuw parlemen
taire werkzaamheid in dienst van de bevrij
dinB der Nederlandse arbeidersklasse 
(Amsterdam 1938) 69. 

19. H.B. Wiardi Bcckman, Het Syndica
lisme in Frankrijk (Amsterdam 1931 ). 
20. J. Huizinga, In de schaduwen van mor
sen. Een diaanose van het neestelijk lijden 
van onzen tijd (Haarlem 1 935). 

2 2. J. Huizinga, In de schaduwen van mor· 
aen 26 . 
23. J. Huizinga, NederJand 's Geescesmerk 
(1935 2dcdruk). 
24. H.B. Wiardi Beckman, 'Vijf en 

25. J. Huizinga, Patriol'isme en nationalis

me in de Europeesche aeschiedenis lOl het 
einde der 19e eeuw (Haarlem 1940). 
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I94o, als dit boekje pas verschenen is, zegt 
Beekman in de Eerste Kamer: 'De brand van den 
oorlog woedt langs onze grenzen.' Ik kan me niet 
anders voorstellen dan dat hij zich toen bij het lezen 
van Huizinga's woorden gesterkt voelde in wat hij 
als zijn 'bindende verplichting' zag tegenover 
Nederland. 

Volkskarakter en verzet 
Op I o mei 1940 vielen de Duitsers ons land bin
nen. Toen waren de waarschuwingen van Huizinga 
een steun. Toen was de waarde die deze toekende 
aan de ontstaansgeschiedenis van Nederland een 
bron van inspiratie. Beekman was 36 jaar. Hij zag 
het als zijn taak de Nederlanders weerbaar te maken 
door er op te wijzen waar vanouds hun kracht lag. 
Hij hield voordrachten over: het 'Ontstaan van de 
Nederlandsche natie', de democratie, de rechts
staat, en 'De wereld, waaruit deze oorlog is ont
staan'. Twee ervan zijn in druk verschenen. De vol
gende woorden van Huizinga uit het begin van 
Nederfand's Geestesmerk hadden daarvoor het motto 
kunnen zijn: 'Het leven van een natie ... heeft zijn 
vorm en zijn betekenis, zijn zin en zijn richting, uit 
dat deel wat voorbij is.' 

In de eerste voordracht, 'Onszelf blijven', 2 7 uit 
I 940 wil Beekman zijn toehoorders bewust maken 
van wat in het verleden is gegroeid. De oorsprong 
van het eigen-Nederlandse ligt in de geschiedenis. 
In de grootse strijd tegen Spanje voor het behoud · 
van de vrijheid is de Nederlandse natie gesmeed. 
Hij schrijft: 'Dit zijn nkt alleen mooie verhalen, 
waarmee wij onze kinderen stichtelijke uren kun
nen bezorgen. Het is de levende werkelijkheid, 
waarin diep de wortels gaan van ons aller bestaan. 
En nu is dit de vraag: leeft nog in ons de kracht om 
het eigen-nationale vast te houden in alle omstan
digheden?' Hij gaat vervolgens in op de verschillen
de kenmerken van ons volkskarakter. 2 8 Die ken
merken zijn vrijheidszin, verdraagzaamheid, gevoel 
voor rechtvaardigheid en recht, drang naar waar
heid; nuchterheid; kritische zin; een diepverankerd 
geestelijk leven; standvastigheid; eenheid-in-ver
scheidenheid. Hij zegt dan: wat wij nodig hebben is 

vooral trouw aan die beslissende grondslagen van 
ons nationaal bezit, die ons volk verbinden met zijn 
geschiedenis. Wij blijven onszelf. Wij kennen onze 
plicht: Den Vaderlant ghetrouwe. 

De tweede voordracht uit 1 94I heeft als titel 
'Geschiedenis als opdracht'. 29 De geschiedenis laat 
zien 'dat, ... wat blijft'. 

Het gaat hier om het ontstaan en de eerste eeuw 
van ons zelfstandig volksleven. De Hollandse cul
tuur van de zeventiende eeuw werd bepaald door 
twee geestelijke stromingen: de humanistische en 
de Calvinistische. Opmerkelijk is dat die cultuur 
wezenlijk anders was dan die in de absolutistisch 
geregeerde landen van die tijd. Belangrijk was de 
figuur van koning-stadhouder Willem 111. Beekman 
had het plan een studie over hem te schrijven, maar 
is niet verder gekomen dan wat voorbereidend lite
ratuuronderzoek. Hij schetst Willem 111 als de lei
der in het verweer tegen de dreigende overheersing 
door Loclewijk x 1 v, als de strijder voor de zaak van 
de geestelijke vrijheid en van het protestantisme. 
Niet alleen vrijheid en bestaan van de Republiek 
werd bedreigd; de Franse macht 'riep een conflict 
in het leven van diepe, geestelijke betekenis, waar
bij de Europese cultuur de inzet was.' Het was 
Willem lil, 'die de zegevierende opmars van het 
Franse absolutisme .. . wist te stuiten.' De parallel 
met de strijd tegen nazi-Duitsland ligt voor de 
hand. Humanisme en Calvinisme. Hij noemt het 
blijvende waarden uit de Nederlandse geschiedenis, 
'die verplichtingen opleggen aan wie zijn volk 
trouw wil zijn.' 

Mijn vader heeft zijn verzet tegen nazi-Duitsland 
opgevat als een plicht. In het kamp schreef hij: 't 
Gaat om de wereld, waarin onze kinderen moeten 
leven.' Dit is voor zijn gezin zeker een steun ge
weest toen hij niet terugkwam uit Dachau. Het 
heeft ertoe bijgedragen dat wij begrip en eerbied 
hadden voor zijn besluit in het verzet te gaan. Wij 
konden trots op hem zijn. Dat neemt niet weg dat 
het gemis op geen enkele manier kon worden goed
gemaakt. 

26. 1. Huizinga, Patriotisme en nationalis
me 9-11. 

'dit heb ik in Leiden geleerd'. siebzehnten jahrhunderts Uena 193 2) . 

27. H.B. Wiardi Beckman, 'Onszelf 
blijven!' Den Vaderlont Ghetrouwe 
(Haarlem 1 940). 
2 8. In de aantekeningen voor de voor
dracht in Arnhem schrijft hij hierbij: 

. 29. H.B. Wiardi Beckman, 
'Geschiedenis als opdracht', Dat, wat 
blijft (Haarlem 1941 ). 
Beekman heeft voor deze voordracht 
o.a. de volgende werken geraadpleegd: 
- 1. Huizinga, Holländische Kultur des 

- 1. W. Berkelbach van der Sprenkel, De 
Vader des Vaderlands (Haarlem '94' ). De 
historicus Berkelbach beoogde met zijn 
brochure hetzelfde als Beckman. Zij 
hadden in het begin van de bezetting 
enige malen contact. 
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Voor de integratie van de soAP hebben Beekmans 
ideeën over de natie een positieve functie vervuld. 
Het was een nieuwe impuls voor het vormgeven 
aan het democratisch socialisme. Hetzelfde geldt 
voor het verzet tegen het nazisme. Beekman heeft 
hierdoor bij anderen de motivatie verdiept en ver
sterkt. Wat hemzelf betreft verklaart het voor een 
belangrijk deel zijn onwrikbare houding. Daarnaast 
vond hij steun in zijn geloof en had hij een strijdbaar 
karakter. 

Wanneer heden ten dage sommigen zich verba
zen dat zelfs socialisten zich mengen in de discussie 
over de natie, dan kan men met Beekman zeggen: 
'Uit de geschiedenis van de socialistische beweging 
blijkt, dat hier van iets geheel nieu_ws geen sprake 
is.' Ook nu zijn er weer omstandigheden die ertoe 
nopen ons te bezinnen op de actuele betekenis van 
de nationale gedachte . Wat verstaan wij onder de 
Nederlandse identiteit en wat is die identiteit en 
onze zelfstandigheid ons waard is? 

Het lijkt mij zinvol dat de PvdA, waar men veel 
aandacht pleegt te hebben voor de geschiedenis van 

de sociaal-democratie, zich rekenschap geeft van de 
integrerende werking van de nationale gedachte 
voor de arbeidersklasse in de jaren dertig. Beekman 
noemde als Nederlandse karaktertrekken: vrij
heidszin, verdraagzaamheid, eenheid-in-verschei
denheid, rechtsgevoel, democratie. Dit had tijdens 
de oorlog natuurlijk een extra lading. Doch het zijn 
allen eigenschappen die passen bij de sociaal-demo
cratie. Het zijn allen eigenschappen die evenzeer 
nodig zijn bij de integratie van de immigranten in 
ons land als bij de Europese integratie. 
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