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Hermanus en Antonius Albertus van Beek werden op 3 Augustus 1876 te Rotterdam geboren; zij 
waren afstammelingen van een Oud-Katholieke familie, oorspronkelijk afkomstig uit Amersfoort. 
Hun vader had in 1871 te Rotterdam een groothandel in ruwe tabak opgericht, waarin zijn beide 
zoons hun loopbaan zouden vinden. Herman van Beek bezocht aanvankelijk het Gymnasium 
Erasmianum te Rotterdam, doch hij ging naderhand over naar de Handelsschool te Amsterdam, die 
hij evenals zijn tweelingbroer doorliep. De broeders kwamen daarna bij hun vader op kantoor; deze 
leertijd werd aangevuld door verblijven in Engeland en Duitsland. Reeds zeer spoedig kregen de 
twee jongemannen een verantwoordelijke taak, en het is zowel een bewijs van de vooruitziende 
blik van hun vader, als van de hoedanigheden der zoons, dat zij beide op 1 Januari 1900, dus op 
drieëntwintigjarige leeftijd, door hun vader werden opgenomen als vennoten in de firma A. L. van 
Beek te Rotterdam. 
De economische ontwikkeling van West-Europa, en in het bijzonder de bloei van de Duitse 
industrie, hadden een gunstige invloed op de consumptie van tabak. De productie van sigaren nam 
sterk toe, een ontwikkeling die soms abrupte veranderingen in de tabaksmarkt ten gevolge had, 
doordat de smaak van het publiek omsloeg naar bepaalde qualiteiten van tabak, kleuren van 
dekblad, enz. De twee begaafde en energieke broers slaagden er in, aanvankelijk onder leiding van 
hun vader, hun bedrijf snel te vergroten. Dit gaf meermalen aanleiding tot wrijving tussen hen en 
andere vakgenoten, daar de vooraanstaande huizen in de tabakshandel (die veelal in combinaties 
samenwerkten) zich scherp verdedigden tegen de zich snel ontwikkelende Rotterdamse firma. Naar 
mate deze haar eigen plaats in het eerste gelid had verworven werden deze tegenstellingen minder. 
Gedurende de periode 1896-1914 was het leven van Herman van Beek een onafgebroken reeks van 
stuwend werk. De lange en inspannende seizoenen der tabaksinschrijvingen te Amsterdam en 
Rotterdam werden afgewisseld met veelvuldige buitenlandse reizen: op de inkoop volgde de 
verkoop. Meer dan thans hadden de leiders van een dergelijk bedrijf de gewoonte, zelf bij 
voortduring in persoonlijk contact met hun afnemers te zijn. Het grootste afzetgebied was 
Duitsland, waarnaast Nederland, België en Scandinavië van belang waren; voorts, meer dan 
tegenwoordig, de z.g. regielanden als Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, enz., waar 
toenmaals het verbruik van sigaren nog van aanmerkelijke omvang was. 
Inmiddels was het gebied van activiteit, waarop Herman van Beek zich bewoog, aanvankelijk 
voornamelijk tabak voor de sigaren- en kerfindustrie, uitgebreid. Omstreeks het begin van de 20ste 
eeuw nam de opkomst van de sigarettenindustrie steeds markanter vorm aan; het was duidelijk, dat 
hiervoor de Nederlandse koopman een ruim gebied open lag. Na een geleidelijke voorbereiding 
werd de activiteit op dit terrein van zo veel belang, dat Herman van Beek, zijn mede-firmanten, 
alsmede zijn vertrouwde vrienden en medewerkers, de Heren Wachenheim uit Mannheim, tezamen 
een naamloze vennootschap oprichtten, de Hollandsch Turksche Tabak Mij., gevestigd te 
Rotterdam. Dit bedrijf, dat weldra bijkantoren vestigde in Duitsland, Turkije, Griekenland en 
Bulgarije, ontwikkelde zich snel. Ondanks de wisselvallige gang van zaken op het gebied van 
Orientaalse sigarettentabak wist dit nieuwe bedrijf zich te handhaven en uit te breiden; het is heden 
ten dage het enige Nederlandse bedrijf op dit gebied, dat een vooraanstaande plaats heeft verkregen 
en behouden. 
De jaren 1914-1918 brachten beroering en verandering, doch geen vermindering van activiteit voor 
Herman van Beek. De handel in tabak vond  voortgang, zij het dan, dat de levering van tabak aan 
de centrale mogendheden bezwaren ondervond. Op de kundigheden en energie van Herman van 
Beek werd thans een beroep gedaan in het algemeen belang van de Nederlandse tabakswereld, en 



hij gaf zijn medewerking gaarne in verschillende commissies van de NOT 1) (1) Gedenkboek 
NOT, deel 111, pag. 134, 272). 
De jaren, volgende op de wapenstilstand waren vol koortsachtige activiteit. De nieuwe staten in 
Midden- en Oost-Europa hadden grote behoefte aan tabak, hetgeen aanleiding was voor Herman 
van Beek tot het maken van veelvuldige reizen naar deze landen, waarmede nauwe relaties werden 
aangeknoopt. Duitsland bleef, ondanks alles, een afzetgebied van uitnemend belang, zij het dat de 
voortschrijdende inflatie en de veelal chaotische toestand het werken in dit land uitermate moeilijk 
en gevaarlijk maakten. 
Dit geldt te meer, waar ook de tabak in deze na-oorlogse jaren sterke ups en downs doormaakte. De 
steeds groter wordende werkkring van de beide bedrijven maakte het vrijwel onmogelijk voor 
Herman en Anton van Beek, alles te omvatten, vooral nadat hun vader in 1917 was gestorven. Dit 
probleem werd op gelukkige wijze opgelost, toen hun vriend Otto Wachenheim zich bereid 
verklaarde, in 1922 medevennoot der firma A. L. van Beek te worden. Des te zwaarder was de slag, 
die Herman van Beek en zijn beide bedrijven trof, toen in Juni 1923 zijn tweelingbroeder Anton 
plotseling overleed. Niettemin slaagden Herman en zijn associé er in, hun taak voort te zetten, 
waarbij de stijgende lijn verder werd opgevoerd. 
Thans werd Herman van Beek ook geroepen tot behartiging van de algemene belangen van de 
tabakshandel door zijn benoeming tot bestuurslid van de Vereniging van de Tabakshandel in 1923. 
Deze functie heeft hij tot zijn dood met toewijding en kracht vervuld, sinds 1926 als vice-voorzitter 
van het bestuur, sinds begin 1940 als waarnemend voorzitter, en sinds 1946 als voorzitter. 
Met voorzichtigheid en met vooruitziende blik gaf hij leiding aan zijn ondernemingen gedurende de 
moeilijke jaren tussen 1929 en 1933. Toen het diepste punt van de economische crisis voorbij was 
deden zich nieuwe ernstige moeilijkheden voor. De invoering van het bilaterale betalingsverkeer in 
vrijwel alle Midden- en Oost-Europese landen, met name Duitsland, betekende een ernstige 
bedreiging voor de Nederlandse transitohandel. In de bestrijding dezer moeilijkheden had van Beek 
mede een werkzaam deel, o.a. door zijn werk in de NEFEGO. Op zijn eigen terrein, de tabak, 
behoorde hij tot degenen, die de stoot gaven tot de oprichting der Algemene Tabak Commissie, een 
lichaam waarin cultuurmaatschappijen, handel en makelaars gezamenlijk streefden naar 
verdediging van hun belangen. Dit orgaan had vooral succes bij de pogingen tot handhaving van de 
afzet van Sumatra- en Javatabak naar Duitsland. De Nederlands-Duitse clearing liet niet voldoende 
ruimte tot afwikkeling dezer leveringen, zodat aanvullende betalingsmogelijkheden werden gezocht 
en gevonden. De belangrijkste objecten ter compensatie waren schepen, voor Nederlandse rekening 
in Duitsland besteld. Het behandelen van deze moeilijke en omslachtige vraagstukken, hand in 
hand met de Nederlandse regering, vergde tussen 1934 en 1939 vele en langdurige besprekingen in 
Duitsland en in Nederland en een nooit aflatende activiteit en vindingrijkheid. Het belangrijke deel, 
dat van Beek had bij het welslagen van dit teamwork, vond in brede kring erkenning. Het meest 
duidelijk geschiedde dit, toen hem op 1 Januari 1940 een koninklijke onderscheiding gewerd door 
zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau. 
De tweede wereldoorlog trof in Mei 1940 met Nederland en met Rotterdam ook van Beek. Zijn 
kantoor (zijn ouderhuis) en het merendeel zijner pakhuizen met de inhoud daarvan werden totaal 
vernietigd op 14 en 15 Mei. Maar op 18 Mei had hij met zijn naaste medewerkers reeds weer een 
kantoor georganiseerd, en op 19 Mei voerde hij in Den Haag besprekingen met Dr H. M. 
Hirschfeld, die leidden tot de oprichting en organisatie van het Rijksbureau voor Tabak en 
Tabaksproducten. Van Beek maakte deel uit van de Commissie van Advies, die de directie van dit 
bureau ter zijde stond. 
Het werd een periode van gedwongen rust, waarin niettemin zijn levendige geest werkzaam bleef 
tot voorbereiding van de taak, waarvoor hij na afloop van de oorlog zou worden gesteld. Deze taak 
kwam, en het was van Beek gegeven, de laatste hand te leggen aan het herstel van al datgene in zijn 
levenswerk, dat door de oorlog was vernietigd. 



Vele en belangrijke reizen ondernam hij, om banden, die verbroken waren geweest, weer aan te 
knopen: zijn wegen leidden naar de U.S.A., naar Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, 
Tsjechoslowakije, Oostenrijk en Italië. Krachtig gaf hij niet alleen leiding aan zijn eigen 
ondernemingen, maar hij verleende tevens zijn steun bij de oprichting van nieuwe bedrijven die 
werden aangesloten aan de groep, waarvan hij de leiding had. Op deze wijze werden nauwere 
banden aangeknoopt in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Het ijzeren gordijn weerhield hem niet 
van een bezoek aan Oost-Duitsland. 
Hij had de gave, zich te omringen met medewerkers, die zijn geest en zijn tempo begrepen, en, bij 
het stijgen der jaren, gaf hij ook allengs werkzaamheden uit handen, zonder daarvoor de 
belangstelling te verliezen. Het was voor hem dan ook een diepe voldoening, begin 1950 te kunnen 
herdenken, dat hij 50 jaar vennoot in de firma A. L. van Beek was, die verjongd en als herboren 
haar plaats van vóór 1940 had hernomen. Hij kon deze dag herdenken temidden zijner kinderen en 
medewerkers, onder overweldigende belangstelling van de zeer velen, waarmede hij op zakelijk of 
maatschappelijk gebied in aanraking was gekomen. Immers, hij had naast zijn zakelijke 
beslommeringen een deel van zijn tijd en zijn toewijding weten te geven aan verenigingen op het 
gebied van onderwijs, sport, en in het bijzonder aan de door hem zo geliefde schilderkunst, 
waardoor een nauwe band was ontstaan met het Museum Boymans te Rotterdam. Het is wellicht 
kenmerkend, dat in Juni 1950 tijdens zijn verblijf in Turkije plotseling de ziekte doorbrak, die 
weinige weken later een eind aan zijn leven zou maken. Tot het einde bleef hij in het harnas, 
getuige het feit, dat hij op 73-jarige leeftijd deze laatste inspectiereis had ondernomen naar de 
Levant, waarin hij zo veel en zo lang had gewerkt. Hij had een sterk karakter, dank zij de gave, snel 
een mening te vormen, die gedragen werd door een vaste overtuiging, die gesteund en ten uitvoer 
gelegd werd met grote energie en intelligentie. Hij was impulsief, doch niet onberaden; vindingrijk, 
maar geen fantast; hij stond op zijn stuk, doch hij had een open oor voor anderer opvatting. Zijn 
beheersing van vreemde talen, zijn ruime belangstelling en zijn levendige geest maakten het hem 
makkelijk, met anderen om te gaan. Zijn besef van verantwoordelijkheid, in zijn familie en in zijn 
werk, sproten voort uit een warm hart. Hij gaf weinig om vormen, maar des te meer om de inhoud 
der dingen, en het is dank zij deze gaven, dat zijn leven voor hem en voor anderen vervulling 
bracht. 
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