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HOOFDSTUK 11 

'Rustig blijven doorwerken] 1923-192/ 

Bij de laatste algemene beschouwingen vóór het verkiezingsjaar 1927 
gaf de antirevolutionair L. F. Duymaer van Twist, een oud-officier met 
een reputatie als 'socialistenvreter', de sociaal-democratische wethou
ders een ironisch compliment. Hij noemde het prijzenswaardig dat de 
SDAp'ers soepel genoeg waren om aan te blijven, ook al was er niets van 
hun verkiezingsbeloften terechtgekomen. Daarbij wees hij onder meer 
op de verlenging van de werkweek van de gemeentearbeiders, de invoe
ring van vijf procent pensioenkorting op de lonen en salarissen, en het 
feit dat de exploitatie van de tram niet in handen van de gemeente was 
gekomen. Drees nam als een van de aangesproken 'soepele' wethouders 
de handschoen op en antwoordde: 

In het algemeen zijn er menschen, die meenen, dat sociaal
democratische Wethouders zich eigenlijk pas verdienstelijk maken, 
als zij heengaan of in uitzicht stellen te zullen heengaan. Ik meen 
echter, dat wij ons nog wel zoo verdienstelijk maken, wanneer wij 
rustig blijven doorwerken. Maar dan moeten wij inderdaad kunnen 
werken onder zulke omstandigheden, dat wij de overtuiging 
hebben, dat onze arbeid vruchtdragend kan zijn. 

Daarna ging hij uitvoerig in op de afzonderlijke punten om de 'zeer 
scheeve voorstelling' die Van Twist had gegeven, recht te zetten.' Toch 
had Van Twist de vinger op een gevoelige plek gelegd. In de raadsperio
de 1923-1927 moesten de SDAp'ers enkele keren door een zure appel 
heen bijten en in twee gevallen betrof dat het gemeentepersoneel, 
Drees' portefeuille. 
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HET NIEUWE COLLEGE 

De collegeonderhandelingen verliepen in 1923 een stuk soepeler dan in 

1919, vooral omdat het s DAP-congres de Arnhemse wethoudersresolu

tie enigszins had afgezwakt. Nog altijd moesten partijbestuur en plaat

selijke afdeling/federatie instemmen met de deelname aan het college, 

maar overeenstemming met andere partijen over een program was niet 

meer nodig. De zetelverdeling bleef gelijk: twee SDAp'ers, een liberaal, 

een katholiek en een antirevolutionair. De enige die daar principieel be

zwaar tegen maakte was de fractievoorzitter van de C H U , Snoeck Hen-

kemans, die de tweede SDAP-zetel niet zo vanzelfsprekend vond.2 Al viel 

er puur getalsmatig gezien misschien iets te zeggen voor zijn redene

ring, zijn bezwaren waren duidelijk ingegeven door zijn gefrustreerde 

ambitie om zelf een van de wethouderszetels te bezetten. Bij de algeme

ne beschouwingen viel hij in dat opzicht pijnlijk door de mand. Nadat 

hij had betoogd dat het college eigenlijk wel met vier wethouders toe

kon, onthulden enkele raadsleden dat Snoeck Henkemans bij de colle

gevorming zelfs een zesde wethouderszetel had bepleit, natuurlijk voor 

decHU.3 

Het college veranderde van samenstelling doordat Albarda en 

Droogleever Fortuyn zich niet meer beschikbaar stelden voor het wet

houderschap. Drees moet het vertrek van Albarda hebben betreurd ge

zien de bijzondere band die tussen hen was gegroeid in de afgelopen 

vier jaar.4 In 1921 had het SDAP-congres een motie aangenomen waarin 

het wethouderschap van een grote stad in principe onverenigbaar werd 

verklaard met het Kamerlidmaatschap. Voor zittende wethouders kon 

nog wel een uitzondering worden gemaakt - Vliegen wees juist op het 

voorbeeld van Albarda die beide functies wél goed kon combineren -

maar Albarda zelf wenste geen gebruik te maken van die ontsnappings

clausule.5 Hij wilde zich meer kunnen wijden aan het Kamerwerk, ter

wijl hij eveneens verlost wilde worden van de discussies binnen het col

lege, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. Albarda bleef wel lid van de 

gemeenteraad en nam daar het voorzitterschap van de SDAP-fractie op 

zich. 

De architect M. Vrijenhoek ( S D A P ) en de uit de financiële wereld af

komstige W.W. van der Meulen (liberaal) waren de nieuwgekozen wet

houders. Vrijenhoek zou zich vooral als 'vakwethouder' ontwikkelen, 

niet als uitgesproken politieke figuur.6 Drees was vanaf 1923 de leidende 
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SDAp'er in het college. De verdeling van de portefeuilles verliep niet 
zonder problemen en zou uiteindelijk leiden tot nog een verandering in 
de samenstelling van het college. Vrijenhoek had zijn zinnen gezet op 
Openbare Werken, vacant door het vertrek van Droogleever Fortuyn. 
Het was niet alleen zijn persoonlijke voorkeur, ook politiek gezien was 
die portefeuille van betekenis voor de sociaal-democraten vanwege de 
volkshuisvesting en de grondpolitiek. Patijn belette echter de vervulling 
van deze wens omdat hij Vrijenhoek niet geschikt vond voor die zware 
portefeuille.7 Uiteindelijk - er is ongetwijfeld het nodige over gespro
ken - belastte Van Vuuren zich met Openbare Werken, kreeg Vrijen
hoek Gemeentebedrijven en Van der Meulen Onderwijs. Drees en De 
Wilde hielden hun oude portefeuille.8 

Van Vuuren was echter niet tevreden met zijn nieuwe taak, die hij te 
zwaar vond naast het Kamerlidmaatschap. Tegenover Patijn liet hij zelfs 
blijken dat hij aan aftreden dacht. Patijn probeerde hem in enkele brie
ven - Van Vuuren was met 'bezwaard gemoed' op vakantie gegaan - op 
andere gedachten te brengen. Eerst noemde hij verschillende redenen 
om Van Vuuren voor Openbare Werken te behouden. 'Terwijl ik Uw 
taak waarneem,' schreef Patijn, 'denk ik opnieuw: wat een aardige afdee-
ling is dit toch! Het is verreweg het belangrijkste werk van alles wat we 
doen en U hebt uitstekende steun.' Zo druk hoefde deze afdeling niet te 
zijn, als men maar minder zaken aanpakte. 'We moeten nu eens een 
paar jaar geen nieuwe parken aanleggen, geen nieuwe doorbraken ma
ken enz.' Toen die argumenten niet overtuigend bleken, stelde Patijn 
zelfs voor dat Van Vuuren zou ruilen met Vrijenhoek en zo zijn oude 
portefeuille terug zou krijgen. 'U weet hoe ik denk over Vrijenhoek aan 
O.W. Het voorstel is dus alleen ingegeven door de lust U te behouden.'9 

Van Vuuren liet zich echter niet overhalen en trad eind september af. 
In zijn plaats schoof de RK partij F.N.V. Quant naar voren, die door 
velen werd gezien als een zwakke figuur.10 Het probleem van de por
tefeuilleverdeling werd daardoor alleen maar groter. De oplossing die 
het college koos, wekte de nodige verbazing en kritiek. De portefeuille 
Openbare Werken werd gesplitst en verdeeld over twee wethouders: 
Vrijenhoek kreeg de diensten Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in 
beheer, Quant de andere afdelingen. De gemeentebedrijven, voorheen 
een afzonderlijke portefeuille, werden toegewezen aan De Wilde, met 
uitzondering van de gemeentelijke havendienst en de reinigingsdienst, 
die onder Quant zouden ressorteren.11 
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Het Algemeen Handelsblad schreef dat de splitsing van Openbare 
Werken niet in het belang van de gemeente was, aangezien de onder
afdelingen zich op hetzelfde terrein bewogen en dus voortdurend met 
elkaar te maken hadden. De portefeuille was zwaar en Droogleever had 
er dan ook veel tijd en inspanning in moeten steken. Onder de wethou
ders bevond zich echter nog iemand die Openbare Werken ongesplitst 
had aangekund, namelijk Drees,'een bescheiden mensch in het college, 
van wiens werkkracht en overleg, inzicht en ijver, helaas zoo weinig naar 
buiten blijkt'.12 Hij had volgens ingewijden daar ook wel oren naar ge
had. Vrijenhoek wilde echter niet naar Sociale Zaken en er was ook 
niemand anders die deze 'gesmade' afdeling wilde overnemen.'3 Ook in 
het algemeen verslag bij de begroting zinspeelden 'verscheidene leden' 
op de mogelijkheid dat de afdeling Openbare Werken in haar oude om
vang aan Drees toevertrouwd had kunnen worden, B&W wilden on
danks de kritiek niet op de details van de portefeuillewisseling ingaan.'4 

Drees heeft zich niet uitgelaten over een mogelijke wisseling van 
portefeuille in 1923. Waarschijnlijk zou hij een verandering hebben ver
welkomd. Onderwijs moet hem nog steeds hebben getrokken, terwijl 
Openbare Werken zeker een uitdaging was. Hij zal zich echter hebben 
geschikt, mede in het besef dat Sociale Zaken beter in sociaal-democra
tische handen kon blijven, omdat in elk geval de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel al onder vuur lagen en ook de werklozenzorg niet on
omstreden was. Aan Sociale Zaken had hij na 1923 zijn handen niet 
meer vol, maar er zouden zich daarbuiten kwesties aandienen waarin 
hij als sociaal-democratisch stadsbestuurder een belangrijke rol kon 
vervullen. 

DE ACHTENVEERTIGURIGE WERKWEEK 

EN DE PENSIOENKORTING 

De achturige werkdag van gemeentearbeiders was een van de arbeids
voorwaarden die onder vuur lagen. Dat had voor Drees als sociaal
democraat een sterke politieke lading omdat de s DA P jarenlang voor de 
achturendag had gestreden. Nog maar kort geleden was die strijd be
kroond met de Arbeidswet van 1919, een van de sociale maatregelen die 
in de nasleep van de novemberdagen versneld tot stand waren geko
men. De economische crisis die daarna was ingetreden had deze ver-
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worvenheid echter onder druk gezet en in 1922 was de Arbeidswet aan
gepast. Bij de verlenging van de werktijd liep het bedrijfsleven voorop, 
maar ook bij de verschillende overheden ging de roep om de werkweek 
van het personeel te verlengen van vijfenveertig naar achtenveertig uur. 
In Den Haag heeft Drees zich zo lang mogelijk tegen de arbeidstijdver
lenging verzet. Zijn optreden in deze kwestie is interessant, omdat hij op 
zijn eigen beleidsterrein gedwongen werd een maatregel door te voeren 
waar hij principieel bezwaar tegen had. 

Drees maakte zijn standpunt van begin af aan duidelijk. In mei 1922 
- de wijziging van de Arbeidswet stond net in het Staatsblad - kwam de 
kwestie voor het eerst ter sprake in de Haagse raad bij een financiële 
kwestie. De liberaal Joëls vroeg aan Drees of deze niet eens wilde laten 
uitrekenen welke besparing een langere arbeidstijd van het gemeente
personeel zou opleveren. Drees was daartoe niet bereid: uiteraard stond 
het de raad vrij het initiatief te nemen tot verlenging van de arbeidstijd, 
maar op zijn steun zou men dan niet kunnen rekenen. In Den Haag, zo 
betoogde hij, was de vijfenveertigurige werkweek tot stand gekomen 
vóór de Arbeidswet, als gevolg van de toezeggingen in november 1918. 
De wijziging van genoemde wet was voor hem nog geen reden hier iets 
te veranderen.15 

In het najaar van 1922 kondigde het college aan dat het een voorstel 
zou indienen om de achtenveertigurige werkweek in te voeren.16 De 
aankondiging was vooral bedoeld om bij de algemene beschouwingen 
een discussie uit te lokken.17 Vanzelfsprekend waren B&W verdeeld over 
deze kwestie. De meerderheid binnen het college meende dat de som
bere economische vooruitzichten en de weinig rooskleurige toestand 
van de gemeentefinanciën een offer van het gemeentepersoneel nood
zakelijk maakten. Tot een verlaging van de lonen en salarissen wilde 
men niet overgaan, maar verlenging van de werkweek achtte de meer
derheid minder bezwaarlijk. Bovendien kon Den Haag niet achterblij
ven als het bedrijfsleven, het Rijk en andere gemeenten overgingen tot 
verlenging van de arbeidstijd.18 

Bij de algemene beschouwingen in de raad vertolkte Drees in een 
scherp en principieel betoog de opvattingen van de minderheid in het 
college. Voor de sociaal-democraten was de achturendag van 'hooge 
ideëele beteekenis'. Als men tornde aan de vijfenveertigurige werkweek 
omdat dagelijks een halfuur langer werken niet zo erg zou zijn, dan 
was het hek van de dam. Bovendien was arbeidsduurverlenging bij het 
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gemeentepersoneel uit sociaal oogpunt onaanvaardbaar. Bij bedrijven 
kon langer werken noodzakelijk zijn om goedkoper te produceren en zo 
de concurrentiepositie te verbeteren. Dat betekende behoud van werk
gelegenheid en op termijn misschien zelfs meer werk. Bij de gemeente 
was de situatie natuurlijk anders, daar kwam een langere werkweek 
alleen maar neer op verlies aan arbeidsplaatsen. Gemeentelijke diensten 
en bedrijven moesten zo economisch mogelijk werken, verklaarde 
Drees, en door automatisering en reorganisatie kromp het gemeente
personeel al. Om daarbovenop nóg eens een paar honderd man over
tollig te maken door het overige personeel langer te laten werken - dat 
was eenvoudigweg niet sociaal te noemen.19 

Het laatste punt bracht Drees eveneens met klem naar voren in het 
Georganiseerd Overleg dat in december een voorlopige bespreking aan 
de kwestie wijdde. Hij sprak alleen voor zichzelf omdat hij in dit geval 
het standpunt van de collegemeerderheid niet kon verdedigen. Dat liet 
hij over aan zijn collega De Wilde die bij het overleg aanwezig was. De 
organisaties stonden unaniem afwijzend tegenover de gedachte van de 
achtenveertigurige werkweek. Al hechtte de confessionele vakbeweging 
minder principiële betekenis aan de achturendag, alle bonden betwij
felden de financiële noodzaak van de maatregel. N. van Hinte (Neder
landse Bond van Werklieden in Overheidsdienst) wees erop dat het 
voorstel niet afkomstig was van de directeuren en dat de bezuinigings
maatregel vooral een politieke zaak was. Dat werd ook met zoveel woor
den bevestigd door de directeur van Gemeentewerken, J. Lely.20 

In de raadscommissie voor Arbeidszaken stelde Drees enkele andere 
maatregelen voor om tot bezuiniging te komen op de personeelskosten, 
zoals afschaffing van wassen en kleden in werktijd, verlenging van ar
beidstijd als die gemiddeld onder vijfenveertig uur lag, en afschaffing 
van de vergoeding voor het eerste halfuur overwerk. Hij kon daarmee 
de voorstanders van de achtenveertigurige werkweek echter niet win
nen. Volgens hen was verlenging van de arbeidstijd op den duur onver
mijdelijk. De c H u'er Ankerman vond het 'eigenlijk belachelijk' dat er zo 
lang gesproken moest worden over een half uurtje langer werken. Wel 
won Drees enige tijd: de verdeelde commissie besloot er enkele maan
den later opnieuw over te spreken.21 

In het najaar van 1923 kwamen B&W met een concreet voorstel.22 De 
tweede overlegronde bracht weinig nieuwe gezichtspunten. De bonden 
bleven in meerderheid tegen. De confessionele vakverenigingen kon-
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den, met moeite, alleen akkoord gaan als verdere verslechteringen in 
1924 zouden uitblijven. De directeuren onthielden zich van een advies. 
In de raadscommissie voor Arbeidszaken stemden de vakbondsman
nen Guit (RK) enVanderLoo (ARP) tegen, maar behielden zich voor in 
de raad hun stem anders uit te brengen, mocht de noodzakelijkheid van 
de verlenging daar worden aangetoond. Ook Drees was niet van me
ning veranderd. De financiële noodzaak zag hij nog altijd niet. Wel kon 
hij begrip opbrengen voor het argument dat de arbeidsvoorwaarden 
van het gemeentepersoneel niet te sterk mochten afwijken van die bij 
het bedrijfsleven.23 

Drees liet het collegevoorstel (waarin hij samen met Vrijenhoek een 
minderheidsstandpunt innam) vergezeld gaan van een maatregel om 
de gevolgen van de werktijdverlenging te verzachten. Tijdelijk personeel 
dat langer dan twee jaar in dienst was geweest zou bij ontslag een ver
goeding krijgen van één week loon voor elk dienstjaar. De langere werk
tijd zou leiden tot ontslag van overtollig personeel en daarvoor kwamen 
losse en tijdelijke arbeiders het eerst in aanmerking. Drees' maatregel 
zou echter ook daarna geldig blijven.24 

In het raadsdebat deed Drees geen poging zijn tegenstanders alsnog 
te overtuigen: 'Ik weet, dat die zaak in den Raad feitelijk reeds beslist is.' 
Hij wenste wel zijn stem te motiveren en herhaalde daarbij de argumen
ten die hij een jaar eerder naar voren had gebracht. Ook ging hij in op 
de tegenstanders die hadden gewezen op de medewerking van de SDAP 
aan de arbeidstijdverlenging in Amsterdam.25 Daar was de financiële 
noodzaak volgens Drees groter geweest dan in Den Haag, terwijl de 
maatregel minder ernstige consequenties had. In Amsterdam waren de 
overtollige arbeiders opgenomen in de arbeidsreserve. Ze kregen dan 
weliswaar een lager garantieloon, maar dat was nog altijd te verkiezen 
boven ontslag. Den Haag kende nog geen personeelsreserve. 

Een belangrijk deel van zijn redevoering wijdde Drees aan de bestrij
ding van het alternatieve voorstel van Guit om aan de ontslagenen een 
royalere vergoeding toe te kennen. Natuurlijk kon hij niet toestaan dat 
een andere partij zo nog enige politieke munt zou slaan uit deze zaak, al 
zei hij dat niet met zoveel woorden. Bovendien had het hem onaan
genaam getroffen dat Guit, die al het voorbereidende overleg had bijge
woond, zonder hem in te lichten met een alternatief was gekomen. Het 
voorstel kende ten slotte de nodige zwakke plekken en het had Drees 
geen moeite gekost die te vinden. In zijn betoog deed hij Guits alterna-
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tieve regeling af als onvoldoende doordacht en daardoor zo niet onuit
voerbaar, dan toch onbetaalbaar.26 Guit trok zijn voorstel in, gepikeerd, 
omdat hij het toch met de beste bedoelingen had opgesteld. Zoals te 
verwachten was besloot de gemeenteraad over te gaan tot de herin
voering van de achtenveertigurige werkweek. De SDAP stemde tegen, 
samen met De Visser en Van der Loo. 

De consequenties van de langere werkweek bleken in Den Haag uitein
delijk mee te vallen: er zouden vijfenveertig personen ontslagen of her
plaatst moeten worden.27 In de voorbereidende besprekingen was spra
ke geweest van honderden arbeiders die zouden moeten afvloeien. Het 
lijkt erop alsof de directeuren en diensthoofden, die van begin af aan 
weinig geporteerd waren van deze bezuinigingsmaatregel, niet erg hun 
best hebben gedaan om hem tot een succes te maken. Drees zal daar als 
verantwoordelijke wethouder niet op hebben aangedrongen. Binnens
kamers had hij dan wel verklaard dat een langere werkweek zonder 'be
langrijke inkrimping' neerkwam op 'plagerij' van het personeel,28 maar 
dat was uiteindelijk nog altijd te verkiezen boven massale ontslagen. 
Ook de vakverenigingen reageerden verheugd op de mededeling dat het 
ontslag beperkt bleef. 

De keerzijde van het verhaal was echter dat de besparing ook bene
den de raming zou blijven en dat de roep om bezuiniging op de per
soneelskosten niet verstomde. In het najaar van 1924 kwam het college 
dan ook met een nieuw bezuinigingsvoorstel. Het ging om wat men 
kortweg 'pensioenkorting' noemde, maar beter gezegd het (gedeelte
lijk) verhalen van de pensioenpremie op de lonen en salarissen was. De 
gemeente betaalde als werkgever de volledige premie voor het ouder-
doms- en het weduwe- en wezenpensioen (vijftien procent van het 
loon). Volgens de Pensioenwet mocht zij een gedeelte verhalen op de 
werknemer, te weten drie procent voor het ouderdomspensioen en vijf
enhalf procent voor het weduwe- en wezenpensioen. In Den Haag had 
het personeel nooit betaald voor het ouderdomspensioen, terwijl de vijf 
procent korting voor het weduwe- en wezenpensioen in 1920 was ver
vallen. Voor de werknemer was de pensioenkorting op termijn gunsti
ger dan een loonsvermindering, omdat in het laatste geval ook de 
grondslag voor wachtgeld en pensioen werd verlaagd. 

Volgens Drees was de pensioenkorting waartoe de meerderheid van 
B&W wilde overgaan niet noodzakelijk, maar hij had er geen principieel 
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bezwaar tegen. Zijn verzet tegen de herinvoering van de achtenveertig-
urige werkweek was een beginselkwestie geweest. Hij had dan ook ge
weigerd het collegevoorstel in het GO te verdedigen. Dat gold echter niet 
voor een eventuele vermindering van lonen en salarissen. Een jaar eer
der had hij in het voorbereidend overleg over de arbeidstijdverlenging 
gesteld dat hij persoonlijk, als men zo nodig moest bezuinigen, liever 
een pensioenkorting van drieënhalf procent had gezien.29 

In september 1924 stelde Drees in het GO de vraag aan de orde of, en 
zo ja in hoeverre, er aanleiding was om over te gaan tot pensioenkor
ting. Zelf achtte hij voor grote groepen van het gemeentepersoneel de 
lonen niet te hoog, terwijl de financiële toestand van de gemeente ook 
niet tot een loonsverlaging dwong. Maar door de daling van de particu
liere lonen verdienden gemeentearbeiders meer dan hun collega's bij 
het bedrijfsleven. Dat maakte hen duur en leidde ertoe dat de gemeente 
meer en meer werkzaamheden aan particuliere bedrijven uitbesteedde. 
Hij gaf daarvan verschillende voorbeelden. In de 'verschrompeling' van 
de gemeentelijke diensten die daarvan het onvermijdelijke gevolg zou 
zijn, zag hij een argument om een geleidelijk in te voeren pensioenkor
ting te overwegen.30 Hij wees erop dat de houding van het GO van groot 
belang was. Zei men simpelweg 'nee', dan zouden B&W met een eigen 
voorstel komen en dan was er geen mogelijkheid om daarop invloed uit 
te oefenen. 

Het verzet kwam uit onverwachte hoek. Namens de directeuren leg
de P. Bakker Schut - een partijgenoot van Drees - een verklaring af 
waarin elke verlaging van de lonen principieel werd afgewezen. Het 
loon en het premievrij pensioen waren in de ogen van de directeuren 
verworven rechten waaraan de gemeente alleen bij uiterste financiële 
nood mocht tornen. De vakbondsvertegenwoordigers moeten stom
verbaasd zijn geweest: zo kras hadden zij het nooit durven stellen. Maar 
natuurlijk sloten ze zich dadelijk aan bij het standpunt van de directeu
ren.31 

Drees zal wel even verrast zijn geweest als de vakbondsbestuurders, 
zij het in tegenovergestelde zin. Dit optreden van de directeuren was 
dodelijk voor het overleg. Niet alleen het college deelde zijn veront
waardiging, ook de gehele raadscommissie voor Arbeidszaken. In de 
volgende vergadering van het GO las Drees namens B&W een verklaring 
voor waarin hij even stellig en principieel de argumentatie van de direc
teuren bestreed. Er volgde daarna nog de nodige discussie maar een 
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constructief overleg was uiteraard niet meer mogelijk. Het uiteindelijke 
standpunt van het GO bleef afwijzend: de voorgenomen pensioenkor
ting was gezien de financiële toestand en de onlangs ingetreden stijging 
van de prijzen niet opportuun.32 

Hoewel de commissie voor Arbeidszaken in eerste instantie had in
gestemd met een pensioenkorting, luidde ook haar definitieve advies: 
uitstel.33 De meerderheid van B&W besloot beide adviezen naast zich 
neer te leggen en een voorstel bij de raad in te dienen. Drees en Vrijen-
hoek verklaarden zich voor uitstel. Wat de hoogte van de pensioenkor
ting betrof, lagen de verhoudingen anders. Een minderheid wilde een 
volledige korting van achtenhalf procent, de meerderheid - waarbij 
de SDAp'ers zich subsidiair aansloten - wilde niet verder gaan dan vijf 
procent.34 

In het debat nam Drees het Georganiseerd Overleg als instituut in 
bescherming tegen de critici. Men mocht niet vergeten dat het GO 
meestal goed werkte en dat daardoor de raad zelf zich veel minder met 
allerlei personeelszaken hoefde bezig te houden. Dat in deze gevoelige 
aangelegenheid geen resultaat was bereikt, mocht men niet als maatge
vend beschouwen. Wel was gebleken dat de huidige vorm van het over
leg wijziging behoefde. Hij kondigde aan een voorstel aan de orde te 
zullen stellen in de commissie voor Arbeidszaken en het GO.35 

Wat de pensioenkorting zelf betrof, benadrukte Drees dat er binnen 
het college geen principieel verschil van mening bestond over de vraag 
of verlaging van lonen en salarissen onder bepaalde omstandigheden 
geoorloofd was. Bepalend waren in het algemeen het loonpeil bij het 
bedrijfsleven en de kosten van het levensonderhoud. Dat betekende 
echter niet dat bij een daling van de particuliere lonen de gemeente 
automatisch en onmiddellijk moest volgen. Bij hoogconjunctuur ble
ven de gemeentelonen ook meestal achter bij de particuliere. Inmiddels 
stegen de kosten van het levensonderhoud en leek er ook weer bewe
ging te komen in de lonen. Het was psychologisch beter om die ontwik
kelingen aan te zien. Dat was in zijn ogen verantwoord: 'Onze gemeente 
ontwikkelt zich in financieel opzicht prachtig.' Aan het eind van zijn 
rede stipte hij even het verwijt aan dat de SDAp'ers als minderheid een 
ander standpunt innamen dan zij als meerderheid zouden hebben ge
daan, dat ze onaangename maatregelen aan anderen wilden overlaten. 
Wie hem kende, zei Drees, wist beter: hij liep niet weg voor zijn verant
woordelijkheid.36 De raad nam het voorstel van B&W aan (vijfentwintig 
tegen twintig stemmen). 
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Na deze dubbele achteruitgang in de arbeidsvoorwaarden van het ge
meentepersoneel slaagde Drees erin een stap vooruit te zetten, door de 
instelling van een personeelsreserve. De aanleiding daarvoor was de 
wijziging van de Pensioenwet waardoor wachtgelders hun pensioen
rechten zouden verliezen over de jaren die ze op wachtgeld doorbrach
ten. Drees wilde hun de mogelijkheid bieden om toe te treden tot een 
personeelsreserve, waarin voortaan ook overtollig gemeentepersoneel 
zou worden geplaatst. Het ging daarbij in hoofdzaak om de werklieden 
en de lagere ambtenaren. Voor de werknemer betekende toetreding tot 
de personeelsreserve financieel een achteruitgang. Het garantieloon be
droeg namelijk zesenzestig procent van het laatstgenoten loon, terwijl 
wachtgelders de eerste twee jaar honderd procent ontvingen. Maar daar 
stond tegenover het behoud van pensioenrechten en van het vaste 
dienstverband bij de gemeente. Voor de gemeente was er het voordeel 
dat de prikkel om ander werk te accepteren groter zou zijn onder de re
servisten dan onder de wachtgelders (gedurende de eerste twee jaar).37 

Hoewel Drees in het raadsdebat deze directe betekenis van de maat
regel vooropstelde, ging het hem om meer. Hij vond het op den duur 
onhoudbaar dat een deel van het gemeentepersoneel langere tijd op los
se of tijdelijke basis in dienst werd gehouden. Dat gebeurde op een wijze 
die niet in strijd was met de letter van het Werkliedenreglement, maar 
wel met de geest. Een aantal directeuren was huiverig om arbeiders een 
vaste aanstelling te geven omdat het dan bezwaarlijker was hen te ont
slaan als dat bijvoorbeeld vanwege inkrimping noodzakelijk was. Ze 
wilden een zekere marge van tijdelijk personeel hebben. Daar had Drees 
op zichzelf begrip voor, maar hij vond dat er te veel arbeiders in tijde
lijke dienst waren, en te lang, sommige tot wel tien jaar. De personeels
reserve nam een deel van de bezwaren weg die de directeuren tegen het 
verlenen van vaste aanstellingen koesterden. Overtollige arbeiders zou
den voortaan in de reserve belanden, waardoor het betrokken bedrijf 
niet meer zou opdraaien voor het wachtgeld.38 

De situatie van het losse en tijdelijke personeel zat Drees al langere 
tijd dwars, maar verschillende omstandigheden belemmerden een aan
pak van het probleem. Reorganisaties van gemeentelijke diensten en 
bedrijven, de kwestie van de achtenveertigurige werkweek die lange tijd 
speelde, en het verzet van de directeuren. Waarschijnlijk was de wijzi
ging van de Pensioenwet voor hem een welkome aanleiding om de per
soneelsreserve erdoor te drukken. De directeuren adviseerden afwij-
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zend over de instelling van de reserve, maar legden zich er ten slotte bij 
neer. Ze bleven wel gekant tegen de gedachte om niet alleen overtollige 
arbeiders, maar ook een deel van het tijdelijke personeel in de perso
neelsreserve op te nemen. Drees zag daarvan af en verklaarde in de raad 
dat de kwestie van het tijdelijke personeel een meer definitieve oplos
sing moest krijgen door geleidelijk aan meer mensen in vaste dienst te 
nemen.39 

Daar maakte hij ook werk van. Begin 1926, een halfjaar na de instel
ling van de personeelsreserve, voerde hij besprekingen met de directeu
ren en met het GO over de zaak. Daarna ging een brief uit van B&W 
waarin als algemene richtlijn werd opgegeven dat losse arbeiders niet 
langer dan zes maanden in dienst mochten blijven en tijdelijke niet 
langer dan twee jaar. Kwam een arbeider na die twee jaar niet in aan
merking voor een vaste aanstelling dan verdiende ontslag de voorkeur 
boven een herhaalde verlenging van het tijdelijke dienstverband. Het 
college vroeg de directeuren voorstellen te doen omtrent het tijdelijke 
personeel bij hun dienst of bedrijf. Hoewel sommige directeuren tot 
Drees' ergernis bleven tegensputteren, resulteerde deze aandrang in een 
groot aantal vaste aanstellingen.40 

HET TRAMVRAAGSTUK 

De exploitatie van het Haagse tramnet was een punt waarbij, net als bij 
de achturendag, een sociaal-democratisch principe in het geding was.41 

Op 1 januari 1927 zou de concessie van de particuliere Haagse Tramweg 
Maatschappij (HTM) aflopen en de vraag rees hoe de exploitatie voort
gezet zou worden. De SDAP zou het liefst hebben gezien dat de gemeen
te haar overnam en van de tram een overheidsbedrijf maakte. Er waren 
echter complicerende omstandigheden en uiteindelijk kwam het colle
ge met het voorstel om een 'gemengd bedrijf' op te richten, deels over-
heids- en deels particulier bedrijf. Dat de Haagse sociaal-democraten 
daarmee uiteindelijk akkoord konden gaan, leverde hun het verwijt op 
dat ze hun beginselen verloochenden. De scherpste kritiek kwam daar
bij uit communistische hoek.42 

Drees was zeer geïnteresseerd in deze kwestie en hij zou er ook een 
belangrijke rol in spelen, al behoorde de tram niet tot zijn portefeuille. 
Als lid van het college van B&W was hij nu eenmaal betrokken bij alle 
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kwesties die het bestuur van de stad aangingen. Die werkzaamheid 
speelde zich grotendeels buiten het gezichtsveld van het publiek af, ach
ter de gesloten deuren van de burgemeesterskamer. Maar bij de tram
kwestie kwam zijn bemoeienis voor het eerst duidelijk naar buiten en 
profileerde hij zich meer dan voorheen als stadsbestuurder in de brede 
zin van het woord. Bij de uitvoerige gedachtewisselingen binnen het 
college van B&W verdedigde hij het standpunt van de SDAP. Zijn partij 
koesterde grote bezwaren tegen het voorstel van de meerderheid van 

B & W . 

Die bezwaren lagen niet zozeer op het principiële vlak. De strijd liep 
ook niet over de kwestie overheidsbedrijf of particuliere exploitatie. Als 
de zaak enkele jaren eerder had gespeeld, schreef Drees in Het Haagsche 
Volk, dan was de keuze 'ongetwijfeld' gevallen op gemeentelijke exploi
tatie. De moeilijkheid zat in het feit dat de HTM behalve het Haagse 
stadsnet sinds kort ook twee buitenlijnen beheerde (naar Leiden en 
naar Delft) die niet onder de aflopende concessie vielen en waarover 
Den Haag niets te zeggen had. Het was van belang, ook voor het pu
bliek, om de exploitatie van het stadsnet en de buitenlijnen in één hand 
te houden. Alleen zo kon men zorgen voor goede aansluitingen en werd 
verspilling door concurrentie voorkomen. Dat belang was zo groot dat 
het voor de SDAP een reden kon zijn een andere vorm dan gemeentelij
ke exploitatie te aanvaarden.43 

Daarmee ging volgens Drees geen sociaal-democratisch principe 
overboord. Het Socialisatierapport van de SDAP, waarin het streven van 
de partij naar zo veel mogelijk gemeenschapsbeheer was vastgelegd, be
vatte namelijk een heel hoofdstuk over gemengde bedrijven. Die vorm 
van beheer was een optie als er overwegende belangen in het spel waren 
die exploitatie als zuiver overheidsbedrijf in de weg stonden. Zeggen
schap over de buitenlijnen van de HTM was in Drees' ogen zo'n belang. 
Al in 1923 had hij op de stukken die binnen het college circuleerden 
genoteerd dat hij onder voorwaarden het principe van een gemengd 
trambedrijf kon aanvaarden.44 

De discussies binnen het college liepen dan ook over de voorwaar
den, zoals de mate van zeggenschap van de gemeente in het nieuwe 
bedrijf, de arbeidsvoorwaarden van het personeel, en de financiële rege
ling. De uitvoerige gedachtewisselingen waren in verschillende opzich
ten vruchtbaar geweest, aldus Drees, maar niet zodanig dat Vrijenhoek 
en hij zich met het meerderheidsvoorstel konden verenigen. De Wilde 
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liet zich in het raadsdebat positief uit over de opstelling van zijn sociaal
democratische collega's, al betreurde hij het dat ze het uiteindelijk niet 
eens hadden kunnen worden: 'Gaarne verklaar ik, dat, wanneer er ooit 
in dezen Raad een voorstel is verdedigd van een meerderheid van het 
College, er waarschijnlijk nog nooit zulk een voorstel is geweest, waar
aan de minderheid zoo actief en opbouwend heeft deel genomen als 
aan dit voorstel.' De minderheid zou daarom met recht kunnen zeggen: 
'Het is ook ons voorstel, want wij hebben bij den opbouw en voorberei
ding daarvan een buitengewoon grooten invloed uitgeoefend.'45 

Het preadvies van B&W was een omvangrijk stuk waarin ook de 
minderheid veel ruimte had gekregen om haar bezwaren uiteen te zet
ten. Drees vatte ze samen in een uitvoerig artikel in Het Haagsche Volk 
en in een lange rede die hij op 16 juni 1926 op een openbare vergadering 
hield. In de eerste plaats betreurde hij het dat er alleen een overeen
komst met de H T M zou worden gesloten. Ook de Noord-Zuidhollandse 
Tramweg Maatschappij (NZH) beheerde een intercommunale tramlijn, 
die van Scheveningen via Den Haag, Voorburg en Voorschoten naar 
Leiden liep en die concurreerde met de H TM -lijn. De NZH was wel bij de 
onderhandelingen betrokken maar in een veel te laat stadium waardoor 
de volgens Drees noodzakelijke samenwerking niet tot stand was ge
komen. In de tweede plaats was de financiële regeling niet gunstig. De 
oude, particuliere HTM zou een te hoge vergoeding krijgen voor het 
materieel dat het gemengde bedrijf zou overnemen. Daardoor zou het 
nieuwe bedrijf al dadelijk met te zware kapitaalslasten moeten begin
nen en niet zo winstgevend kunnen zijn als de oude HTM was. 'Aange
zien er zeker in sommige kringen neiging zal bestaan dat te wijten aan 
het onekonomische van overheidsbemoeiing,' schreef Drees, 'is het 
goed vooraf op de oorzaak te wijzen.' 

In de derde plaats waren de arbeidsvoorwaarden van het tramperso
neel onvoldoende. Het trampersoneel verdiende minder, betaalde meer 
pensioenpremie en werkte langer dan het gemeentepersoneel. Daarin 
zou niet op alle punten verbetering gebracht kunnen worden, maar ver
korting van de werkweek tot achtenveertig uur was voor de SDAP een 
absolute voorwaarde. En ten slotte was de zeggenschap van de gemeente 
in het nieuwe bedrijf niet groot genoeg. De gemeente zou weliswaar 
over een meerderheid van de zetels in de Raad van Beheer beschikken, 
maar voor te veel zaken was een 'bijzondere meerderheid' nodig waarbij 
de medewerking van de vertegenwoordigers van de oude HTM nood-
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zakelijk was. Er zou bovendien een vertegenwoordiger van het tramper
soneel in de Raad van Beheer moeten komen, waardoor er een begin 
van medezeggenschap van het personeel zou zijn. Het trambedrijf leen
de zich daar goed voor en Den Haag zou dan ook volgens Drees het goe
de voorbeeld moeten geven.46 

Over het tramvraagstuk discussieerde de gemeenteraad drie dagen, 
van 28 tot en met 30 juni 1926. Drees sprak heel kort op de tweede dag. 
Hij had zich graag in de discussie gemengd, maar zag daar vanwege het 
gevorderde uur van af om De Wilde, de verantwoordelijke wethouder, 
de tijd te geven voor diens redevoering. Hij had op andere plaatsen zijn 
opvattingen al weergegeven en kon met genoegen constateren dat ver
schillende kritiekpunten door anderen werden gedeeld.47 Er was inder
daad de nodige kritiek, vooral op het hoge bedrag dat aan de oude HTM 
betaald zou moeten worden. De beraadslagingen werden een halve dag 
geschorst om nieuwe onderhandelingen te voeren met de directie van 
de HTM. Daartoe benoemde de raad een commissie van drie, bestaande 
uit: De Wilde als verantwoordelijke wethouder, Drees namens de min
derheid van B&W, en Droogleever Fortuyn als vertegenwoordiger van 
de Tramcommissie uit de raad. 

De onderhandelingen verliepen succesvol, niet alleen op het finan
ciële vlak. Tot de concessies die de H T M -directie deed behoorden ook de 
achtenveertigurige werkweek en de personeelsvertegenwoordiger in de 
Raad van Beheer. Hoewel niet op alle punten tevreden gesteld, herzag 
de sDAp-fractie haar tot dan toe afwijzende standpunt. Met een onge
kende meerderheid - alleen De Visser stemde tegen - nam de raad de 
gewijzigde overeenkomst aan. In de raad prees Patijn de inzet van De 
Wilde die deze ingewikkelde en langslepende zaak tot een goed einde 
had gebracht. In de fractie van de SDAP zwaaide Albarda Drees lof toe 
voor de bekwaamheid en volharding waarmee hij, achter de schermen, 
voor de partij zo belangrijke concessies uit het overleg had weten te sle
pen.48 Drees oogstte ook de dankbaarheid van de Haagse leden van de 
Nederlandse Vereniging voor Spoor- en Tramwegpersoneel. Dat stelde 
hij zeer op prijs, schreef hij terug, 'te meer waar er voor uw leden in de 
gang van zaken ook een element van teleurstelling moest liggen'.49 Aan 
de andere kant was de tramkwestie voor enkele Haagse SDAp'ers reden 
om voor het partijlidmaatschap te bedanken.50 

Enkele weken later sprak de raad over de benoeming van zijn vijf 
vertegenwoordigers in de Raad van Beheer van de nieuwe NV Gemengd 
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Bedrijf 'Haagse Tramweg Maatschappij'.51 Het college wilde dat daar 
drie raadsleden bij zouden zijn, waaronder de wethouder voor Ge
meentebedrijven. De andere twee plaatsen zouden door mannen uit de 
zakenwereld bezet moeten worden. Op de voordracht stonden als 
raadsleden De Wilde, Drees en Droogleever Fortuyn, het driemanschap 
dat de laatste onderhandelingen had gevoerd. Patijn nam een minder
heidsstandpunt in: hij wenste behalve de verantwoordelijke wethouder 
geen gemeenteraadsleden in de Raad van Beheer. Hij vreesde dat die te 
veel oog zouden hebben voor de belangen van het publiek en het tram
personeel, en te weinig voor het bedrijfsbelang. 

Omdat De Wilde afwezig was vertolkte Drees in de raad het stand
punt van de meerderheid van het college. De Raad van Beheer kreeg 
grote bevoegdheden, waarvan enkele voorheen bij de gemeenteraad 
hadden berust. Vroeger kon de gemeenteraad beslissen over de exploi
tatie en de opheffing van bepaalde lijnen en over het aantal ritten per 
uur. Nu niet meer, wat Drees persoonlijk betreurde. Hij was er deson
danks mee akkoord gegaan omdat het gemeentebelang gewaarborgd 
werd door vertegenwoordiging van de gemeenteraad in de Raad van 
Beheer. Hoe kon de gemeente nu de meeste zeggenschap hebben in het 
bedrijf als ze vertegenwoordigd werd door personen zonder directe 
aanraking met het gemeentebestuur? 

De burgemeester, zo vervolgde Drees, sprak van het vertrouwen dat 
de burgerij, en niet de raad, zou moeten hebben in de Raad van Beheer, 

maar naar ik meen ziet U daarbij slechts een zeer klein kringentje 
[sic] van de burgerij, dat U meer in het bijzonder waarneemt en dat 
in een democratisch gekozen Raad geen vertrouwen stelt. Maar dat 
groepje, waarvan indertijd b.v. de heer Westerman zich tot tolk 
maakte in zijn betoog, dat niet politiek gekozenen maar 
zakenmenschen de leiding moesten hebben, is zeker niet de groote 
massa van ingezetenen, waarvan men hier het vertrouwen moet 
vragen. 

Drees nam principieel stelling tegen de opvatting dat politiek verkozen 
personen niet geschikt zouden zijn, omdat ze alleen de kiezers naar de 
ogen zouden kijken. Er waren dan ook voldoende gemeentebedrijven 
die uitstekend werden geleid onder toezicht van B&W en een raads
commissie.52 De raad ging unaniem akkoord met de voordracht van het 
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college. Drees werd ondervoorzitter van de Raad van Beheer, een ne
venfunctie die hij met veel genoegen ook na zijn aftreden als wethouder 
(in 1933) zou blijven vervullen. 

'DAN SCHEIDEN ONZE WEGEN' 

Drees moet zich meer dan eens hebben afgevraagd of hij wel zou aan
blijven als wethouder. Bij de hiervoor behandelde kwesties zal de vraag 
vooral hebben gespeeld bij de herinvoering van de achtenveertigurige 
werkweek, die een belangrijk sociaal-democratisch beginsel raakte. 
Zijn conclusie was in deze gevallen steeds dat hij beter kon blijven door
werken, maar daarmee was de zaak niet afgedaan. De kwestie ging ook 
de fractie en de partij aan. De fractie zal het de wethouders waarschijn
lijk niet al te moeilijk gemaakt hebben," anders lag het bij de achterban. 

Elk jaar legde de gehele raadsfractie, met inbegrip van de wethou
ders, verantwoording af voor het gevoerde beleid in een algemene le
denvergadering van de partijfederatie. Elke aanwezige partijgenoot kon 
daarbij het woord voeren. Drees schreef in zijn memoires: 

Er waren velen, die bezwaren maakten als zij meenden, dat wij 
niet principieel genoeg hadden gehandeld of dat de belangen 
van bepaalde groepen, soms ook hun persoonlijke belangen, niet 
voldoende waren behartigd, dat lonen of steunregelingen niet hoog 
genoeg waren en wat niet al meer. Uit democratisch oogpunt was 
het van grote waarde, dat die gedachtenwisseling kon plaatshebben 
en dat wij ons standpunt ook duidelijk konden maken, maar het 
was allerminst een eenvoudige taak.54 

De Haagsche Strijd schreef in 1922: 'Meestal zijn deze verantwoordings
vergaderingen interessant en leerzaam. En al zijn wij als sociaal-
demokraten nog al gauw te vinden voor kritiek, meestal eindigen deze 
Federatievergaderingen zoo, dat onze leden in vol vertrouwen en met 
waardeering onze mannen én vrouwen daar het verdere lidmaatschaps-
werk gaarne opdragen.'55 Maar vaak waren meerdere vergaderingen no
dig voordat het zover was. In 1923,1924 en 1925 nam de verantwoording 
over het voorgaande jaar telkens drie avonden in beslag.56 

Drees was dus wel erger gewend toen Duymaer van Twist in 1926 de 
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socialistische wethouders hun zetelvastheid aanwreef, zoals we aan het 
begin van dit hoofdstuk zagen. In zijn antwoord verklaarde Drees dat 
ook in de kwesties die Van Twist had genoemd, de arbeidersklasse was 
gediend door de aanwezigheid van een sterke sociaal-democratische 
fractie in de raad en van sociaal-democratische wethouders in het colle
ge. Het gemeentepersoneel moest langer werken en was gekort voor het 
pensioen - beide onnodig, Drees herhaalde het nog maar eens - maar 
had toch een betrekkelijk gunstige positie behouden vergeleken bij de 
rest van de arbeidersklasse. Bovendien was er een personeelsreserve tot
standgekomen en hadden honderden losse en tijdelijke arbeiders en 
ambtenaren een vaste aanstelling gekregen. Vervolgens onderstreepte 
hij nog eens dat het gemengde trambedrijf niet strijdig was met sociaal
democratische beginselen, terwijl verschillende belangrijke wensen van 
desDAP op de valreep waren vervuld. 

Van Twist had ook geconstateerd dat er geen verdere progressie in 
de inkomstenbelasting was gekomen, maar daartegenover stelde Drees 
de verhoging van de aftrek voor het levensonderhoud, waarvan juist de 
laagste inkomens hadden geprofiteerd. Ten slotte moest hij erkennen 
dat de werkloosheid hoog was gebleven, maar wat kon een wethouder 
daaraan veranderen? Zolang zijn maatregelen om de gevolgen te beper
ken - de steunregeling en de werkverschaffing - steeds op een meerder
heid van de raad konden rekenen, zag hij geen reden om af te treden. 
Den Haag sloeg volgens Drees een goed figuur als het ging om volks
woningbouw en sociale voorzieningen. Bovendien: 'Ik heb nogal eens 
het voorrecht, dat voorstellen, die ik heb voorbereid, zonder discussie 
er doorgaan; dergelijke zaken trekken dan niet altijd de algemeene aan
dacht.' Hij noemde daarbij onder meer de gezondheidszorg, tuberculo
sebestrijding, blindenzorg en kraamverzorging, maar weidde daar niet 
over uit: 'Ik vind het niet zoo aangenaam te spreken over wat ik al of niet 
heb gedaan.' Natuurlijk waren er altijd zaken waarover hij zelf en zijn 
partij niet tevreden waren, maar de voorstelling alsof er nauwelijks iets 
was bereikt, was wel heel scheef.57 

Drees verwoordde in zijn antwoord aan Van Twist ten overvloede 
het standpunt van de sociaal-democraten ten aanzien van de deelname 
aan het college van B&W. Hij en zijn collega bleven aan zolang hun ar
beid 'vruchtdragend' was, zolang hun voorstellen in de regel werden 
aangenomen door de raad. Er was herhaaldelijk een meerderheid te 
vinden geweest voor wat de SDAP-wethouders belangrijk vonden, zelfs 
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als ze een minderheid vormden binnen het college. 'Mocht dit verande
ren,' had Albarda al in 1920 verklaard, 'dan gaan wij heen. Onze zetels 
kleven niet en wij klampen ons niet er aan vast. Wij zitten hier niet voor 
ons genoegen.'58 

Er waren inderdaad grenzen, en Drees onthulde in zijn antwoord 
aan Van Twist dat er in de afgelopen tijd één bijna was bereikt. Toen in 
1923 binnen het college liquidatie van de werklozensteun werd gesugge
reerd, had Drees aangegeven daarvoor geen verantwoordelijkheid te 
kunnen dragen." Dat denkbeeld was - weinig verwonderlijk - afkom
stig geweest van Patijn, die er bezwaar tegen had dat de steun, oorspron
kelijk een crisismaatregel, een permanent karakter leek te krijgen. In 
zijn ogen was dat geen gezonde toestand: naast de werkloosheidsver
zekering behoorde er alleen de gewone, individuele armenzorg te zijn, 
dus geen aparte regeling voor werklozen. Patijn had voorgesteld om een 
commissie de geleidelijke liquidatie van de steunregeling te laten on
derzoeken, maar had geen meerderheid kunnen vinden binnen het col
lege. Het had hem er niet van weerhouden om zijn bezwaren tegen de 
steunregeling bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad aan 
de orde te stellen, al wist hij hoe men erover zou denken. Drees had hem 
dadelijk van repliek gediend en de steunregeling verdedigd, ondanks de 
nadelen die er ook naar zijn mening aan kleefden. Hoewel hij toen niet 
van aftreden had gerept, had hij wel verklaard dat hij zich niet kon voor
stellen hoe men over zou kunnen gaan tot liquidatie van de steun zo
lang er zoveel werklozen van afhankelijk waren.6" 

Eén keer eerder had Drees aangegeven waar zijn partij de lijn trok, in 
1919, vlak na zijn aantreden als wethouder. Bij de algemene beschou
wingen waren er kritische opmerkingen gemaakt over het gemeentelijk 
halbedrijf, dat de levensmiddelendistributie verzorgde, en de grondpo-
litiek. Als er in het college of in de raad een meerderheid te vinden zou 
zijn voor de opheffing van het halbedrijf of voor verkoop van gemeen
tegrond, waarschuwde Drees toen, 'dan scheiden onze wegen'. Voorstel
len in die richting zouden stuiten op de'felste oppositie'van de SDAP.61 

Terwijl in Amsterdam de levensmiddelenvoorziening een speerpunt 
van de sociaal-democratische gemeentepolitiek bleef, leidde het Haagse 
distributiebedrijf spoedig een kwijnend bestaan, waaraan in 1921 vrij 
geruisloos een einde werd gemaakt.62 Heel anders zou het gaan met het 
andere punt dat Drees noemde, de grondpolitiek. Na een periode van 
betrekkelijke rust zou aan het eind van de jaren twintig de strijd over de 
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grondpolitiek in alle hevigheid losbarsten en zouden Drees en Vrijen-
hoek niet schromen om het 'rustig blijven doorwerken' in te ruilen voor 
de'felste oppositie'. 

VOORZITTER VAN DE SDAP? 

Begin 1926 was er enige tijd sprake van een mogelijk vertrek van Drees 
als wethouder. Dat hing niet samen met enig politiek probleem in het 
Haagse college of de raad, maar met het verzoek van het SDAP-bestuur 
aan Drees om Vliegen als partijvoorzitter op te volgen.63 Men zocht een 
krachtige bestuurder, die in staat zou zijn om de ambities van NVV-
voorzitter R. Stenhuis te weerstaan. Stenhuis wilde de SDAP modelleren 
naar de Engelse Labour Party waarin de vakbeweging een grote rol 
speelde. De nieuwe SDAP-voorzitter zou bezoldigd moeten zijn, zodat 
lij zich geheel aan zijn taak kon wijden. Tijdens de eerste discussie in 
iet partijbestuur over de opvolging van Vliegen, op 6 februari 1926, pas
seerden verschillende kandidaten de revue. Uiteindelijk kwamen twee 
lamen bovendrijven, Drees en Oudegeest, de oud-voorzitter van het 
si vv. Albarda kreeg de opdracht Drees te polsen, Wibaut zou Oudegeest 
lenaderen. 

Al had Drees twee jaar eerder nog aangegeven geen plaats in het par
tijbestuur te ambiëren, dit was 'toch wel een vleiend aanbod', zoals hij 
lan Herman Beek, de man van zijn zuster Bets, schreef. Hij zou zich in 
Amsterdam moeten vestigen, en bij 'het vele, dat voor en tegen te over
wegen viel, was natuurlijk de gedachte weer veel met de familie te kun-
len zijn, een van de grote aantrekkelijkheden'. Het lag ook in de bedoe-
ing hem in 1927 in de Eerste Kamer te brengen. Er waren echter ver
schillende bezwaren, waarvan de voornaamste was dat de raadsfractie 
*een geschikte vervanger voor hem had en dat de SDAP moeilijk een 
ran de twee zetels in het college kon opgeven één jaar voor de verkiezin
gen. Hoewel Albarda sterk had aangedrongen op aanvaarding van de 
unctie, was ook hij gezwicht voor dat argument.64 

Albarda deelde in het PB mee dat Drees in elk geval niet beschikbaar 
ivas vóór 1 juli 1927. Aangezien Oudegeest zijn betrekking niet wilde 
opgeven en ook Schaper weigerde, had het P B een probleem. Sommigen 
vilden vasthouden aan de kandidatuur van Drees, maar daartegen op
perde partijsecretaris C. Werkhoven nu plotseling bezwaren. Hij wees 
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erop dat de beschikbaarheid van Drees onzeker was omdat veel afhing 
van de vraag of men in Den Haag in de tussentijd een geschikte kandi
daat voor het wethouderschap kon vinden. Drees was bovendien niet 
bekend in de partij: 'Alleen de ingewijden weten wat men aan Drees 
heeft.' Ten slotte vroeg hij zich af of Drees wel goed zou spreken voor 
een massavergadering en of hij wel opgewassen zou zijn tegen Stenhuis. 
Albarda antwoordde 'dat Drees uitstekend in groote bijeenkomsten kan 
optreden en dat hij als voorzitter een zeer imponerende figuur is'. Maar 
hij ging akkoord met de suggestie om eerst Henri Polak te vragen.65 

Polak wilde ook niet: hij gaf aan alleen bij uiterste noodzaak de func
tie te zullen aanvaarden. Toen Albarda dat hoorde, ging hij opnieuw met 
Drees praten en wist hem zover te krijgen dat hij zich definitief beschik
baar stelde voor het bezoldigd voorzitterschap per 1 juli 1927. Tot die tijd 
zou hij als onbezoldigd voorzitter kunnen optreden, zodat hij als wet
houder kon aanblijven tot de raadsverkiezingen. Drees had tegen die 
constructie geen bezwaar. Albarda wees het partijbestuur wel op de 
intriges die in Den Haag zouden losbarsten zodra bekend werd dat 
Drees op termijn weg zou gaan. De geruchten over een mogelijk vertrek 
waren inmiddels al doorgedrongen bij het Haagse college van B&W. Op 
16 maart besloot het PB Drees kandidaat te stellen voor het voorzitter
schap van de partij, vooralsnog onbezoldigd, maar met het vooruitzicht 
van een benoeming tot bezoldigd voorzitter in 1927. Alleen Werkhoven, 
die opnieuw zijn bezwaren naar voren had gebracht, gaf de voorkeur 
aan een kandidatuur van Polak. 

Drees' kandidatuur had instemming gevonden bij bijna alle leden 
van het PB, van de zeer linkse D. A. van Eek tot de uitgesproken refor
mist Vliegen. Behalve Werkhoven twijfelde niemand aan zijn capacitei
ten. Enkelen, zoals Schaper en J. A. Bergmeijer, deelden wel diens opvat
ting dat Drees geen 'landelijke figuur' was. Bergmeijer betwijfelde zelfs 
of Drees wel gekozen zou worden als een tegenkandidaat zich zou aan
dienen. 

Verschillende partijgenoten schreven Drees dat ze het bericht over 
zijn kandidatuur met genoegen hadden gelezen. In Den Haag zag men 
hem echter niet graag vertrekken. Ook Pa tij n besefte dat hij een be
kwaam bestuurder zou verliezen, al verschilden ze in politiek opzicht 
hemelsbreed van elkaar. Hij schreef aan Drees: 
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Ik verwijt mij geen enkele poging gedaan te hebben om invloed uit 
te oefenen op Uw beslissing inzake Uw vertrek van hier. Ik vreesde 
dat het niets zou geven en na de partij-vergadering [de PB-
vergadering van 16 maart, JG] verwacht ik er nog veel minder van. 
Mocht er echter ook maar eenige mogelijkheid zijn dat ik, zoo al 
niet op de beslissing, dan op het tijdstip van Uw vertrek, of op 
eenigerlei voorwaarde, alsnog invloed zou kunnen oefenen, dan 
zou ik er bijzonder veel prijs op stellen een onderhoud met U te 
hebben.66 

Zelf was Drees ook gaan twijfelen. Het vooruitzicht zijn wethouder
schap te moeten opgeven trok hem steeds minder aan. Hij zal boven
dien hebben gehoord hoe hardnekkig het verzet van Werkhoven, met 
wie hij nauw zou moeten samenwerken, was geweest. In elk geval liet hij 
viaAlbardaaan het PB weten dat hij weliswaar zijn kandidatuur niet in
trok, maar dat hij graag zou zien dat het bezoldigd voorzitterschap aan 
hem voorbijging. Niemand reageerde op deze mededeling, want men 
had natuurlijk weinig zin om weer van voor af aan te moeten beginnen. 

Op de eerste dag van het SDAP-congres, zaterdag 3 april, was de 
avondzitting gewijd aan het voorzitterschap. Vliegen lichtte de voor
dracht van het partijbestuur toe. Vanuit de afdelingen kwam kritiek, 
niet zozeer gericht tegen de persoon van Drees als wel tegen het bezol
digde voorzitterschap. Bovendien - en dat was toch wel opmerkelijk -
ging Werkhoven nu ook openlijk tegen het voorstel van het p B in. Drees 
was in zijn ogen wel bekwaam, maar niet de erkende politieke figuur die 
men zocht. Had Vliegen verklaard dat het PB tevergeefs Oudegeest, 
Polak en Schaper had aangezocht, Werkhoven onthulde dat Polak in het 
uiterste geval wél beschikbaar was. Drees verklaarde vervolgens dat hij 
beter kon terugkomen op de toezegging die hij na veel aarzelingen had 
gedaan. Het leek hem het beste als Vliegen nog een jaar zou aanblijven 
en de kwestie van het bezoldigde voorzitterschap zolang werd uitge
steld. Vliegen stelde voor nu toch een beroep te doen op Polak en schors
te daarvoor de zitting. De volgende ochtend werd Polak, die zijn belofte 
gestand deed, bij acclamatie tot (onbezoldigd) voorzitter gekozen. 

Opgelucht moet Drees naar huis hebben gebeld met het nieuws. To 
schreef in ieder geval diezelfde zondag nog een brief aan haar schoon
familie in Amsterdam: 
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Jullie weet dat hij sinds hij toestemde pas goed is gaan voelen wat 
z'n werk betreft verkeerd gekozen te hebben. Hij had al gezegd dat 
als hij de kans kreeg hij nog terug wou. Gisteravond kwam er in 
de huish. verg. van het congres wat critiek op de instelling van het 
bezoldigd ambt van voorzitter en Wim heeft daarvan gebruik 
gemaakt om zich terug te trekken. [...] Ik had persoonlijk graag 
gewild dat Wim juist liever voorzitter was, maar nu dit niet zoo is 
ben ik blij dat hij nog terug kon.67 

In Den Haag werd Drees' beslissing met instemming begroet, niet alleen 
binnen de partij, ook daarbuiten. De liberale Haagsche Courant bracht 
het nieuws zelfs onder de juichende kop: 'Voor onze stad behouden!' 

Een jaar later kreeg Drees alsnog een plaats in het partijbestuur, als 
gewoon lid. Dat hij zich in de kwestie rondom het voorzitterschap niet 
van zijn meest standvastige kant had laten zien, werd hem blijkbaar niet 
kwalijk genomen. Men zal ook hebben ingezien dat hij inderdaad bui
ten Den Haag nog te weinig bekendheid genoot om als boegbeeld van 
de partij te kunnen fungeren. Hoe dan ook, het PB zag in Drees een ver
sterking van de eigen gelederen en plaatste hem in het voorjaar van 1927 
op de kandidatenlijst. Op het paascongres werd hij gekozen, zij het als 
hekkensluiter. 

EEN DERDE WETHOUDERSTERMIJN 

Toen Drees eenmaal had besloten niet naar Amsterdam te vertrekken 
als partijvoorzitter, stond niets hem in de weg een derde termijn als wet
houder te vervullen. De federatie, verheugd dat Drees had verkozen in 
Den Haag te blijven, koos hem tot lijstaanvoerder bij de Staten- én de 
raadsverkiezingen van 1927. Vier jaar eerder was Drees al nummer één 
op de lijst geweest bij de Statenverkiezingen, maar bij de gemeente
raadsverkiezingen had Albarda de lijst aangevoerd. Albarda, die in 1925 
Troelstra was opgevolgd als partijleider, stelde zich nu niet meer ver
kiesbaar voor de Haagse raad. Drees was voortaan de onbetwiste leider 
van de Haagse sociaal-democratie, al werd de raadsfractie versterkt 
door Vliegen, die Albarda als fractievoorzitter zou opvolgen. Aange
voerd door Drees won de SDAP in mei 1927 de veertiende raadszetel te
rug die ze in 1923 was kwijtgeraakt.68 
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De getalsmatige verhoudingen in de raad veranderden nauwelijks en 
de zetelverdeling in het college van B&W bleef gelijk. Alle wethouders 
bleven aan, al had De Wilde daarover nog getwijfeld. Hij combineerde 
toen al acht jaar een zware wethoudersportefeuille met het Kamerlid
maatschap. Van verschillende kanten had men er bij hem op aange
drongen niet te vertrekken. Ook Drees, die van het begin af aan 'aller-
plezierigst' met De Wilde had samengewerkt,69 had dat gedaan. In een 
hartelijke brief deelde De Wilde kort daarna aan Drees mee dat hij be
sloten had aan te blijven. Om verschillende redenen zou hij het moeilijk 
hebben gevonden om zijn wethouderschap te beëindigen: 

Daaronder was zeker niet de minste, dat ik voortaan niet meer met 
je zou kunnen werken aan een gemeenschappelijke taak, die wij 
wel van geheel verschillende kant benaderen, maar die ons toch, 
ondanks alle diepgaand principieel verschil, zooveel nader bij 
elkander heeft gebracht. Toen gij dan ook de aanval gingt 
beproeven, waren de poorten spoedig open en werd de vesting 
genomen. 

Zijn vader en zijn vrouw hadden hem in die beslissing gesterkt.70 
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