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HOOFDSTUK 12 

Privé-leven 

Drees ging geheel op in zijn politieke en bestuurlijke werk, zou een 
journalist van de Groene Amsterdammer in 1939 constateren. 

Zijn persoonlijk leven verdwijnt achter hetgeen hij voor Den Haag 
en de S. D. A.P. ('de Partij') gedaan heeft. Dat wil niet zeggen dat hij 
een onpersoonlijken indruk maakt. Er gaat integendeel iets héél 
persoonlijks, iets heel oprechts en zuivers van hem uit, iets dat 
van denzelfden simpelen ernst getuigt waarop de sterke blik 
van zijn donker-bruine oogen en de diepe rimpel tusschen zijn 
wenkbrauwen wijst. Maar al dat persoonlijke is minder op hemzelf 
dan op zijn werk gericht.1 

Volgens die opvatting was het politieke dus ook persoonlijk - een om
kering van wat veel later een gevleugeld woord zou worden. Er zit in 
ieder geval een zekere spanning tussen Drees en het 'persoonlijke'. Zijn 
autobiografische geschriften zijn eerder zakelijk dan persoonlijk; zijn 
privé-leven en zijn gezin heeft hij steeds zo veel mogelijk buiten de 
schijnwerpers gehouden. Maar niet alleen daardoor is dit hoofdstuk 
over zijn persoonlijk leven aan de korte kant. Drees werd nu eenmaal 
zozeer door zijn werk in beslag genomen dat hij nauwelijks vrije tijd 
had. En bij de bezigheden waarmee hij die schaarse vrije uren vulde, 
kwam de politiek al gauw om de hoek kijken. 
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UITBREIDING VAN HET GEZIN EN EEN BLIJVEND VERLIES 

In voorgaande hoofdstukken is over Drees' gezin alleen de geboorte van 
Annie (1911) en Adri (1914) gemeld. Daarmee lopen we achter bij de rest 
van het verhaal, vandaar een korte sprong terug in de tijd. In mei 1918 
verhuisde het echtpaar Drees en hun twee dochters van de Tweede 
Schuytstraat naar de Van Bleiswijkstraat 58 in het Statenkwartier. De 
nieuwe, ruimere woning was gelegen in een gegoede buurt, waar onder 
meer Troelstra en Albarda ook woonden. De Van Bleiswijkstraat was 
overigens een van de eenvoudiger straten met meer dubbele woningen 
dan herenhuizen, het woningtype dat in het Statenkwartier overheers
te. Er stonden zeker geen villa's zoals aan de Stadhouderslaan die er 
evenwijdig aan liep.2 Opvallend was het feit dat Drees zijn nieuwe huis 
kocht, tegelijk met de erboven gelegen woning (nummer 60). In die tijd 
was huren gebruikelijk en het bezit van een eigen huis bijzonder. Het 
roor de aankoop benodigde bedrag van 12.500 gulden leende hij van 
[ante Li, de weduwe van oom Frits, wat in zekere zin als een voorschot 
3p zijn erfdeel beschouwd kon worden. De bovenwoning werd ver-
luurd.' 

De nieuwe woning was gezocht in de nabijheid van de school die 
Drees voor zijn kinderen had uitgekozen. Als raadslid, woordvoerder 
n onderwijszaken bovendien, wist hij heel goed op welke school zijn 
onderen het beste onderwijs zouden krijgen. Hij koos voor de duurste 
jpenbare lagere school van Den Haag, die was gelegen in de Van 
rioornbeekstraat. Als sociaal-democraat moest hij niets hebben van het 
renomeen standsscholen, maar dat weerhield hem er niet van zijn kin
deren naar een dure burgerschool te sturen. Net als in zijn eigen jeugd 
»varen lessen Frans nodig om door te stromen naar het middelbaar 
onderwijs. Op de school in de Van Hoornbeekstraat waren de klassen 
bovendien klein en werden de kinderen in zes jaar opgeleid voor het 
niddelbaar onderwijs, terwijl de meeste andere burgerscholen zeven 
eerjaren hadden.4 Dat laatste gaf voor Drees de doorslag. Hij vond 
;es jaar lagere school voldoende als daarna nog gymnasium of hbs en 
ïopelijk ook een verdere studie volgden. Dan zat je lang genoeg in de 
schoolbanken.' 

In het huis in de Van Bleiswijkstraat zou het gezin Drees blijven wo-
ïen tot begin 1943, toen vanwege de aanleg van verdedigingswerken dit 
ieel van de stad werd ontruimd.6 Het gezin beleefde er gelukkige en 
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droevige tijden. Onder de gelukkige momenten viel de gezinsuitbrei
ding. Op 23 januari 1919 werd een zoon geboren, die Johannes Michiel 
werd genoemd, naar zijn grootvader aan vaderskant. Een paar jaar later, 
op 24 december 1922, volgde een tweede zoon, die de naam kreeg van 
zijn vader en zijn overgrootvader: Willem. 

Maar er was ook leed. Op 13 augustus 1920 overkwam het echtpaar 
Drees het ergste wat ouders kunnen meemaken: het verlies van een 
kind. Hun tweede dochter Adri overleed, zes jaar oud, aan de gevolgen 
van de Spaanse griep. In drie golven trok de grote griepepidemie over 
Nederland: de zomer van 1918, het najaar van 1918 met een uitloop tot 
de zomer van 1919, en het voorjaar van 1920.7 Die laatste golf moet 
Adri fataal zijn geworden. Ze overleed niet aan longontsteking, de meest 
voorkomende dodelijke complicatie van de griep, maar mogelijk aan 
een neurologische complicatie. Een aanwijzing daarvoor ligt in een 
brief van To aan haar zwager Herman Beek, in februari: 

Met Adrie blijft het nog zoowat hetzelfde. Zij heeft haast geen 
verhooging, 37.2, maar die lamme hoofdpijn wil nog niet weg. Ook 
ziet ze af en toe, al is ze wakker en praat met ons, angstige dingen. 
Ik vind dat akeliger dan angstig droomen. Meestal is ze heel 
genoegelijk en zit ze wat te spelen en te ballen, toch als je eens 
informeert: nog hoofdpijn.8 

Later zou haar zuster Annie, die apotheker werd, de dood van Adri toe
schrijven aan meningitis.9 

Adri was de oogappel van haar ouders en het onafscheidelijke speel
kameraadje van haar oudere zus, schreef haar broer Wim in zijn nage
laten autobiografie. Hij zelf heeft Adri nooit gekend, maar haar nage
dachtenis bleef levend in het gezin. Adri had al jong 'een afstandelijke 
haast filosofische kijk op de wereld'. Ze besefte dat mensen onder geld
gebrek konden lijden en zei: 'Geld is iets naars', wat een gevleugelde uit
drukking zou worden in de familie.10 To schreef het al in de eerder ge
noemde brief: 

Laatst hadden we 't over rijk zijn en wat je dan al kon kopen. Zij zei 
opeens tot mijn verbazing: 'Ik wou dat er geen geld bestond en dat 
ieder kon krijgen wat hij wou, dan zouden arme menschen ook 
gauw rijk zijn... maar weet U wat je dan toch niet kon maken? Dat ik 
beter was en dat het zomer was.' 
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Toen Adri erachter kwam dat haar vader lesgeld kreeg voor de lessen 
stenografie en staathuishoudkunde die hij gaf, was ze verbaasd: 'Vraagt 
u daar geld voor?' Ze dacht dat hij het alleen deed om mensen te hel
pen." Adri had al samen met Annie haar toekomstige school bezocht en 
een van de laatste dingen die ze zei, was: 'Wat zal de juffrouw nou wel 
zeggen als ik niet op school kom.' 

De dood van Adri was een grote slag voor beide ouders, die ze maar 
moeilijk te boven kwamen.12 De verjaardag en de sterfdag van Adri ble
ven moeilijke momenten in hun leven. In augustus 1943, toen Drees het 
veiliger vond om bij zijn zuster en moeder in Amsterdam te verblijven 
waar de Duitsers hem niet meteen zouden zoeken, schreef hij aan To: 
Nu wij niet samen zijn, moet ik toch even schriftelijk zeggen, dat ik in 
ïedachten met je ben op deze droeve dag met zijn herinnering aan ons 
jrote, nooit vergeten leed."3 

Naar buiten toe heeft Drees tot op hoge leeftijd gezwegen over het 
/erlies. In 1972 wijdde hij een korte passage aan zijn gezin in zijn boek 
Neerslag van een werkzaam leven: 

Ik heb steeds het geluk gehad temidden van de spanningen waarin 
ik leefde terug te kunnen vallen op een harmonisch, sterk 
meelevend gezin. Mijn vrouw en ik hebben ons kunnen verheugen 
in het opgroeien en de ontwikkeling van drie kinderen (onze 
dochter is apotheker, onze oudste zoon jurist en onze jongste zoon 
econoom, nu oud-minister van Verkeer en Waterstaat) en later van 
onze zes kleinkinderen.14 

Tij kon het toen nog niet opbrengen over Adri te spreken. Pas een paar 
aar later, na het overlijden van To in 1974, zou hij dat voor het eerst 
loen. In een interview met Koos Postema dat op langspeelplaat werd 
htgebracht, zei hij in 1977 dat een terugblik op zijn leven niet compleet 
:ou zijn als hij niet het grote verlies van zijn dochter vermeldde, 'een 
ïeerlijk kind en ook zo goed van begrip, zo meelevend, denkend in al-
erlei dingen die je verwacht dat men pas op later leeftijd zal denken'. 
Daarmee wilde hij haar nagedachtenis recht doen. Al was het inmiddels 
;evenenvijftig jaar geleden dat Adri stierf, hij bleef zich pijnlijk bewust 
'an zijn grote verlies.15 
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GEZINSLEVEN 

Zoals gezegd heeft Drees zijn privé-leven zo veel mogelijk buiten de pu
bliciteit gehouden, zeker in deze tijd. Als hij al een interview gaf, ging 
het over een specifieke politieke kwestie. Journalisten die uit waren op 
een human interest verhaal hadden aan hem geen gemakkelijke. De al 
eerder aangehaalde verslaggever van de Groene Amsterdammer schreef: 

Er is één categorie menschen die nieuwsgierige journalisten schier 
tot wanhoop brengt: dat zijn de bescheidenen. Tot dezulken behoort 
Drees, daaraan is geen twijfel mogelijk. Drees zoekt het interview 
niet; hij onderwerpt er zich aan, gelaten. En wee den journalist, 
die persoonlijke vragen stelt! De vraag wordt niet genegeerd 
(tenslotte is Drees de vriendelijkheid zelve!), maar het antwoord, 
protesteerend begeleid met afwerende handgebaren en een haast 
verlegen glimlach, buigt onmiddellijk af naar het onpersoonlijke... 
of de spreker die anders wel met vuur het woord kan voeren gaat 
hakkelen en zwijgt. O, die bescheidenheid! Het lastigste (voor den 
journalist!) is, dat deze bescheidenheid door-en-door echt is. Alle 
'show' is Drees vreemd.16 

Eerder had een andere journalist, Bart Gregorius van DeAvondpost, de
zelfde ervaring: 

Zooals hij daar tegenover me zit: donker van uiterlijk, met dat, 
toch prettig vriendelijke in zijn oogen en zonder iets van quasie 
gewichtige gebaartjes, is hij de zuivere mensch, waaraan alles 
absoluut vreemd is dat een streber kenmerkt. Het is zoo eerlijk 
allemaal, en zoo gewoon oprecht, en zoo rechtuit en bedaard-zeker, 
dat je zelfs als gehaaide journalist, die er op uit is nu eens wat anders 
uit hem te halen dan een ander, jezelf vast voelt loopen op het 
gewone van dit interview-slachtoffer.17 

Deze twee interviews bieden dan ook weinig inkijkjes in Drees' per
soonlijke leven. Daarvoor zijn we vooral aangewezen op de herinnerin
gen van zijn kinderen.18 

Het gezin Drees kende een traditionele taakverdeling. Drees ver
schafte het inkomen van het gezin en To zorgde voor het huishouden er 
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de kinderen. Zij vormde het middelpunt van het gezinsleven en zij on
derhield ook de contacten met de familie, zowel haar eigen familie als 
de aangetrouwde. Veel contact was er met Bets, bij wie moeder Drees 
inwoonde ook nadat Bets in 1916 was getrouwd met Herman Beek.19 Er 
ging nog veel per brief, want de telefoon werd nog niet gebruikt voor 
familienieuwtjes en andere meer alledaagse zaken. Bets en To schreven 
elkaar in steno, maar brieven aan Moeder gingen in gewoon schrift. 
Vanzelfsprekend vonden er ook geregeld bezoeken over en weer plaats, 
evenals logeerpartijtjes van de kinderen. 

Van het begin af aan had To hulp van een - al dan niet inwonende -
dienstbode bij het toen zeer tijdrovende huishouden. Ze kon daardoor 
meer tijd aan de kinderen besteden, die niet naar de bewaarschool gin
gen, maar thuis van hun moeder leerden plakken, knutselen en vlech
ten. Toen de kinderen eenmaal op school zaten hielp To hen veel met het 
huiswerk. Al had ze maar drie jaar voor de klas gestaan, ze bleef haar he
le leven iets van een onderwijzeres houden. Het was Drees die in 1917 
Annie 'inwijdde' in de stenografie. Achterop de aantekeningen voor een 
speech lezen we opeens in steno: 'drees', 'd-r-ee-s', 'annie', 'adri' enkele 
andere namen.20 We kunnen het tafereel voor ons zien. De zesjarige An
nie komt erachter dat haar vader heel wat anders schrijft dan het alfabet 
dat zij op school leert. Vader legt het haar uit en schrijft op wat ze vraagt: 
haar naam, die van haar zusje enzovoort. Maar het was To die de kinde
ren echt stenografie zou leren (toen ze het gewone schrift eenmaal be
heersten). Zij had daar de tijd voor. Overigens zou alleen Jan het schrift, 
net als zijn ouders, zijn hele leven voor zichzelf gebruiken. 

To hield de kinderen ook in hun vrije tijd bezig. Ze speelde spelletjes 
met hen en met kinderen uit de buurt. Ze hield van uitjes naar het 
strand of picknicks in de duinen en organiseerde verjaarspartijtjes die 
bij de kinderen in de smaak vielen. Verjaardagen waren feestdagen, 
maar het grootste feest was sinterklaas. De talenten van de ouders vul
den elkaar wat het sinterklaasfeest betrof naadloos aan. Moeder was 
handig - zij verzorgde samen met Annie de surprises. De gedichten wa
ren de specialiteit van vader, volgens zoon Wim 'van nature een snelle en 
geestige dichter'.21 Belangstelling voor muziek kregen de kinderen van 
hun moeder mee. Hun vader was volstrekt amuzikaal, maar To speelde 
graag piano en kon goed zingen. Ook de kinderen kregen pianoles. 

De kinderen Drees doorliepen na de lagere school zonder proble
men het gymnasium. In die tijd hielp ook hun vader wel met het huis-
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werk. Toen Annie Latijn leerde, deed Drees zijn best om ook de basis
beginselen onder de knie te krijgen. Grieks vonden To en hij van minder 
belang; de kinderen kozen op het gymnasium alle drie de bètakant. 
Godsdienstles kregen ze ook, want dat was belangrijk voor hun algeme
ne ontwikkeling. Drees wilde zich zelf ook blijven ontwikkelen. Omdat 
hij zijn Frans niet goed genoeg vond, nam hij in deze jaren conversatie-
les bij een Fransman. Een goede beheersing van de Franse taal, veel 
meer nog dan de Engelse, was in die tijd belangrijk bij internationale 
contacten. 

Drees heeft het altijd enigszins betreurd dat hij zelf niet naar het 
gymnasium was gegaan en niet had kunnen studeren. Al was hij door 
zelfstudie ook hoger opgeleid, hij bleef een zeker ontzag houden voor 
de wetenschap en voor academische titels. Hij vooral vond het belang
rijk dat zijn kinderen gingen studeren en zag dat levensdoel bereikt: alle 
drie de kinderen gingen naar de universiteit. Annie studeerde farmacie 
in Leiden, Jan rechten aan dezelfde universiteit, terwijl Wim in de bezet
tingstijd zou beginnen aan een studie economie aan de Nederlandse 
Economische Hogeschool te Rotterdam. Drees leefde met zijn stude
rende kinderen mee en noteerde bijvoorbeeld hun tentamendata ook in 
zijn agenda. 

Zijn werk en zijn gezinsleven probeerde Drees zo veel mogelijk te com
bineren. Tussen de middag at hij doorgaans thuis, net als de kinderen, 
die ervoor uit school kwamen. Hij was natuurlijk graag bij zijn gezin, 
maar zijn maagkwaal speelde ook een rol. Drees was noodgedwongen 
een snelle eter, want hij had het minste last als hij snel doorat na zijn 
zoutzuuroplossing te hebben ingenomen.22 Langdurig en zwaar tafelen 
was voor hem een bezoeking. Mede daarom at hij het liefst zo veel mo
gelijk thuis. 

In ieder geval was hij altijd als eerste klaar met eten en dan was het de 
tijd van 'Vaders tafelgesprekken', zoals zoon Wim ze noemde. Drees ging 
ervoor zitten om over van alles en nog wat te vertellen: 'Over zijn poli
tieke inzichten, over zijn belangstelling voor Marx en Engels, over zijn 
grote kennis van de 19de eeuw, ook wel van de geschiedenis daarvoor, 
maar toch vooral zijn geweldige kennis van de 19de eeuw, van de Euro
pese geschiedenis en van zijn zicht op de problemen van de 20ste 
eeuw.'23 Politiek en geschiedenis kregen de kinderen zo met de paplepel 
ingegeven. Maar hij sprak ook over zijn ervaringen als stenograaf, over 
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filosofie en andere wetenschappen, en pakte herhaaldelijk een dicht
bundel uit de kast om eruit voor te lezen, vooral Heine en Henriette Ro
land Holst.24 To vertelde over haar jeugd, haar familie en de tijd op de 
kweekschool, waar ze les had gekregen van de bekende bioloog Jac. P. 
Thijsse. Verder reciteerde ze graag domineespoëzie, ook al had ze het 
geloof al lang vaarwel gezegd.2' 

Drees' drukke bezigheden hielden in dat hij ook 's avonds en in het 
weekend veel werkte. Hij deed dat zo veel mogelijk thuis, in de nabij
heid van zijn gezin. 'Vader had als het ware kantoor aan huis,' vertelde 
zijn jongste zoon later. 'In de Van Bleiswijkstraat [...] was beneden een 
kamer-en-suite; de eetkamer en de nette kamer liepen in elkaar over, en 
in de nette kamer had hij zijn werkhoek. Als het te druk werd, gingen de 
schuifdeuren dicht.'26 Hij schoof dan wel aan als er koffie werd gedron
ken. Het viel bezoekende journalisten op dat Drees' werkkamer 'zeld
zaam simpel en ordelijk, ja haast ascetisch' aandeed, wat tot de conclusie 
leidde: 'Dit is zeker geen kamer waar hard gewerkt wordt.' Dat harde 
werken zou alleen buiten de deur plaatsvinden, was de - onjuiste - ver
onderstelling.27 

Stukken lezen en schrijven kon Drees thuis doen, maar voor de ver
gaderingen van de vele besturen en commissies waarvan hij deel uit
maakte, was hij inderdaad vaak weg. Dat betekende dat To 's avonds heel 
vaak alleen zat. Typerend is wat Drees op 3 mei 1927 aan zijn zuster Bets 
in Amsterdam schreef: 'Ik heb nu een paar dagen zonder vergadering 
's avonds en dat is voor mij zo goed haast als vakantie!' Het waren 
werkelijk maar enkele dagen, want op 6 mei, To's verjaardag, had hij 
's avonds weer een bijeenkomst van de raadsfractie. Daar ging hij echter 
voor de verandering niet heen. Zijn eigen verjaardag (5 juli) was dat jaar 
zo druk bezet met vergaderingen dat de verjaarsvisite op de zondag er
voor werd uitgenodigd.28 

Hoezeer zijn werk hem had opgeslokt, realiseerde Drees zich mis
schien pas enige tijd later. Toen hij in 1940 geïnterneerd was in Buchen-
wald, had hij de tijd om de jaren die achter hem lagen rustig te overzien. 
Hij kreeg het gevoel dat hij zijn gezin 'wel eens te kort had gedaan om
dat ik al te veel weg was naar vergaderingen'.29 Dat schreef hij ook naar 
huis in een van zijn maandelijkse brieven. 'Ik gaf te kennen dat ik als ik 
weer vrij was, in dat opzicht wat verandering in mijn leven hoopte te 
brengen. Het is zo niet gelopen. Het was een troost voor mij dat het ant
woord van mijn vrouw en kinderen was: "Wij zouden het niet anders 
hebben gewild."'30 
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Op de zondagse wandeling met zijn gezin wist Drees soms het nutti
ge met het aangename te combineren. De wandeling voerde dan langs 
nieuwe wijken in aanbouw of de landgoederen die de gemeente had ge
kocht, zoals de Voordes in Rijswijk. De buurgemeenten Voorburg en 
Rijswijk zag Drees graag bij Den Haag gevoegd en zo nu en dan leidde 
de wandeling daarheen. Als oudste kind maakte Annie de meeste van 
die lange wandelingen mee, niet altijd tot haar genoegen. Ze liep liever 
in het groen dan langs bouwplaatsen.31 De terugreis ging zeker bij de 
verre wandelingen per tram. Als lid van de Raad van Beheer van de HTM 
mocht Drees met zijn gezin vrij reizen. 

Meestal bleven de wandelingen dichter bij huis, zeker toen de jon
gens nog niet zo groot waren. Scheveningen was een geliefde bestem
ming. Op straat werd Drees vaak herkend, tot genoegen van zijn zoon 
Wim: 'Of je vader nou voetballer is of wethouder, als hij dan herkend 
wordt, dat vind je dan wel leuk.'32 Maar soms wist men niet precies wie 
men voor zich had, zoals Jan later vertelde: 'Op een keer kwam mijn 
vader op de Prinsengracht een bedelaar tegen. Het was zo vreselijk met 
zijn vrouw en kinderen, en zo. Zegt vader: "Nou, dat komt goed uit, 
want ik ben voorzitter van Maatschappelijk Hulpbetoon. Als u even 
meeloopt zal ik uw geval bekijken." En floep, weg was die man! Die wou 
helemaal niet bekeken worden.'33 

Het gezin Drees ging jaarlijks op vakantie, binnen Nederland of in het 
buitenland. Gekampeerd werd er niet, de familie verbleef in pensions of 
hotels. De buitenlandse bestemmingen lagen in België, Luxemburg, 
Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Duitsland werd overigens na de 
machtsovername van Hitler niet meer bezocht. Sterker nog, in 1932 ging 
de familie Drees juist naar Duitsland (Altenahr) in de verwachting dat 
dat daarna voorlopig niet mogelijk zou zijn. Zelf maakte Drees in ver
band met zijn werk nog andere reizen, onder andere naar Spanje en 
Engeland voor bijeenkomsten van de Internationale Stedenbond.34 

De buitenlandse vakanties, de eigen woning, het dienstmeisje, de 
pianolessen van de kinderen - dergelijke zaken waren destijds maar 
voor weinigen weggelegd. Het levenspatroon van Drees en zijn gezin 
voldoet juist in de vooroorlogse jaren niet aan het beeld van kleinbur
gerlijke zuinigheid dat aan hem kleeft. Zijn zoon Wim zei later in een 
interview: 'Wij waren een gezin dat leefde op de manier van de midden
klasse.' En die middenklasse gaf toch liever haar geld uit aan boeken, de 
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opleiding van de kinderen of reizen, dan aan 'overbodige luxe' zoals een 
auto, dure kleren, sieraden of grote huizen. Het genoemde beeld van 
overdreven zuinigheid is mogelijk opgeroepen door de sobere levens
stijl (niet roken en niet drinken) of door gewoonten, zoals het tussen de 
middag thuis eten, die een andere reden hadden. Er zit zeker ook waar
heid in de uitspraak van kleindochter Marijke, in hetzelfde interview: 
'Grootvader was zuinig wat betreft de publieke financiën en dat is in de 
geschiedschrijving wel vaak verward met z'n persoonlijke financiën.'35 

Het gezin woonde in een 'burgerlijke' buurt, door Wim getypeerd als 
'meer AVRO- dan VARA-gebied'. Als jonge jongen was hij zich het on
derscheid wel bewust: sommige ouders verboden hun kroost om met 
Drees' kinderen te spelen.36 Dat waren uitzonderingen, want over het 
algemeen waren de contacten met de buurt goed. De kinderen Drees 
vielen verder nauwelijks uit de toon. Ze werden bijvoorbeeld niet lid 
van de Arbeiders Jeugd Centrale. Wat het verenigingsleven betrof zetten 
Jan en Wim een andere familietraditie voort en werden lid van de Gym
nasiasten Korfbal Vereniging. Jan zou nog lang na het verlaten van het 
gymnasium actief blijven bij de korfbalclub. 

De banden tussen het gezin Drees en de 'rode familie' waren sterk, 
maar dus niet exclusief. To sloot zich niet aan bij de Sociaal-Democrati
sche Vrouwenclub. Ze voelde blijkbaar niet voor een aparte organisatie 
voor vrouwen, wat volgens haar zoon Jan wel zo geëmancipeerd was.37 

Binnen de beweging was ze niet actief. Het gaf haar voldoening dat ze 
haar man in staat kon stellen zich volledig op zijn werkzaamheden te 
concentreren. Wim zei later: 'Moeder had warme belangstelling voor de 
maatschappij, maar haar meeste aandacht richtte zij op haar onmiddel
lijke omgeving, op gezin, familie, vrienden, kinderen in de buurt.'38 Dat 
deed niet af aan haar diepgevoelde politieke overtuigingen die natuur
lijk aansloten bij die van haar man, maar die niet klakkeloos waren 
overgenomen. Toen de kinderen groot waren ontplooide ze wel activi
teiten buitenshuis en was ze lange tijd bestuurslid van de vereniging 
'Licht, Liefde, Leven' die zich inzette voor huishoud- en nijverheidson
derwijs aan meisjes. Dat lag in de lijn van haar vroegere werk als onder
wijzeres en stond los van haar sociaal-democratische opvattingen. 

Van een spanning tussen het burgerlijke levenspatroon van het gezin 
Drees en hun socialistische opvattingen was geen sprake. De sDAP was 
nooit een partij van alleen maar arbeiders geweest. In de beginjaren 
werd ze door tegenstanders juist spottend de Schoolmeesters-, Domi-
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nees- en Advocatenpartij genoemd. Hoewel de partijleiding gaandeweg 
meer opgeklommen arbeiders telde, bleef het aantal 'burgers' daarin 
groot. Er waren bovendien genoeg voormannen van betere komaf dan 
Drees, wat hun populariteit niet in de weg stond. Al waren er zeker ge
voeligheden, er woedde geen 'klassenstrijd' binnen de partij. Door hun 
inzet voor de arbeidersbeweging toonden 'burgerlijke' sociaal-demo
craten dat hun hart op de juiste plaats zat. Zolang ze er een passende 
leefwijze op na hielden en zich geen buitensporige luxe veroorloofden, 
was er weinig aan de hand.39 

VRIENDSCHAPPEN, ESPERANTO EN DEBATING 

Bij de besteding van Drees' schaarse vrije tijd was zijn dagelijkse werk, 
de politiek, nooit ver weg. Met uitzondering van Henk van Couwelaar, 
die hij al vanaf de lagere school kende, had Drees vooral vrienden in de 
arbeidersbeweging. De omgang met de meesten van hen moet in de 
eerste plaats zakelijk zijn geweest. Bij het drukke leven dat Drees al had 
en de intensieve contacten die er waren, zal de behoefte aan puur sociale 
omgang minder groot zijn geweest. De vriendschap met Simon Hartog 
en Klaas Voskuil ontsteeg echter dat puur 'politieke', want met hen had 
Drees ook persoonlijk een sterke band. Niet toevallig waren beiden 
journalist. Drees stelde veel belang in de rode pers, zowel plaatselijk als 
landelijk, en stond in nauw contact met de betrokken journalisten.40 Zo 
groeide met Hartog eerst en later met Voskuil een hechte vriendschap. 

Hartog was aanvankelijk de Haagse redacteur van Het Volk, later 
voerde hij bekwaam de leiding van Het Haagsche Volk, de plaatselijke 
editie van de krant. Zijn vroege dood in oktober 1929 was een grote slag 
voor de partij en voor Drees persoonlijk, zoals hij in zijn grafrede voor 
zijn doen openhartig liet blijken. Drees werd benoemd tot toeziend 
voogd van Hartogs minderjarige dochter Jetty.41 Voskuil was pas vanaf 
1931 aan De Arbeiderspers verbonden, als hoofdredacteur van de Voor
uit (de opvolger van Het Haagsche Volk), maar hij was al langer actiefin 
de Haagse SDAP. Bij de benoeming van Voskuil heeft Drees nog een 
kleine, bemiddelende rol gespeeld. In de jaren dertig ontstond tussen 
hen een zo nauwe samenwerking dat ze wel werden aangeduid als 
'V&D'.42 

Veel tijd voor ontspanning schoot er voor Drees niet over. Lezen 
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deed hij nog altijd graag en hij was niet zuinig bij de aanschaf van boe
ken. Sprekend over het uitgavenpatroon van zijn vader zei zoon Wim: 
'Hij kocht boeken, heel veel boeken. Ik heb nooit begrepen waar hij de 
tijd vandaan haalde ze allemaal te lezen.'43 Anders dan in zijn jonge ja
ren zal Drees niet meer alles hebben kunnen lezen wat hij kocht. Wat 
literatuur betrof beperkte hij zich tot poëzie en tot korte verhalen. Ro
mans namen te veel tijd, dan las hij liever boeken over geschiedenis, ook 
biografieën en memoires van staatslieden.44 Cultuur nam hij ook tot 
zich in het theater. Als wethouder had hij vrije toegang tot een loge in de 
Koninklijke Schouwburg en daarvan maakte hij met To graag gebruik. 
Ze waren beiden ook erg gesteld op cabaret, vooral Pisuisse.45 

Ondanks alle drukte vond Drees nog tijd voor één nieuw ideaal, 
naast de stenografie, de drankbestrijding en het socialisme. Begin 1933 
volgde Drees op uitnodiging van een Haagse vereniging een cursus 
Esperanto bij de bekende Roemeense docent Andras Cseh. Hij werd 
geboeid door'de geniaal gevonden eenvoudige opbouw' van de taal, die 
hem in staat stelde na een beperkt aantal lessen teksten in Esperanto te 
lezen. Van zijn stellige voornemen zich verder in de taal te bekwamen, 
kwam door tijdgebrek weinig terecht. Hij was desondanks een warm 
voorstander geworden en bij gelegenheid was hij bereid om als propa
gandist voor het Esperanto op te treden.46 

Drees werd lid van de 'Federatie van Arbeiders-Esperantisten in het 
Nederlandse taalgebied'. Hij meende dat juist sociaal-democraten de 
voorhoede moesten vormen van de voorvechters van het Esperanto. De 
beweging droeg immers een uitgesproken internationaal karakter, zo 
betoogde Drees voor de VARA-radio in september 1934. 

En wij socialisten, die de historische ontwikkeling als uitermate 
belangrijk beschouwen, maar die juist die ontwikkeling er toe zien 
leiden, dat de menschheid in plaats van het onbewust gegroeide 
gaat stellen doelbewuste regeling, mogen niet afwijzen 
planmatigen, doelbewusten arbeid ook op taalgebied. Wij die 
ondanks alle tegenstellingen van het oogenblik op den duur 
eenheid in de wereldhuishouding zien groeien, moeten beseffen 
hoe onontbeerlijk daarvoor een internationale taal zal zijn.47 

In zijn latere uitingen zou hij meer nadruk leggen op taalmoeilijkheden 
die hij op internationale congressen had meegemaakt.48 
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Ook als minister-president zou hij van zijn sympathie voor het Es
peranto blijk geven. Hij liet zich er zelfs toe verleiden tweemaal de ope
ningsrede van een internationaal Esperantocongres in die taal uit te 
spreken. Dat had het ongewenste gevolg dat men hem als esperantist in 
de volle zin van het woord is gaan beschouwen, terwijl hij zelf vond dat 
hij de taal daarvoor onvoldoende beheerste. Om te voorkomen dat hij 
in de conversatie een onbeholpen indruk zou maken, sloeg hij volgende 
uitnodigingen voor internationale Esperantocongressen af.49 Dat deed 
niets af aan zijn ideaal. Tot op hoge leeftijd zou Drees het Esperanto blij
ven aanbevelen als oplossing voor de taalproblemen waarop men in het 
internationale verkeer in toenemende mate stuitte.50 

Misschien was debating wel Drees' enige hobby. In 1926 werd hij op 
uitnodiging lid van het Haagse Debat-Gezelschap, een voorname kring 
van politici, intellectuelen, hoge ambtenaren en militairen. Verscheide
ne politici kende Drees al uit de Haagse raad. Hij was niet de eerste 
SDAp'er die toetrad: Hoejenbos, Albarda en Nieboer waren eerder lid 
geweest. Enkele malen per jaar kwam het gezelschap bijeen om te de
batteren over stellingen die bij toerbeurt door een van de leden waren 
voorgelegd. De onderwerpkeuze was vrij. Het was voor Drees een goede 
gelegenheid om ook eens over iets anders te discussiëren dan de politiek 
waarmee hij dagelijks te maken had. 

Met zijn eigen stellingen bleef hij echter op vertrouwd terrein. Zijn 
eerste stellingen (1928) betroffen de verhouding tussen het openbaar en 
het bijzonder onderwijs en de verzuiling meer in het algemeen, een on
derwerp waar hij als wethouder bij betrokken was, al was het onderwijs 
niet zijn eigenlijke werkterrein. Daarna sprak hij over omstreden poli
tieke kwesties die we verderop in dit boek nog uitvoerig zullen tegen
komen: de gemeentelijke grondpolitiek (1931), het devaluatievraagstuk 
(1934) en de collectieve veiligheid en de houding tegenover agressieve 
staten (1939).5I 

Het bleef niet bij dit Debat-Gezelschap, waarvan Drees jarenlang de 
bijeenkomsten trouw bezocht. In navolging van hun Amsterdamse par
tijgenoten richtten Haagse SDAp'ers in 1930 een Socialistisch Dispuut
gezelschap op, dat zich zou buigen over vraagstukken uit de theorie of 
de praktijk van de socialistische beweging. Drees sloot zich ook daarbij 
aan. Blijkens de bewaard gebleven stukken over de periode 1930-1932 
sprak hij één keer over een binnen socialistische kring omstreden kwes
tie, die hem toen als wethouder van Financiën rechtstreeks aanging: 
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'Het karakter van de winst uit overheidsbedrijven'. Volgens Drees was 
het niet principieel verwerpelijk als overheidsbedrijven winst maakten. 
De bedrijfswinsten konden in de praktijk ook niet worden gemist. Wel 
waarschuwde hij voor het gevaar dat monopolistische overheidsbedrij
ven uit financiële overwegingen te hoge tarieven in rekening zouden 
brengen.52 

Eerder had Drees van zijn hobby - de stenografie - zijn beroep ge
maakt. Wat debating betreft was het omgedraaid. Hoeveel politieke de
batten hij ook in verschillende arena's voerde, hij had er kennelijk aar
digheid in om in zijn weinige vrije uren verder te discussiëren. Dat hij 
zelf daarbij uitsluitend politieke vraagstukken aan de orde stelde, toont 
des te meer aan welke allesoverheersende plaats politiek en bestuur in 
zijn leven innamen. 
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