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HOOFDSTUK 13 

'Een sociaal-democratisch fenomeen 

De oudste karikatuur van Drees, het eerder genoemde 'Engeltje van 
Barmhartigheid' in De Hofstad van april 1921, werd begeleid door een 
geschreven portret van de hand van iemand die zich achter het pseudo
niem So-Easy verschool. Het stukje is aardig genoeg om hier in zijn ge
heel te citeren: 

De heer Drees is wethouder voor 'sociale' aangelegenheden en 
democraat. Ook sociaal-democraat; die combinatie lag voor de 
hand. Noch uiterlijk, noch innerlijk een bloedroode revolutionnair. 
Men kan hem zich niet denken met een revolver gewapend, veel 
minder nog met een handgranaat. Integendeel, toen Troelstra in 
November 1918 de revolutie aankondigde, is de heer Drees er van 
geschrikt. Hij ziet er nog bleek van. Van beroep stenograaf, hetgeen 
kortschrijver beteekent. Hier heeft het beroep den man beinvloed. 
Hij is kort. Niet kort aangebonden of kort van memorie, maar sober 
kort in zijn wijze van spreken, zonder omhaal, zakelijk. Hij is sober 
in zijn leven, rookt niet, drinkt niet, kortom, leeft als een stenograaf 
ook sedert hij niet meer stenografeert. Een man om mee op te 
schieten, enfant chéri van den Armenraad en van de leden der 
commissies met welke hij samenwerkt. Ligt zelfs niet overhoop 
met den voorzitter van het college van D. B. Alles een gevolg van 
aangeboren matigheid, die tot matiging voert. Reeds om deze reden 
een sociaal-democratisch phenomeen.1 

Er valt weinig aan af te dingen - hooguit dat Drees vaak zakelijk van 
mening verschilde met burgemeester Patijn - maar wel wat aan toe te 
voegen. Daarom volgt in dit hoofdstuk een uitvoeriger portret van 
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Drees als wethouder en een schets van zijn opvattingen over de (sociaal
democratische) gemeentepolitiek. 

DREES ALS STADSBESTUURDER 

'Een sfeer van rusten vertrouwen' 

Door het wethouderschap deed Drees ervaring op in het leiding geven 
aan een groot ambtelijk apparaat en in contacten met hoofdambtena
ren en directeuren. In zijn memoires wijdde hij er een korte passage 
aan, waarin hij benadrukte dat van weerskanten inzicht en beleid nodig 
waren om de juiste verhouding te vinden. Daarvoor was vooral goed 
overleg een vereiste.2 In zijn archief is een document bewaard gebleven 
dat laat zien hoe de ambtenaren tegen hem aankeken, wat doorgaans 
moeilijk te achterhalen is. Het gaat om de tekst die W. F. K. Cost Budde, 
chef van de afdeling Openbare Werken, in 1933 namens de secretarie
ambtenaren uitsprak bij het afscheid van Drees als wethouder. Natuur
lijk valt bij dergelijke gelegenheidstoespraken zelden een onvertogen 
woord, maar dat maakt ze op zichzelf niet onwaarachtig. Het beeld dat 
van Drees naar voren komt, stemt overeen met de indruk die men uit 
andere bronnen krijgt. 

Voor zijn ambtenaren zorgde Drees voor een sfeer van rust en ver
trouwen, verklaarde Cost Budde: 

Geboren regent als U is, toonde U steeds een sterk gevoel voor 
methodischen arbeid, voor het handelen naar gestelde regelen of, 
zoo deze nog niet bestonden of niet deugden, dan te scheppen 
nieuwe normen. Ondanks Uw krachtig temperament - ik hoorde 
U wel eens vergelijken met een sluimerenden vulcaan! - was niets 
U zoo vreemd als het handelen naar impulsen. Zooveel mogelijk 
volgde U bij het nemen van beslissingen met zorg gekozen 
richtlijnen. Zooveel mogelijk, want [...] U had een open oog voor 
bijzondere gevallen en schroomde dan ook niet om van, overigens 
gehandhaafde, regelen af te wijken. 

De ambtenaren wisten daardoor precies wat ze aan Drees hadden en dat 
gaf een gevoel van veiligheid. Op eenmaal genomen beslissingen hoefde 
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men niet 'zonder novum' bij de wethouder terug te komen. Die had ook 
de politieke eindverantwoordelijkheid. Lag de beslissende bevoegdheid 
echter bij het diensthoofd of de directeur, dan ontzag Drees die verant
woordelijkheid nauwlettend. 

Ernstig en grondig pakte Drees alle zaken, grote én kleine, aan. Tot 
overhaasting liet hij zich ook niet door zijn ambtenaren pressen, aldus 
Cost Budde. 

Ernst maakte U niet alleen met de bestudeering van stukken, maar 
evenzeer met gedachtenwisselingen. Daarbij gaf U ook de andere 
leden van het gezelschap volle gelegenheid om zich uit te spreken. 
Slechts een enkele maal ontsnapte aan Uw zelfbeheersching, 
wanneer men al te uitvoerig mocht worden, een gebaar van 
ongeduld of een opeens versneld tempo van Uw antwoord. Maar 
nimmer werd de kwestie apodictisch Uwerzijds beslist, steeds werd 
zij ten volle uitgepraat. [...] In dit verband moet ik er nog even op 
wijzen, hoe prettig de besprekingen met U altijd waren, niet het 
minst ook door den heerlijken humor, waarmede U de droogste 
kost wist smakelijk te maken.3 

Met zijn grote kennis van zaken, zijn ijzeren geheugen en zijn vaste wil 
beheerste Drees zijn ambtenaren, en niet andersom. Als zegsman mag 
Patijn dienen, in een jaren later geschreven brief aan Drees. Volgens 
Patijn was het de taak van een wethouder om 'middelaar' te zijn tussen 
het deskundige ambtelijke apparaat en de gemeenteraad. Hij moest de 
raad 'aanvoelen' en de voorstellen zo aankleden dat ze werden aangeno
men. 'Het meest gave voorbeeld van dit type wethouder was m.i. wijlen 
Droogleever Fortuyn.' Er waren echter wethouders die meer deden. Ts 
de wethouder een persoonlijkheid van wie groote invloed uitgaat, en 
die bovendien tijd genoeg geeft aan zijn wethouderschap om van alles 
op de hoogte te blijven, dan ondergaan [zijn] ambtenaren onvermijde
lijk die invloed.' Die wethouders konden een eigen stempel zetten op de 
dienst. 'Dit waren echter hooge uitzonderingen,' schreef Patijn, 'en ik 
wil U bekennen dat ik U zelf hiertoe reken.' Misschien was Drees zelfs de 
enige, al gold het 'eenigszins' ook voor Albarda.4 

Het was voor Drees aangenaam dat hij kon bouwen op hoofdambte
naren die bekwaam en vooruitstrevend waren. Zijn rechterhand was 
het hoofd van de afdeling Sociale Zaken, mr.dr. J.J. Boasson, een be-

308 



gaafd jurist met een veelzijdige belangstelling. Boasson was vrijzinnig
democraat. Net als Drees had hij in zijn jonge jaren colleges van Bolland 
gevolgd en op de secretarie spraken ze meermalen over de filosofie van 
Hegel en Bolland. Net als Drees beheerste hij steno-Groote, waarvan 
ze gebruikmaakten in hun onderlinge correspondentie.5 Ten slotte was 
hij een kritisch kenner van de Sovjet-Unie: hij las dagelijks Russische 
kranten en maakte in 1926 een reis door het land. Daar kon Drees zo nu 
en dan zijn voordeel mee doen tegenover de communisten in de raad. 
Drees waardeerde Boasson om zijn karakter, organisatievermogen, 
drijfkracht en tact. Mede op zijn aanbeveling koos de gemeenteraad in 
1934 Boasson tot gemeentesecretaris, buiten de voordracht van B&W 
om.6 

Ook de samenwerking met de directeur van Maatschappelijk Hulp
betoon, zijn partijgenoot Hoejenbos, was goed. Ze zaten op één lijn ten 
aanzien van de uitbreiding van de gemeentelijke sociale zorg en de 
strenge naleving van de richtlijnen. Steuntrekkers die enige coulance 
verwachtten van Maatschappelijk Hulpbetoon omdat de directeur en 
de wethouder sociaal-democraten waren, kwamen bedrogen uit. Dat 
maakte hen niet bij iedereen populair en Hoejenbos en Drees zijn 
allebei wel eens bedreigd. Het verhaal in de communistische krant De 
Tribune dat ze in 1930 van de politie revolvers hadden gekregen om zich 
de werklozen van het lijf te houden, deed Drees af als 'zuiver fantasie'. 
Dat was niet helemaal waar. Hoejenbos en enkele ambtenaren van 
Maatschappelijk Hulpbetoon waren bedreigd, wat de politie zeer seri
eus nam. Ze werden niet alleen bewaakt, maar kregen ook een vergun
ning om een wapen te dragen. De Tribune, die dit bericht in de burger
lijke pers pas na een maand oppikte, haalde de naam van Drees er ook 
bij en zette er een suggestieve kop boven.7 

'Wethouders die alles weten 

Drees bezat een grondige dossierkennis, beheerste alle details en was in 
dat opzicht niet afhankelijk van zijn ambtenaren. Dat gold niet voor al 
zijn collega's, hetgeen wel eens aanleiding gaf tot wrijving. Zo kwam hij 
in botsing met de vrijzinnig-democraat H.P. Marchant, die wethouder 
van Onderwijs was in de jaren 1931-1933, toen Drees was belast met 
Financiën en Openbare Werken. Drees verbaasde zich erover hoe open
hartig Marchant was als deze het antwoord op een bepaalde vraag 
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moest schuldig blijven. Dan zei hij altijd: 'Dat zal ik aan pa vragen', of: 
'Dat zal ik aan de professor vragen.' Daarmee bedoelde hij de chef van 
de afdeling Onderwijs, Van Poelje, die buitengewoon hoogleraar in de 
bestuurswetenschap was. Eens voegde Marchant eraan toe: 'Je hebt nu 
eenmaal wethouders die ze/falles weten, en je hebt wethouders die amb
tenaren hebben, die alles weten. Dat is net zo goed.' Hij leunde zo sterk 
op 'de professor' dat hij hem meenam naar het departement toen hij in 
1933 minister van Onderwijs werd.8 

Achter de botsing tussen Drees en Marchant zat een diepere oorzaak 
dan een simpel verschil in werkwijze. Marchant werd in de raad her
haaldelijk aangevallen door de SDAP, met name door J. Spiesz, over de 
bezuinigingen die hij moest treffen in het openbaar onderwijs. Het er
gerde hem mateloos dat hij werd afgeschilderd als de belager van de 
openbare school zonder dat zijn s DA P -collega's in het college daartegen 
in het geweer kwamen. Integendeel, die stemden tegen Marchants voor
stel om tien scholen op te heffen en konden zich daardoor opwerpen als 
beschermers van het onderwijs, al werd het voorstel aangenomen. Toen 
Drees daarna bij herhaling de in zijn ogen te dure verbouwing van een 
school in de Lepelstraat aankaartte, barstte op een gegeven moment bij 
Marchant, die uit zijn humeur was na de zoveelste aanval van Spiesz, de 
bom. Hij verweet Drees dat deze de uitvoering van het raadsbesluit over 
de opheffing van de scholen probeerde tegen te werken. 

Dat laatste was niet het geval. Drees heeft altijd consciëntieus raads
besluiten uitgevoerd ook als hij er persoonlijk niet mee had ingestemd.9 

Hij ging echter als wethouder van Financiën voortdurend met een stof
kam door de begroting, altijd op zoek naar punten waarop besparing 
mogelijk was. Marchant vond dat details niet thuishoorden in de be
sprekingen van het college: ze konden rechtstreeks van ambtenaar tot 
ambtenaar worden afgedaan. Alleen als de ambtenaren er niet uit kon
den komen werd het een zaak van de wethouders. Hij erkende dat het 
verschil in taakopvatting de oorzaak kon zijn van zijn indruk dat uit
voering van het raadsbesluit werd gerekt of gesaboteerd, en was bereid 
zijn beschuldiging, na de ontkenning van Drees, in te trekken. Mar
chant verklaarde daarbij: 'Het is best mogelijk, dat een ander mij ver
wijt, dat de details mij onvoldoende interesseren; ook is best mogelijk, 
dat hij daarop het oordeel grondt, dat ik de zaken niet ken. Maar daar
mede is niet uitgemaakt, dat zijn methode beter is dan de mijne.'10 

Drees had niet alleen een uitstekende dossierkennis, ook een degelij-
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ke algemene ontwikkeling, waarbij hij verder keek dan de gemeente
grenzen of zelfs de landsgrenzen, in weerwil van zijn imago als'wethou
der van Nederland'. In een radiopraatje gaf zijn vriend Klaas Voskuil 
daar eens een voorbeeld van. Drees had van veel zaken veel verstand, al 
zou hij dat zelf niet zo gauw zeggen. '"Daar weet ik wel iets van," pleegt 
hij dan te zeggen en dat betekent, dat hij er grondig alles van weet - en 
er zijn zaken, waarvan hij zelf zegt: daar heb ik geen verstand van. Maar 
dat moet je dan gewoonlijk niet zo letterlijk nemen.' In de Haagse raad 
hield een lid eens een vurig pleidooi voor de particuliere exploitatie van 
een of ander, waarbij hij als voorbeeld noemde de exploitatie van de 
waterkracht bij de Niagara-watervallen. 'Het was echt zo'n betoog,' zei 
Voskuil, 'waarmee je een gezelschap overdondert. Wat weet een ge
meenteraad van de Niagara?' Toen stond Drees op met de mededeling 
dat hij daar toevallig iets meer van wist. De watervallen lagen op de 
grens van Amerika en Canada en hun kracht werd aan de ene kant door 
particulieren, aan de andere kant door de overheid geëxploiteerd. Die 
overheidsexploitatie nu leverde de beste uitkomsten op. 'Ik weet niet 
meer of Drees er nog vergelijkende cijfers bij heeft genoemd, maar hij 
zou ertoe in staat geweest zijn.'11 

'Geen woord te veel, geen woord te weinig 

Drees had het oor van de raad: als hij aan het woord kwam, ging men er
voor zitten.12 Dat dankte hij niet aan een groot retorisch talent in die 
zin dat hij een meeslepend spreker was die zijn gehoor in vervoering 
kon brengen. Zijn spreektrant was zakelijk en zonder omhaal, zijn beto
gen waren zorgvuldig geformuleerd, goed opgebouwd en glashelder. 
Als Drees zo stond te spreken, constateerde een raadsverslaggever, 'dan 
is er meestal geen speld tusschen te krijgen. - Wenscht nog iemand het 
woord? aldus mr. Patijn. Niemand? Geen hoofdelijke stemming? Nie
mand? Bom! Aangenomen.'13 Drees ontleende zijn gezag aan zijn grote 
kennis van zaken en zijn vermogen om ook in complexe kwesties altijd 
tot de kern door te dringen. J. G. Suurhoff, met wie hij later in de Tweede 
Kamer en - na de oorlog - in het kabinet zou zitten, typeerde Drees' 
spreekstijl: 'Altijd to the point, nooit kwetsend, slechts een heel enkele 
keer wat geëmotioneerd, soms met een sprankeitje droge humor. Maar 
wat hij zei, kon zo gestenografeerd worden. Geen woord te veel, geen 
woord te weinig.'14 
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Aan het zakelijke van zijn spreekstijl zaten twee kanten. In de eerste 
plaats wilde Drees in de raad vooral tot zaken komen. Aan algemene 
politieke beschouwingen, zeker als die neerkwamen op het uitvoerig 
getuigen van beginselen, had hij een broertje dood, zoals we eerder za
gen.15 Het kwam dus goed uit dat het in de Haagse raad niet gebruikelijk 
was voor een wethouder om zich in algemene politieke beschouwingen 
te begeven. Het zal ook vooral bij dat soort betogen zijn geweest dat hij 
even de raadzaal uitglipte, zoals de journalist Bart Gregorius in De 
Avondpost constateerde. Drees zat heel handig op de hoek van de colle-
getafel, vlak bij de deur. Gregorius gaf hem overigens groot gelijk, want 
het was soms stomvervelend in de raad.16 Hield Drees in het algemeen 
niet van politieke beschouwingen, hij ging politieke discussies niet uit 
de weg als er een gerede aanleiding toe was. 

Hetzelfde gold voor het tweede aspect van zijn 'zakelijkheid', het 
zo veel mogelijk ontzien van personen. Aan persoonlijke, op de man 
gerichte aanvallen heeft Drees zich op een enkele uitzondering na niet 
bezondigd.17 Als hij kritiek had op personen dan ging het om hun poli
tieke opvattingen, vooral als die niet zo consistent waren. Daarbij kon 
hij scherp uit de hoek komen, zeker als hij 'warm liep', zoals hij dat zelf 
noemde. Gregorius typeerde hem eens na zo'n fel debat, als een snelte
kenaar-met- woorden: 

Zwart. Donkere oogen. Vierkant voorhoofd. Strenge mond. Blijft 
altijd maar jong. Diepe ernst. Vriendelijk van gebaar. Met iets 
lachends. Maar raak als-'t-er-op-aankomt. Spreekt of het gedrukt 
staat. Slaat ineens de spijker op den kop. Tot dat er iemand 'au' zegt. 
Dan gaat ie weer zitten en kijkt of er niets gebeurd is.18 

Dat was bij de wethouderscrisis van 1929, die in het volgende hoofdstuk 
aan de orde komt. In de eerste jaren van zijn wethouderschap was Drees 
zelden 'losgekomen'. De verhoudingen in de gemeenteraad waren door
gaans goed, hoe scherp de tegenstellingen soms ook konden zijn. De 
Haagse raad onderscheidde zich van andere gemeenteraden door 'de 
bijzonder groote gemoedelijkheid tusschen de verschillende partijen', 
verklaarde Drees in 1919 op grond van zijn ervaring als stenograaf.19 Dat 
bleef zo tot de sfeer vanaf 1928 snel verslechterde door de losgebarsten 
strijd om de grondpolitiek. 

Drees sprak in zorgvuldig en precies geformuleerde zinnen. Zijn 
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spreeksnelheid was desondanks hoog. Uit eigen ervaring wist hij dat 
stenografen een oordeel hadden over sprekers en hij wist ook dat het 
oordeel over hem 'soms vrij critisch' was. 'Men vond dat ik niet altijd 
even rustig en ook niet altijd even duidelijk sprak. Er kwamen wel eens 
klachten.'20 Vanwege zijn snelle woordenstroom was het niel gemakke
lijk om een rede van Drees te stenograferen. 'Voor het oor van de steno
graaf gingen wel eens een paar woordjes verloren als hij een grapje 
maakte en daar nog tijdens het uitspreken zelf om moest lachen,' 
schreef CA. van Beurden, die Drees na de oorlog in het parlement ste
nografeerde. 'De stenografen zeiden dan tegen elkaar: er zijn weer een 
paar woorden in zijn vest gevallen. Maar het uitwerken van een speech 
van Drees was altijd een genoegen.' Dit vanwege de 'zakelijke en tegelijk 
beeldende betoogtrant' en de heldere opbouw van het verhaal.21 

Als geen ander bezat Drees het vermogen om altijd tot de kern van 
de meest ingewikkelde zaken door te dringen, ook als ze buiten zijn 
eigen beleidsterrein vielen. Verschillende personen die hem van nabij 
hebben meegemaakt, hebben die eigenschap gesignaleerd.22 Maar die 
gave van Drees valt niet beter te illustreren dan met de anekdote die de 
journalist Piet Bakker over de communist Lou de Visser vertelde. De 
Visser kwam eens de Haagse raadzaal binnen toen de vergadering al aan 
de gang was en Marchant het woord voerde. De Visser was niet alleen te 
laat, maar had zich ook niet voorbereid en daarom wendde hij zich tot 
Drees met de vraag wat er aan de orde was. Drees legde het hem fluiste
rend in enkele kernachtige zinnen uit. De Visser bedankte hem, ging 
naar zijn plaats en luisterde verder naar Marchant. Toen die uitgespro
ken was, vroeg De Visser het woord en zei: 'Mijnheer de voorzitter, het is 
wel duidelijk dat de heer Marchant, zoals we van hem gewend zijn, de 
stukken niet heeft gelezen, want anders had hij wel geweten dat de zaak 
als volgt in elkaar zit', waarna hij de heldere en kernachtige uiteenzetting 
herhaalde die hem zojuist was ingefluisterd. Onderwijl keek hij de ver
bijsterde Drees met zijn meest onschuldige gezicht aan.23 

In Drees' eigen redevoeringen ontbrak de humor niet, al heeft hij op 
dat gebied niet de naam.24 Het aspect kwam al in verschillende hier ge
citeerde typeringen aan de orde, die moeiteloos met andere aangevuld 
kunnen worden. Een ervaren parlementaire verslaggever zei eens: 'Als je 
een redevoering van Drees hoort, is het zo droog als driemaal gemalen 
gort. Maar als je diezelfde rede later in de Handelingen naleest, betrap je 
jezelf voortdurend op gegrinnik, want dan merk je dat zo'n speech vol 
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zit met droogkomiekigheden en subtiele spot.'25 Nu is dat 'voortdurend' 
weliswaar overdreven, maar de constatering is op zichzelf juist. Drees' 
humor is bovendien goed getypeerd: droog en ironisch, soms spottend 
en, als hij zich opwond, sneerend en sarcastisch. Zijn humor bleef door
gaans onder de oppervlakte, want het waren per slot van rekening seri
euze zaken waar hij mee bezig was. Had hij zelf niet de gave om zijn 
speeches te doorspekken met geestigheden, Drees had veel waardering 
voor sprekers die dat wel konden.26 

Drees was zich welbewust van de kracht en de beperkingen van zijn 
manier van spreken. 'Ik ben geen geboren spreker voor massavergade
ringen, al heb ik in de loop der jaren herhaaldelijk en niet zonder succes 
in zulke bijeenkomsten het woord gevoerd.' Ook hier gold dat hij be
wondering had voor meeslepende sprekers die wel een zaal als het ware 
konden bespelen. Zelf meende hij dat zijn betoogtrant goed tot zijn 
recht kwam in vergaderingen als die van de gemeenteraad, waar de te
genstellingen minder politiek geladen waren dan in de Tweede Kamer, 
en waar men zich nog wel eens door argumenten liet overtuigen.27 

'In hoge mate geïnteresseerd in alle vraagstukken 

Iedere ingewijde wist dat Drees' belangstelling en bemoeiingen niet be
perkt bleven tot zijn eigen portefeuille, schreef Het Haagsche Volk in 
1929. Hij was dan ook een stadsbestuurder in de volle betekenis van het 
woord.28 Die bemoeiing speelde zich in hoofdzaak achter de schermen 
af, binnen het college van B&W. Daar kon hij vrijuit deelnemen aan de 
discussies over alle onderwerpen. Hij deed dat zeer actief en was 'in 
hooge mate' geïnteresseerd in 'alle vraagstukken, ook die zijn departe
ment niet direct betroffen', aldus burgemeester L.H.N. Bosch van Ro
senthal in 1933. Drees toonde daarbij een bijzondere belangstelling voor 
het onderwijs, de organisatie van gemeentelijke diensten en bedrijven, 
en voor het economisch beheer van de gemeente.29 

In raadsdebatten begaf een wethouder zich in principe niet op het 
terrein van een collega. Was er sprake van een verdeeld preadvies van 
het college, dan voerde meestal naast de verantwoordelijke wethouder 
de burgemeester het woord. Ook Drees hield zich aan die ongeschreven 
regel, al popelde hij soms om deel te nemen aan andere debatten.30 Bij 
uitzondering namen hij en andere collega-wethouders deel aan de de
batten over de grondpolitiek in 1928 en 1929, maar toen stonden ook 
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grote belangen op het spel. Een enkele keer mengde Drees zich in gewo
ne discussies. Dan sprak hij, zoals hij eens zei, 'niet in mijn qualiteit van 
Wethouder, maar als raadslid, in de hoop iets te kunnen bijdragen tot 
het zuiver stellen van de kwesties, waarover beslist moet worden'.31 Dan 
ontraadde hij, kort en kernachtig, een bepaalde motie of wees de uitweg 
uit een dreigende impasse. 

Drees móest zich daarentegen met andermans portefeuille bezig
houden als hij die collega tijdelijk verving. Gedurende zijn lange wet
houderschap heeft hij alle portefeuilles wel eens waargenomen, maar 
Onderwijs wel het meest, in de jaren dat Van der Meulen wethouder 
was.32 Hij deed dat met veel genoegen. Eén lid van het college heeft hij 
echter nooit vervangen: de burgemeester. Drees stond steevast onder 
aan de ranglijst van de wethouders wat de vervanging van de burge
meester betrof. Dat oogt vooral vreemd in de laatste jaren (1931-1933). 
toen hij de meest ervaren wethouder was. Hoewel de colleges van B&W 
sinds 1920 vrij waren in de regeling van de vervanging, hield het Haagse 
college vast aan de oude gewoonte om de ranglijst naar leeftijd op te 
maken. Drees was aldoor de jongste wethouder.33 

Zoals we al herhaaldelijk zagen, vormden de sociaal-democraten 
binnen het college een team. Drees steunde altijd zijn SDAP-collega en 
andersom. Zo stemde hij van harte in met het voorstel van Albarda 
om bij de nieuwbouw van scholen klaslokalen voor hoogstens dertig 
leerlingen te bouwen, waardoor de vorming van grotere klassen (bij
voorbeeld in tijden van bezuiniging) gewoonweg niet mogelijk was. De 
meerderheid van het college was het daar niet mee eens, maar de raad 
sloot zich bij de minderheid aan.34 En samen met Vrijenhoek diende 
hij met succes een motie in tegen villabouw in de Bosjes van Pex en de 
Westduinen, zoals de meerderheid van B&W wilde. Hij was ook altijd 
een warm voorstander van de aankoop van grote, nog onaangetaste 
landgoederen - ook in de buurgemeenten - om ze te behouden als 
natuurgebieden.35 

Vooruitstrevende maatregelen van een andere wethouder konden 
altijd op de volle medewerking van de SDAp'ers rekenen. Albarda en 
Drees maakten zich in 1920 sterk voor het voorstel van Droogleever 
Fortuyn om een gemeentelijk bouwbedrijf op te richten, de Haagse 
Bouwmaatschappij (Habo). In het college en in de raad moesten ze een 
krachtige tegenstand van de confessionele partijen overwinnen. Het 
was een tijd van zeer hoge bouwkosten, mede als gevolg van onderlinge 
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prijsafspraken tussen bouwbedrijven. De Habo zou door eerlijk mee te 
dingen bij aanbestedingen prijsdrukkend moeten werken. In de prak
tijk bleek dat niet meer nodig, omdat de hausse snel voorbij was toen 
het bedrijf eenmaal functioneerde en alle aannemers veel scherper 
moesten calculeren, soms zelfs onder de kostprijs. Drees zelf werd in 
1930 lid van de raad van commissarissen van de Habo.36 

Albarda en Drees steunden ook van harte de plannen van Drooglee-
ver Fortuyn voor de aanleg van het Zuiderpark. Patijn was daar een fel 
tegenstander van, overigens als enige in het college. Hij vond het park 
niet nodig - er waren al genoeg groengebieden - en veel te duur: 'Het 
nageslacht zal ons vervloeken om het geld dat we daaraan besteed heb
ben.' Hij had zelfs het voornemen om het raadsbesluit, als het eenmaal 
zou zijn aangenomen, bij Gedeputeerde Staten voor te dragen voor 
vernietiging, maar heeft daaraan uiteindelijk mede door persoonlijke 
omstandigheden geen gevolg gegeven.37 Drees zag de zaak anders. Vol
gens hem had Den Haag inderdaad al de nodige bossen en parken, 
maar vooral in de nabijheid van de betere buurten. Het Zuiderpark 
kwam vlak bij nieuwe volkswijken te liggen en was daarom vooral voor 
de arbeiders van belang. Drees heeft dan ook bij herhaling die bete
kenis benadrukt en zijn voldoening uitgesproken over de totstand
koming van het park. Bij de aanleg van het park was hij in die zin be
trokken, dat het deels werd uitgevoerd als werkverschaffing aan steun
trekkers.38 

'Intens contact met mensen' 

Wat Drees in het wethouderschap vooral waardeerde, was het feit dat 
'je de zaken goed overziet en met mensen intens contact hebt'.39 Als wet
houder had hij een drukbezocht spreekuur, waar burgers met hun pro
blemen, klachten of vragen bij hem persoonlijk terecht konden. Dat 
stelde hem in staat door te dringen in de omstandigheden van de men
sen waarvoor hij had te zorgen. Hij was overigens niet de enige, aange
zien alle leden van het college en veel raadsleden spreekuur hielden. 
Drees stond iedereen te woord en nam elke klacht of vraag serieus. Er 
zat een ambtenaar bij die alles optekende en ervoor zorgdroeg dat kwes
ties zo nodig nader werden uitgezocht. Hoe belangrijk Drees het 
spreekuur zelf vond, bleek uit het feit dat hij later als minister van Socia
le Zaken enige tijd geprobeerd heeft spreekuur te houden. Dat bleek 
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echter ondoenlijk.4" Hoe belangrijk het voor de bevolking was, bleek uit 
de kritiek die Drees' opvolger S. de Vries (ARP) kreeg toen bekend werd 
dat deze geen spreekuur zou houden. Van Langen maakte zich tot 
spreekbuis daarvan in de raad. Hij wees erop dat niet iedereen een 
schriftelijke aanvraag kon indienen om De Vries te spreken. Juist van de 
tvethouder van Sociale Zaken mocht men verlangen dat hij spreekuur 
lield, zoals zijn collega's. De Vries hield echter voet bij stuk.41 

SOBERHEID EN EFFICIENCY 

Veel belang stelde Drees in de gemeentelijke financiën. Net als Wibaut 
lam hij het standpunt in dat een goed gemeentelijk beleid alleen mo
gelijk was op basis van solide financiën.42 Er was een grens aan de mid
delen en daarom was het noodzaak om de grootst mogelijke zorg-
/uldigheid te betrachten bij de besteding van het geld. Dat gold in het 
bijzonder voor de sociaal-democraten, die streefden naar uitbreiding 
/an de gemeentelijke bemoeiingen, wat hun tegenstanders samenvatten 
n de woorden 'rood is duur'. Dit paradoxale standpunt - wie grote uit
gaven wil doen, moet zuinig zijn - is niet altijd goed begrepen. Als jong 
partijlid in de Haagse afdeling kreeg Drees van een meer vooraanstaand 
partijgenoot te horen dat de beweging met zulke opvattingen niet ver 
!ÜU komen. Ook in zijn latere geschriften vond Drees het bij herhaling 
lodig om zijn houding nader te verklaren.43 

Aanvankelijk hield Drees zich vooral binnenskamers bezig met de 
inanciële kant van het gemeentelijk bestuur. 'Mijn geachte collega De 
Wilde zal weten,' verklaarde hij in 1922 in de raad, 'dat ik in de financiën 
altijd een bijzonder belang heb gesteld. Ook in het college van Burge
meester en Wethouders pleeg ik mij met de financiën en met begroo-
ingscijfers gaarne te bemoeien.' Zijn partijgenoten moesten er even
eens aan geloven: 'De leden van mijn fractie zouden kunnen getuigen, 
dat ik hen daarmede misschien wel eens te veel heb beziggehouden.'44 

^ijn staat van dienst op dit punt maakte hem in 1931 de aangewezen 
persoon om De Wilde op te volgen als wethouder van Financiën, waar-
ia hij zich twee jaar hoofdzakelijk met financiële zaken zou bezighou
den in de moeilijke crisistijd. 

Maar ook voor die tijd had Drees te maken gekregen met economi
sche neergang en de roep om bezuinigingen, in het begin van de jaren 
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twintig. Hij toonde zich daarbij een voorstander van zuinig beheer, 
maar was fel gekant tegen afbraakbezuinigingen: 

Voor zoover het gaat om het bevorderen van een zoo doelmatig 
mogelijk beheer en het verkrijgen van een zoo groot mogelijk 
rendement met zoo gering mogelijke kosten, is zuinigheid een 
publiek belang van de allereerste orde, vooral ook, wanneer men 
hecht aan uitbreiding van de bemoeiingen der Gemeente. Maar 
wanneer men bezuiniging wil opvatten in dien geest, dat men de 
arbeidsvoorwaarden wil verslechteren, de sociale ontwikkeling 
onzer Gemeente wil stopzetten en alle mogelijke publieke werken 
wil uitstellen, dan zal ik mij daartegen met kracht blijven 
verzetten.45 

Hij verklaarde het zijne bij te dragen aan de bezuinigingen, onder meer 
door maatregelen te nemen die de bouw van een tweede groot zie
kenhuis - een zeer kostbare aangelegenheid - overbodig maakten. Die 
maatregelen waren uitbreiding en verbetering van het bestaande Zuid-
walziekenhuis en zijn dependances, en financiële steun aan de bouw 
van particuliere ziekenhuizen.46 

Een aanvaardbare bezuiniging op de personeelskosten verkreeg men 
volgens Drees door een efficiënt beheer van gemeentelijke diensten en 
bedrijven.47 Vanaf dag één heeft hij als wethouder paal en perk gesteld 
aan het onnodig in dienst nemen of houden van personeel, waarbij hij 
zelfs de medewerking inriep van de vakbonden in het Georganiseerd 
Overleg.48 Op zijn aandrang werd de Arbeidsbeurs, het gemeentelijke 
bureau voor arbeidsbemiddeling, aangewezen als centrale instantie 
voor de herplaatsing van op wachtgeld gestelde gemeenteambtenaren 
en -werklieden, en voor de aanneming van nieuw personeel bij een 
dienst of bedrijf van de gemeente. Drees was als wethouder voorzittei 
van het bestuur van de Arbeidsbeurs, wat hem een goede greep op de 
zaak gaf. Hij liet de directeur van de Arbeidsbeurs bij elke aanvraag om 
nieuw personeel nagaan of de uitbreiding wel nodig was.49 

Het efficiencybeleid wierp vruchten af. In de jaren 1920-1925 nam het 
personeel in omvang af van 8860 tot 7810; daarna trad weer een stijging 
in tot 8450 aan het eind van 1929, maar dat was nog altijd minder dan hel 
niveau van 1920. En dat terwijl de bevolking van Den Haag in diezelfde 
periode groeide van 355.00 tot 433.000. Er was, zoals Drees het uitdrukte 
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ongeveer een stad' bijgekomen.5" Bovendien had de gemeentelijke zorg 
dch over vele gebieden uitgebreid. Drees haalde deze cijfers met een 
wekere trots aan in zijn memoires, waarbij hij meteen toegaf dat de resul
taten niet alleen op zijn conto te schrijven waren. Technische ontwikke-
ingen hadden bijvoorbeeld geleid tot sluiting van een van de twee gas
fabrieken, terwijl het gemeentelijke telefoonbedrijf was geautomati
seerd. Bij de reorganisatie en rationalisatie werkte bovendien het hele 
zollege mee - Patijn en Drees waren het op dit punt van harte eens -
net steun van gemeentesecretaris Ter Pelkwijk.51 Maar Drees' aandeel in 
deze maatregelen was onmiskenbaar. De liberaal Joëls, als lid van de 
:ommissie voor Arbeidszaken goed op de hoogte, roemde hem dan ook 
n een speech die de kranten haalde. Hij verklaarde: 'als er één zuinig 
wethouder is, dan is [Drees] het, die als het ware is één stuk efficiency en 
die als het ware met de Diensten en Bedrijven vecht eer ze één man voor 
ïun personeel er bij krijgen.'52 

Daar kan men de kanttekening bij maken dat Drees zich verzette 
:egen onnodige personeelsuitbreiding. De aangehaalde cijfers geven 
Dok slechts een totaalbeeld: tegenover de inkrimping van de ene dienst 
;tond vaak uitbreiding van de andere. Dat valt goed te illustreren aan de 
land van de diensten waarvan Drees zelfde leiding had. In 1920 telden 
de secretarie-afdelingen die onder hem ressorteerden drieëndertig 
imbtenaren, na een reorganisatie eind 1924 waren dat er vijfentwintig.53 

Dat past in het beeld van inkrimping. Een heel ander verhaal is de 
personeelsomvang bij de dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, die 
vervijfvoudigde tussen 1920 (vierentwintig personen) en 1926 (126 per
ionen). Deze groei was het gevolg van de sterke uitbreiding van de taken 
/an de dienst, vooral op het gebied van de werklozenzorg.54 

In 1922, op het dieptepunt van de crisis, had Maatschappelijk Hulp
betoon, overstelpt door het groeiende aantal werklozen, het werk nau
welijks aangekund. Door uitbreiding van de dienst - het ging vooral 
jm ambtenaren die in andere takken van de gemeentedienst niet meer 
ïodig waren - had Drees de problemen verholpen. Ondanks de drin
gende noodzaak verklaarde hij in de raad dat uitbreiding altijd een 
noeilijk punt was omdat men niet wist of de extra ambtenaren later 
log steeds nodig zouden zijn. Dat bleek hier wel het geval.55 Overigens 
leed het verhaal de ronde dat vooral sociaal-democraten werden aan
gesteld, maar die 'legende' was volgens Drees 'volkomen onjuist'.'6 

Keer op keer, bijna jaarlijks, kwam Drees in de raad terug op de toe-
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genomen efficiency, teruglopende aantallen ambtenaren en werklieden, 
en de gunstige gevolgen daarvan voor de gemeentelijke financiën. Vaak, 
maar niet uitsluitend, als er sprake was van bezuinigingen op de perso
neelskosten. Door te zorgen voor een doelmatig beheer, en dus een in 
omvang beperkt personeelsbestand, kwam men volgens Drees tot be
sparingen die verre te verkiezen waren boven verslechteringen van de 
arbeidsvoorwaarden, zoals korting op de lonen en salarissen of verlen
ging van de werktijd. Hij waarschuwde zelfs dat dergelijke ingrepen 
in de arbeidsvoorwaarden het ongewenste gevolg kon hebben dat het 
personeel niet meer zo loyaal zou meewerken aan verhoging van de 
efficiency.57 

Als sociaal-democraat was Drees zich terdege bewust van de sociale 
consequenties van zijn streven naar efficiency: er werden mensen ont
slagen of op wachtgeld gesteld. Zoals gezegd heeft hij er veel aan gedaan 
om de gevolgen te beperken. Er kwam een nieuwe, zeer royale wacht
geldregeling voor het vaste personeel, terwijl arbeiders die een langere 
periode in tijdelijke dienst waren geweest vanaf 1924 een ontslagvergoe
ding kregen. Ontslagen personeel, ook losse en tijdelijke arbeiders, werd 
met voorrang weer in dienst genomen. Deze maatregelen werden deels 
overbodig door de vorming van de personeelsreserve in 1925. 

Gezien Drees' voortdurende hameren op efficiency is het des te ver
wonderlijker dat de communisten al die tijd hun mond hielden, terwijl 
ze anders vooraan stonden om kritiek te leveren op de sociaal-demo
cratische wethouders. Pas na het lofwoord van Joëls aan Drees' adres 
werden ze wakker. In 1930 viel De Visser Drees aan op diens 'rücksichts
los' rationaliseren, waarbij honderden arbeiders 'op de keien waren 
gesmeten' om tegemoet te komen aan de 'kapitalistische bezuinigings-
eisen'. Hij pleitte dan ook voor een stopzetting van de rationalisatie bi; 
gemeentelijke diensten en bedrijven. Drees was het daar volstrekt niel 
mee eens. Rationalisatie leverde alleen tijdelijk overtollige arbeiders op: 

terwijl oneconomisch en dus duur werken op termijn tot sluiting var 
gemeentelijke bedrijven zou leiden. Dat was veel erger. Er waren boven
dien voldoende maatregelen getroffen om de gevolgen op te vangen, zo
als de wachtgeldregeling en de personeelsreserve. De meeste overtollige 
arbeiders en ambtenaren waren elders in de gemeentedienst weer aan 
werk geholpen en het personeelsbestand was na enkele jaren van krimp 
ook weer groeiende.'8 
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MEDEZEGGENSCHAP VAN HET GEMEENTEPERSONEEL 

\ls sociaal-democraat hechtte Drees groot belang aan het Georgani
seerd Overleg. Zoals we zagen stond het GO toen hij wethouder werd 
log in de kinderschoenen. Hoe nieuw het fenomeen was, bleek wel uit 
iet feit dat hij als raadslid nog de tijd had meegemaakt dat de verant
woordelijke wethouder (De Wilde sr.) simpelweg weigerde met vak-
?onden te praten over lonen en salarissen, met de woorden: 'Dat 
looit!''9 Als wethouder had Drees zelf nog van doen met een achterhoe
degevecht van sommige directeuren, die wel bereid waren met verte
genwoordigers van het personeel te praten, mits deze daadwerkelijk bij 
Tun dienst of bedrijf werkten. Met bezoldigde vakbondsleiders wilden 
ieze directeuren dus niet om de tafel gaan zitten. Bij de reorganisatie 
/an het GO in 1921 overwon Drees ook deze weerstand.60 

Een goed functionerend overleg bleek, evenals de in 1919 ingestelde 
'aadscommissie voor Arbeidszaken, van grote betekenis voor een effi-
:iënte afdoening van personeelskwesties. Adressen van vakbonden die 
'echtstreeks aan de raad waren gericht, werden in handen gesteld van 
iet Go: de bonden moesten via dat orgaan hun wensen kenbaar maken. 
De gemeenteraad zelf werd er door ontlast en kon zich concentreren op 
toofdzaken. Kenmerkend was de gang van zaken rond de herziening 
ran het Werklieden- en het Ambtenarenreglement in 1923. In het voor-
jverleg kwam men tot overeenstemming op alle punten, op één na (de 
;amenstelling van het scheidsgerecht). Het raadsdebat duurde daarom 
naar heel kort, in tegenstelling tot eerdere debatten over de regiemen
en, die dagen in beslag hadden genomen. Overigens maakte Drees van 
ieze herziening gebruik om het onderscheid tussen 'ambtenaren' en 
beambten' te schrappen, wat hij in zijn maidenspeech tien jaar eerder 
evergeefs had bepleit.6' 

Een geregeld overleg met gevestigde vakbonden bracht rust op het 
)ersoneelsfront. Het betekende ook dat de raad niet hoefde in te gaan 
3p adressen van allerlei ongeregelde actiegroepen. Drees sprak in dat 
/erband van 'de steeds wisselende combinaties, of zij heeten werk-
oozen-agitatiecomité, of actie-comité, of strijdcomité, of revolution-
ïaire vakvereenigings-oppositie', die soms maar een dag bestonden en 
vaarvan men niet wist wie erachter zat en hoeveel mensen erdoor ver-
egenwoordigd werden.62 Die gedragslijn bracht hem vaak in botsing 
net De Visser, die doorgaans opkwam voor de eisen van dergelijke 
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groepen. Het GO was overigens in communistische ogen een verderfe
lijk instituut waarmee de heersende klasse de arbeiders probeerde in te 
kapselen om de klassenstrijd te ondermijnen. Drees begreep wel dat De 
Visser, 'om zijn geliefkoosde woorden te gebruiken, liever [wilde] knok
ken dan handjeklap spelen', maar hij deelde die opvatting vanzelfspre
kend niet.6' 

Onder leiding van Drees is het GO uitgebouwd tot een werkelijk 
overleg. Voor die tijd was het vaak voorgekomen dat B&W hun voor
nemen aan de bonden voorlegden, beleefd de bezwaren aanhoorden en 
vervolgens hun voorstel ongewijzigd bij de raad indienden. Die werk
wijze had kwaad bloed gezet bij de vakverenigingen. Drees wilde hel 
liefst met de bonden tot overeenstemming komen. Als voorzitter van 
het overleg kwam hij bij voorkeur niet dadelijk met een concreet voor
stel, maar wilde hij eerst een algemene gedachtewisseling over hel 
probleem, de wensen en de mogelijkheden. Daaruit kon soms een aan
vaardbaar compromis voortvloeien. In elk geval werd zo voorkomen 
dat men achteraf B &w verweet ofwel halsstarrig het eigen, vooraf inge
nomen standpunt te hebben vastgehouden, ofwel te zijn gezwicht vooi 
de druk vanuit de bonden.64 

Het was wel zaak dat beide partijen serieus probeerden het eens te 
worden over een compromis. Drees voerde de besprekingen op gedul
dige en openhartige wijze. Burgemeester Bosch van Rosenthal pree; 
bij Drees' afscheid als wethouder in het bijzonder de wijze waarop hl 
het GO had voorgezeten, 'waar door zijn persoonlijken invloed, overre
dingstalent, vasthoudendheid en takt vaak een overeenstemming were 
bereikt, die niet werd verwacht'.65 Al was het vaak niet mogelijk om dt 
eisen van de vakbeweging in te willigen, Drees had wel het vermogen 
om 'goed aan te voelen wat de meest reële en sterkst gevoelde verlangen: 
waren' en om het evenwicht te vinden tussen de belangen van arbeiders 
en ambtenaren enerzijds en het algemene belang anderzijds.66 

Daarbij speelde natuurlijk het feit dat hij sociaal-democraat was eer 
rol. Het maakte zijn positie tot een bijzondere. Als wethouder vertegen
woordigde hij immers het algemeen belang tegenover het bijzondere 
belang van de arbeiders waarvoor zijn partij en de vakbeweging zich 
van oudsher sterk maakten. Hij trad de vakbonden in het GO welwil
lend tegemoet, maar bewaarde een gepaste afstand. De plaatselijke 
secretaris van de c N A B , W. Nieuwhoff, schreef daarover: 
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In Wethouder Drees ontmoetten wij steeds den oud-bondsmakker 
en den partijgenoot; hetgeen aan die samenkomsten een geheel 
ander cachet gaf dan aan besprekingen met ons vreemde 
autoriteiten of niet tot "de onzen" behoorende offkieele personen. 
En dit nu was het karakteristieke, dat er wederzijds toch een afstand 
werd bewaard, alsof wij niet zoo nauw tot elkaar stonden. Al de 
jaren door. En deze, als 't ware bij intuïtie wederzijdsch als de juiste 
aangevoelde, verhouding, deed de conferenties steeds aangenaam 
verloopen.67 

LONEN EN SALARISSEN 

De vaststelling van loon- en salarisregelingen was voor Drees het moei-
ijkste probleem waar hij als wethouder, verantwoordelijk voor arbeids
taken, voor stond.68 Voorop stond voor hem het overleg met de organi
saties voor het gemeentepersoneel. Anders dan zijn Rotterdamse colle
ga Heijkoop gaf hij de voorkeur aan overeenstemming in het GO boven 
strijd in de gemeenteraad. Heijkoop zocht het openlijke gevecht om een 
mlden meer of minder loon juist op, omdat hij wilde dat de arbeiders 
souden weten aan wie ze het te danken hadden. Een 'merkwaardige' 
"ïouding volgens Drees.69 Mogelijk was hij zelf voorzichtiger omdat de 
strijd om de kiezersgunst in Den Haag eerder in het voordeel van de be-
astingbetalende burgerij zou kunnen uitvallen. Het was overigens niet 
gemakkelijk om het eens te worden in het GO en het vraagstuk was 
bovendien zo belangrijk dat de raad er altijd een uitvoerig debat aan 
vijdde. 

Drie factoren waren van belang bij de bepaling van de hoogte van de 
onen: de toestand van de gemeentefinanciën, de kosten van het levens
onderhoud, en de lonen die elders werden betaald, zowel bij de over-
ïeid als in het bedrijfsleven. In de debatten kwamen die punten telkens 
erug, waarbij het voortdurende gescherm met statistieken bepaald ver-
noeiend was voor de toeschouwers. De financiële toestand van de ge-
neente (de eerste factor) speelde mee bij de vaststelling van de lonen, 
naar mocht in de ogen van Drees niet het enige argument zijn. Zijn 
politieke tegenstanders waren bij financiële tegenspoed snel geneigd de 
jezuiniging te zoeken in verlaging van de personeelskosten. Daartegen
over stelde Drees dat de lonen en salarissen geen sluitpost van de be-
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groting mochten zijn. Dat betekende echter ook, zo hield hij de bonden 
meer dan eens voor, dat hun argument 'de financiën zijn goed, loons
verlaging is niet nodig' niet afdoende was. Dat was een omgekeerde 
sluitposttheorie.70 

Ook de kosten van het levensonderhoud (de tweede factor) moch
ten niet de doorslag geven. Drees was in het algemeen een tegenstander 
van een glijdende loonschaal, dat wil zeggen een koppeling tussen de lo
nen en het prijspeil. In tijden van prijsstijgingen was een tijdelijke kop
peling mogelijk in de vorm van een duurtebijslag. Maar zo'n verband 
was voor langere duur niet gewenst omdat dat het welvaartspeil van het 
personeel zou 'verstenen' en een werkelijke verhoging van de levens
standaard onmogelijk zou maken. Een lager prijspeil - waarvan in het 
midden van de jaren twintig sprake was - hoefde niet meteen vertaald 
te worden in een verlaging van de lonen van het gemeentepersoneel, zo
als de burgerlijke partijen wel eens bepleitten. Drees verzette zich tegen 
die aandrang, want het ging zijn tegenstanders niet om de directeuren 
of bedrijfsleiders, maar om de ongeschoolde arbeiders of de schrijvers, 
Met de nodige ironie zei Drees: 'Dat zijn nu de O.W.ers [oorlogswinst
makers, JG], de richards, die altijd, ook in werkgeversstatistieken, op
geld doen als degenen, wier loonen zoo reusachtig gestegen zijn, buiten 
alle verhoudingen tot de kosten van het levensonderhoud.' Men moest 
daarbij bedenken, aldus Drees, dat het loonpeil vóór de oorlog zeer laa£ 
was geweest. Dat het gemeentepersoneel nu een wat hogere welstanc 
had bereikt, was volgens hem alleen maar verheugend.7' 

In de ogen van Drees kon alleen het loonpeil in het particuliere be
drijf (de derde factor) richtsnoer zijn bij de vaststelling van de lonen 
van het gemeentepersoneel. De overheidssalarissen en de particuliere 
lonen mochten elkaar over het algemeen niet te veel ontlopen. Betaalde 
de gemeente te weinig, dan zou ze geen goed personeel meer kunnen 
aantrekken. Betaalde ze te veel, dan werkten gemeentelijke diensten er 
bedrijven te duur en dat zou op termijn nadelige gevolgen hebben. Ver
bruikers zouden hun heil elders kunnen zoeken en ook de gemeente 
zelf zou bepaalde werkzaamheden niet meer in eigen beheer uitvoerer 
maar uitbesteden aan goedkoper werkende particuliere bedrijven. Dai 
zou leiden tot inkrimping van de gemeentelijke bemoeiingen en ineen
schrompelen van de gemeentebedrijven. 

Hoge lonen konden schadelijk zijn voor de gemeente en haar bedrij
ven, verklaarde Drees in 1925 op een bijeenkomst van de Vereniging 
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van Sociaal-Democratische Gemeenteraadsleden (VSDG) van de SDAP. 

'Men maakt dan schijnbaar een mooi figuur, maar verwaarloost groote 
volksbelangen.' Het was voor hem zo'n belangrijk punt dat hij de theo
retische grondslag voor de loonbepaling in feite negatief formuleerde: 
'Een loonbepaling moet aldus zijn, dat de uitbreiding der gemeentelijke 
voorziening doorgezet kan worden.'72 Zoals we in hoofdstuk 14 zullen 
zien, hield Drees consequent vast aan dit standpunt, ook in de moeilijke 
crisistijd. Terwijl veel partijgenoten van geen loonsverlaging wilden we
ten, betoogde Drees keer op keer dat de lonen niet onaantastbaar waren 
en dat ze op den duur wel omlaag moesten gezien de dalingen bij het 
particuliere bedrijf.73 

Een zeker verband tussen de overheidssalarissen en de lonen in het 
vrije bedrijf werd door iedereen erkend. Het probleem was dat een ver
gelijking vaak moeilijk was, onder meer omdat veel gemeentelijk werk 
- zoals politie of onderwijs - geen equivalent kende in het bedrijfs
leven. Bovendien liepen de lonen in de particuliere sector sterk uiteen. 
Er waren bedrijven die werkten voor de export of anderszins blootston
den aan felle buitenlandse concurrentie en bedrijven die 'beschut' voor 
de binnenlandse markt werkten. Terwijl zijn opponenten steeds de lage 
lonen aanhaalden die in onbeschutte industrieën werden betaald, was 
volgens Drees alleen een vergelijking met beschutte bedrijven redelijk, 
aangezien ook de gemeente voor de lokale markt werkte. Daarmee ver
geleken waren de gemeentelonen niet aan de hoge kant.74 

Uiteraard was een vergelijking met de gemeentelonen in andere 
steden wel goed mogelijk. Drees begreep heel goed dat de bonden de 
vergelijking trokken met die plaatsen waar de lonen voor een bepaalde 
:ategorie arbeiders het hoogst waren. Dat was nu eenmaal hun taak. 
van zijn kant wees hij erop dat men niet kon verwachten dat Den Haag 
/oor elke personeelscategorie die hoogste lonen en salarissen steeds zou 
evenaren. En ook hij lette op wat er in andere plaatsen werd geëist. Zo 
capittelde hij in 1920 de Federatie voor Gemeentepersoneel die in Den 
Taag een bepaald minimumloon 'een bittere teleurstelling' had ge-
loemd, terwijl dezelfde bond in Rotterdam hetzelfde bedrag als 'een 
iaad van sociale rechtvaardigheid' had toegejuicht.75 

Om de strijd op dit punt te verminderen streefde Drees naar meer 
;enheid tussen de loonregelingen in de grote gemeenten (wat voor hem 
:eker geen uniformiteit hoefde te betekenen). Pogingen daartoe aan het 
jegin van zijn wethouderschap strandden onder meer op tegenwerking 
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van Heijkoop/6 Drees bleef voor deze zaak pleiten en trad dan ook in 
1931 onmiddellijk toe tot een studiecommissie onder voorzitterschap 
van S. J. R. de Monchy, die voorbereidingen trof om tot een gemeen
schappelijk overleg te komen tussen de grote gemeenten enerzijds en de 
vakcentrales voor overheidspersoneel anderzijds. Die voorbereidingen 
waren in een gevorderd stadium toen het Rijk besloot een gecentrali
seerde regeling te treffen/7 

Bij alle moeilijkheden om tot een goede loon- en salarisregeling te 
komen speelde ook altijd het probleem van de onderlinge verhoudin
gen tussen verschillende categorieën van het gemeentepersoneel. Elke 
algemene herziening werd door specifieke groepen binnen het perso
neel aangegrepen om te pleiten voor wijzigingen in de verhoudingen, 
zoals indeling in een andere loongroep of salarisschaal. Volgens Drees 
kon daarvan alleen sprake zijn als er een duidelijke verandering kwam 
in de taken of werkzaamheden van een bepaalde categorie personeel. 
Hij wist uit ervaring - ook als lid van de commissies voor de ambtena
rensalarissen vóór zijn aantreden als wethouder - dat elke wijziging per 
saldo meer onvrede dan tevredenheid genereerde. De kwestie van de 
onderlinge verhoudingen leverde meer gedoe op dan de herziening van 
de lonen en salarissen op zichzelf/ 

MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON 

In 1929 verzorgde de VSDG een nieuwe schriftelijke cursus 'Gemeente
politiek' voor nieuwe en aankomende raadsleden.79 Onder leiding van 
Ed. Polak schreven deskundige partijgenoten hoofdstukken over de 
verschillende onderwerpen. Drees werd gevraagd de lessen over Maat
schappelijk Hulpbetoon en werklozenzorg in de steden voor zijn reke
ning te nemen. De les over Maatschappelijk Hulpbetoon biedt inzicht 
in zijn opvattingen over sociale zorg van overheidswege. 

De armenzorg had een slechte naam in de beweging, wat te wijten 
was aan de oude Armenwet van 1854. Die wet was volgens Drees 'van 
een ongeloofelijke hardheid, zooals het kapitalisme zich slechts kan 
veroorloven, zoolang het nog niet wordt gebreideld door het verzet dei 
arbeidersbeweging'. Volgens de Armenwet was armenzorg primair eer 
taak voor kerkelijke en particuliere instellingen van liefdadigheid; al
leen als die geen steun verleenden mocht het Burgerlijk Armbestuui 
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helpen. Officieel was de zogenaamde dubbele bedeling (aanvullende 
hulp van het Burgerlijk Armbestuur) niet toegestaan, maar dat bleek in 
de praktijk vaak onhoudbaar. De steun bleef beperkt tot het absolute 
minimum en werd pas gegeven als een gezin tot pauperdom vervallen 
was. Werklozen werden meestal niet geholpen, alleen 'invaliden': ouden 
van dagen, zieken en zwakken. Kortom, de armenzorg was in deze tijd 
'erbarmelijk slecht','een bespotting van wat zij behoorde te zijn'.80 

De herziening van de Armenwet in 1912 bracht verbeteringen. De 
Dpenbare armenzorg bleef in principe subsidiair, ook al waren de uitga
ven van de Burgerlijke Armbesturen doorgaans veel hoger dan die van 
<erkelijke en particuliere instellingen. De nieuwe wet stond uitdrukke-
ijk toe dat het Burgerlijk Armbestuur steun mocht geven als andere 
iulp niet voldoende was. Bovendien werd de samenwerking tussen 
ie verschillende instellingen geregeld door middel van plaatselijke 
\rmenraden. Volgens Drees was vooral van belang dat de nieuwe taak
omschrijving van de burgerlijke armenzorg ruimte liet 'voor een breed 
jpgezette zorg, die niet enkel broodsgebrek lenigt, maar die inzinking 
/oorkomt en de menschelijke waardigheid van den gesteunde eerbie
digt'.81 Daardoor was in principe ook steun aan werklozen mogelijk 
geworden. 

De veranderingen waren in de jaren daarna snel gegaan onder in-
doed van de arbeidersbeweging - zoals Drees niet naliet aan te stip
pen - en door gewijzigde economische en maatschappelijke verhou
dingen. Opvattingen over de armenzorg veranderden en dat leidde in 
'eel plaatsen ook tot een nieuwe naam, Maatschappelijk Hulpbetoon of 
vlaatschappelijke Steun, waarbij Den Haag voorop was gegaan. De zorg 
trekte zich niet langer uit tot de allerarmsten, maar voorzag ook in 
peciale noden van minder behoeftigen. De Haagse dienst kende, al was 
liet alles reglementair vastgelegd, afdelingen voor gewone ondersteun-
len, ongeorganiseerde werklozen, georganiseerde werklozen, zieken-
ïuis- en sanatoriumverpleging, verzorging in zowel gemeentelijke als 
>articuliere huishouding, blindenzorg. Al zou men in kleine plaatsen 
net een minder groot apparaat kunnen volstaan, in principe ging het 
>m dezelfde zorg. 'Men zal ook daar moeten zorgen, dat niemand, die 
erpleging of verzorging behoeft, om financieele redenen daarvan ver-
token blijft.'82 

De gewone ondersteuning van armlastigen bleef de voornaamste 
aak. De steun werd subsidiair verleend: eerst moest men zich wenden 
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tot familie (ouders of kinderen) die wettelijk verplicht was te steunen, 
of tot kerkelijke liefdadigheidsinstellingen. Er was volgens Drees geen 
reden om bezwaar te maken tegen die eerste voorwaarde. 

Ook al geven wij er de voorkeur aan, dat verzekering en 
staatspensionneering door het geven van een recht op een vaste 
uitkeering ouders onafhankelijk maken van de hulp hunner 
kinderen, wanneer het gaat om een aanvrage van ondersteuning, 
waarbij toch min of meer een toestand van afhankelijkheid 
ontstaat, is het goed, dat voorafga een zo goed mogelijk vervullen 
van den niet slechts wettelijken, maar ook moreelen plicht, dat 
ouders voor hun kinderen, en omgekeerd kinderen voor hun 
ouders zorgen.83 

Uiteraard mocht men in dit verband geen overdreven eisen aan de fa
milie eisen. Het was niet de bedoeling dat de onderhoudsplichtigen op 
hun beurt in armoede zouden vervallen. 

Tegen de tweede voorwaarde was wel wat aan te voeren. Aanvragers 
protesteerden hevig tegen de verwijzing naar de kerkelijke armenzorg, 
'Menigeen, die zich tot Maatschappelijk Hulpbetoon wendt, verklaart 
aanvankelijk tot geen prijs naar de "diaconie" te gaan. Het eerste wordt 
reeds eenigermate gevoeld als een recht op sociale zorg, het laatste al; 
het vragen om de "bedeling" naar ouden trant.'84 De aanvragers wister 
bovendien dat die hulp meestal niet voldoende was, zodat ze voor aan
vulling toch weer moesten terugkomen bij Maatschappelijk Hulpbe
toon. Overigens slaagden de gereformeerde diaconieën in het algemeer 
erin hun armen uit eigen middelen te helpen. 'Een offervaardigheid, 
volgens Drees, 'waarvoor wij respect moeten hebben.' De hervormde er 
rooms-katholieke armenzorg kon niet volledig in de behoeften voor
zien en daar was aanvullende steun van Maatschappelijk Hulpbetoor 
nodig. 

De steunbedragen werden individueel, per steungeval, vastgesteld 
Daarbij werd rekening gehouden met de financiële omstandigheder 
van het gehele gezin. Er waren dan ook geen vaste tarieven, wel algeme 
ne richtlijnen. Het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon beslist* 
uiteindelijk. Steunvragers konden daar in principe geen beroep teger 
aantekenen. De beslissingen waren voor het bestuur overigens 'dikwijl: 
moeilijk genoeg', zeker als er het vermoeden bestond dat de aanvrage: 
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inkomsten verzweeg of onvoldoende zijn best deed om werk te vin
den. 'In het algemeen moet daarbij ons standpunt zijn, dat onze strijd 
voor goede, voldoend ruime regelingen niet insluit slappe beoordee
ling, maar integendeel krachtig optreden tegen misbruiken tot plicht 
maakt.'85 

In de tweede helft van zijn les ging Drees dieper in op bijzondere on
derwerpen: ondersteuning bij ziekenhuisverpleging (waarbij hij de 
voordelen van het nieuwe Haagse systeem van een speciale verzekering 
uiteenzette), de bejaardenzorg (waar verbeteringen mogelijk waren) en 
de zorg voor invaliden (waar een belangrijk werkterrein blootlag).86 

Aan het slot van de les schreef Drees: 

Samenvattende kan gezegd worden, dat in vele plaatsen het 
vroegere 'armbestuur' bezig is zich te ontwikkelen tot een sociaal 
instituut, een dienst voor gedifferentieerde voorzieningen, die 
terecht niet meer armenzorg heet, omdat niet enkel gezorgd wordt 
voor degenen, die naar het spraakgebruik als 'armen' zijn aan te 
duiden, en die ook van een anderen geest bezield moet zijn dan de 
vroegere instellingen van 'weldadigheid'. Aan den eenen kant kan 
sociale wetgeving, die rechten geeft, leiden tot inkrimping van de 
bemoeiingen, en dat is toe te juichen, maar daartegenover staat, 
dat op ruimer gebied de plicht tot hulp van den kant der overheid 
wordt erkend [...], zoodat de werkkring van 'Maatschappelijk 
Hulpbetoon' zich voorloopig nog wel zal blijven uitbreiden [...]. 
Aan deze ontwikkeling mede leiding te geven, is een belangrijk en 
mooi deel van onze gemeentepolitiek.87 

Zoals de praktijk uitwees, was er binnen het kader van de Armenwet 
van 1912 vrij veel mogelijk om de beperkte armenzorg uit te breiden tot 
een bredere vorm van sociale zorg. De wet liet nog wel een en ander te 
wensen over, schreef Drees in 1930 in een notitie voor het partijbestuur. 
Zo wilde hij af van de verplichte verwijzing van steunvragers naar ker
kelijke instellingen, want dat had in de grote steden geen enkele zin 
meer. Er was verder het probleem van de verhouding tussen de wettelijk 
geregelde, permanente armenzorg en de in wezen tijdelijke regelingen 
van de werklozensteun. Zijn voorkeur ging niet uit naar aanpassingen 
van de bestaande Armenwet. Er moest een wettelijke regeling van het 
maatschappelijk hulpbetoon komen, waarbij men een aantal bepalin-
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gen uit de bestaande wet kon handhaven, maar voor het overige diende 
uit te gaan van een geheel andere geest. Men zou de regeling opnieuw 
moeten opzetten 'als een van sociale zorg [...] en niet als een van onder
stand, in nood te verstrekken'.88 

GEMEENTELIJKE VERSUS PARTICULIERE ZORG 

De sociale zorg, waarmee Maatschappelijk Hulpbetoon was belast, be
hoorde volgens Drees tot de taak van de gemeente. De volledige naam 
'Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon' liet daar 
geen misverstand over bestaan. In Den Haag bestond het bestuur ook 
geheel uit raadsleden, met de wethouder als voorzitter, net als een vaste 
raadscommissie. Bij de uitvoering van zijn taak was het bestuur van 
Maatschappelijk Hulpbetoon in wezen autonoom: noch de raad noch 
het college had iets te zeggen over individuele steungevallen. Maar de 
gemeenteraad kon wel invloed uitoefenen bij het wijzigen van het regle
ment, bij de verkiezing van bestuursleden en bij de jaarlijkse behande
ling van de begroting.89 

Met die argumenten bestreed Drees dan ook de kritiek van Patijn 
die zich eraan stoorde dat een lichaam dat niet aan de raad verantwoor
delijk was, zich steeds nieuwe taken toe-eigende en almaar grotere uit
gaven deed. Drees wees er bovendien op dat hij principiële kwesties 
doorgaans in het college besprak.9" Patijns kritiek illustreerde overigens 
hoezeer in korte tijd de verhoudingen waren veranderd. Nog niet zo 
lang geleden hadden juist SDAp'ers zich gekeerd tegen de zelfstandig 
opererende Burgerlijke Armbesturen, al ging het er toen om dat de he
ren 'regenten' veel te weinig deden voor de armen.91 Patijn voerde een 
achterhoedegevecht. De veranderingen die zich binnen de sociale zorg 
voltrokken, konden steeds rekenen op een meerderheid in het bestuur 
van Maatschappelijk Hulpbetoon en in de gemeenteraad. 

Als sociaal-democraat juichte Drees de ontwikkeling toe dat in de 
armenzorg een gemeenschapsorgaan de particuliere (kerkelijke) in
stellingen geleidelijk aan overvleugelde. De sDAP streefde er in het alge
meen naar om de voorziening in materiële en geestelijke behoeften in 
gemeentelijke handen te brengen en niet meer aan het particulier initia
tief over te laten. In de praktijk bleef echter het belang van het particu
lier initiatief op verschillende terreinen onverminderd groot. Enkele 
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belangrijke verbeteringen die Drees tot stand bracht op het gebied van 
sociale zaken en de gezondheidszorg geschiedde dan ook door subsidië
ring van particuliere instellingen. 

Van grote betekenis vond hij bijvoorbeeld de consultatiebureaus 
die werden beheerd door de 's-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot 
Bescherming van Zuigelingen. Het werk van de - voor die tijd nieuwe -
consultatiebureaus had geleid tot een flinke daling van de zuigelingen
sterfte. Zijn poging om de subsidie aan die vereniging aanzienlijk te 
verhogen stuitte op weerstand bij Patijn en de twee confessionele wet
houders. De raad nam echter met grote meerderheid een SDAP-amen-
dement aan voor een verdrievoudiging van de subsidie. In het korte 
debat gaf Drees als zijn persoonlijke mening te kennen dat de zuigelin-
genzorg in beginsel een gemeentelijke taak behoorde te zijn. 'Ik heb 
alleen dan geen haast om het in handen van de Gemeente te doen over
gaan, indien het goed en volledig, en in samenwerking met de Gemeen
te, gebeurt door een vereeniging, waar uit liefde voor de zaak, niet uit 
winstbejag, dit belang wordt behartigd.'92 En dat was hier het geval. 

Bij de kraamzorg verleende Drees subsidie aan de Vereniging ter 
Behartiging der Belangen van Hulpbehoevende Kraamvrouwen die een 
particuliere kliniek aan de Frankenslag exploiteerde. In de eerste plaats 
ging het daarbij om opneming van kraamvrouwen in de kliniek, als 
aanvulling op de kraamafdelingen van het Zuidwalziekenhuis en het 
hulpziekenhuis aan de Tapijtweg. Daarnaast zou de Vereniging ook 
kraamverzorgsters opleiden en kraamverzorging aan huis uitoefenen. 
Een afzonderlijke gemeentelijke kraamkliniek, waar de communiste 
J. Wolda-Van der Puil voor pleitte, achtte Drees voorlopig niet nodig.93 

Andere voorbeelden van gesubsidieerde instellingen op het gebied van 
de gezondheidszorg waren de poliklinieken voor geslachtsziekten en de 
tbc-bestrijding. 

Soms stond gemeentelijke exploitatie onder druk van voorstanders 
van het particulier initiatief, bijvoorbeeld bij de tijdelijke opvang van 
kinderen buiten het eigen gezin. Naast verschillende kerkelijke en parti
culiere instellingen, die verreweg de meeste kinderen opvingen, was er 
een Gemeentelijk Kinderhuis, waarop in de raad stevige kritiek werd 
geuit. Het Kinderhuis zou overbodig zijn en te duur werken, opvang 
kon beter plaatsvinden in pleeggezinnen en particuliere tehuizen. Drees 
antwoordde daarop dat het bij de instandhouding van het Kinderhuis 
niet ging om 'een of andere speciale sociaal-democratische liefhebberij, 
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een lust om wat in handen van de gemeente te hebben, zooals sommi
gen schijnen te meenen'. Het huis bestond namelijk al onder zijn voor
gangers, de antirevolutionair De Wilde sr. en de katholiek Van Vuuren. 
Drees erkende ook de grote betekenis van de particuliere en kerkelijke 
instellingen, maar achtte het Gemeentelijk Kinderhuis onmisbaar voor 
noodopvang en voor die probleemgevallen die elders geen plaats kon
den vinden. 'Wij moeten een eigen inrichting hebben.' Het kostte hem 
dit keer veel overredingskracht om de raad achter het standpunt van 
B&W te krijgen.94 

Bij de subsidiëring van het particulier initiatief kwam vanzelf
sprekend de voortschrijdende verzuiling om de hoek kijken. Vooral van 
katholieke zijde kwamen herhaaldelijk verzoeken voor de subsidiëring 
van eigen instellingen: bewaarscholen, de RK Volksuniversiteit, de RK 
drankbestrijding enzovoort. Drees was geen voorstander van die 'split
sing', zoals hij eens met zoveel woorden in de raad verklaarde. Hij meen
de dat die splitsing 'in ons land veel te ver gaat. Als men daarover 
spreekt, raakt men ook bij mij een gevoelige snaar. Verzet daartegen 
doet mij in het algemeen sympathiek aan.'95 In het Debat-gezelschap 
wijdde hij zijn eerste stellingen aan het probleem. Hij juichte het toe dat 
in Nederland ouders zonder financiële bezwaren hun kinderen naar een 
bijzondere lagere school konden sturen. De uitwerking van dat beginsel 
in de 'zogenaamde, maar in werkelijkheid niet ten volle door te voeren 
"gelijkstelling" van openbaar en bijzonder onderwijs' leidde echter tot 
grote versnippering en hoge uitgaven. Volledige doorvoering van gelijk
stelling in andere takken van onderwijs (zoals middelbaar en hoger on
derwijs, handels- en ambachtsscholen) zou 'desorganiseerend' werken 
en tot 'verspilling van publieke gelden' leiden. Ook op andere gebieden, 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg, was 'beperking der nog steeds voort
schrijdende splitsing noodzakelijk'.96 

In de praktijk toonde Drees zich geen scherpslijper. Voor hem was 
efficiënt werken van zowel gemeentelijke als particuliere instellingen 
het leidende beginsel en hij verzette zich tegen elke subsidieaanvraag 
die in zijn ogen neerkwam op een versnippering van inspanningen. 
Voorzag een bepaalde instelling in een behoefte, dan had hij geen be
zwaar tegen subsidiëring en deed het er ook niet toe tot welke zuil die 
instelling behoorde.97 

Daarom wilde hij bijvoorbeeld de subsidie van de rooms-katholieke 
vereniging voor schoolvoeding handhaven. Principiële bezwaren daar-
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tegen waren geuit door de antipapistische dominee CA. Lingbeek van 
de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij (HGSP) en door de com
munist De Visser, die alleen schoolvoeding van gemeentewege wenste. 
Volgens Drees was de 'splitsing' van de schoolvoeding in een katholieke 
en een neutrale vereniging voortgevloeid uit het nu eenmaal bestaande 
onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De katholieke 
Sint-Vincentiusvereniging ontving al jaren subsidie en dat kon men 
niet zo maar stoppen. Ze voorzag bovendien in een behoefte die langs 
andere weg niet vervuld kon worden. Eerder al was op verzoek van de 
raadscommissie voor Onderwijszaken onderzocht of niet alle school
voeding uit één keuken zou kunnen komen. De keuken van de neutrale 
vereniging'Kindervoeding'was daarvoor te klein gebleken.'8 

Aan de andere kant ging Drees niet in op verzoeken om subsidiëring 
van katholieke 'moedercursussen'. De bestaande consultatiebureaus 
voorzagen volgens hem volledig in de behoefte aan voorlichting van 
jonge moeders. Als hij afzonderlijke katholieke moedercursussen ging 
subsidiëren, dan kon hij soortgelijke aanvragen van andere gezindten 
niet weigeren en was het hek van de dam. Zo zou er ook op dat gebied 
een wildgroei aan instanties komen. De rooms-katholieke vrouwen
bond, die de aanvraag had ingediend, kon zich aansluiten bij de Vereni
ging tot Bescherming van Zuigelingen, waarin meerdere verenigingen 
samenwerkten. In het raadsdebat kwam ook de achterliggende reden 
voor de subsidieaanvraag aan de orde. De katholieken vreesden name
lijk dat er in de cursussen van de consultatiebureaus propaganda werd 
gemaakt voor geboortebeperking. Drees ontkende dat. Dergelijke voor
lichting was in dit verband ontoelaatbaar en strijdig met de opvattin
gen, niet alleen van de rooms-katholieken maar ook van andere gezind
ten. Hij had het verwijt onderzocht en ongegrond bevonden. Om de ka
tholieken tegemoet te komen wilde hij slechts de Vereniging vragen 
of die bereid was een van de kinderartsen, een rooms-katholiek, extra 
moedercursussen te laten geven voor zijn geloofsgenoten." 

In de praktijk bracht Drees' houding ten aanzien van de 'splitsing' 
hem er vaker toe een subsidieaanvraag te weigeren dan in te willigen. Zo 
verstrekte hij geen afzonderlijke subsidies aan de rooms-katholieke 
drankbestrijding, reclassering of arbeidsbemiddeling c.q. bureau voor 
beroepskeuze. Dat deed hij uiteraard met steun van B&W en uiteinde
lijk ook van een meerderheid in de raad.100 
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WERKLOZENZORG 

Het lag voor de hand dat de samensteller van de cursus in gemeente
politiek Drees vroeg de les te schrijven over de werklozenzorg in de 
steden (aan het platteland werd een afzonderlijk hoofdstuk gewijd). Al 
eerder had Drees een lezing voor de VSDG gehouden over dat onder
werp, terwijl hij ook enkele artikelen aan het vraagstuk had gewijd.101 

Drees heeft door de jaren heen de werklozensteun verdedigd als een 
noodzakelijk kwaad. De economische crisis van begin jaren twintig 
leidde tot een dusdanige werkloosheid dat het prille systeem van de 
werkloosheidsverzekering de zorg voor de werklozen niet aankon. Ook 
de armenzorg, die op de individuele armlastige was ingesteld, was niet 
geschikt om de grote massa werklozen op te vangen. Het was dan ook 
logisch dat er een regeling kwam ter aanvulling van de werkloosheids
verzekering: de werklozensteun. Net als de verzekering was de steun
regeling bestemd voor georganiseerde en verzekerde arbeiders. De 
steunbetaling verliep doorgaans ook via de werklozenkassen van de 
vakverenigingen. 

Het was volgens Drees redelijk dat er onderscheid werd gemaakt tus
sen de arbeiders die zich het offer van de verzekering hadden getroost 
en de niet-verzekerde arbeiders. Hij achtte het daarbij van grote beteke
nis dat de georganiseerde werklozen ook na afloop van hun werkloos
heidsuitkering terecht konden bij hun bonden en niet in aanraking 
kwamen met de organen van de armenzorg. Zo trad er bovendien min
der vermenging op 

tusschen de normale arbeiders, die gewoon waren aan regelmatig 
werk en er prijs op stelden zoo spoedig mogelijk weer op eigen 
beenen te staan, en de aan het ontvangen van onderstand gewende 
elementen, die op anderen een ongunstigen invloed plegen uit te 
oefenen. Onder de groepen van z.g. ongeorganiseerde werkloozen 
is het aantal groot van de ongeschoolden, niet gewend aan 
regelmatigen arbeid, altijd levend van de hand in den tand, nu 
eens werkend, dan ventend, dan weer niets doend, die zonder 
eenigen drang den steun niet licht loslaten.102 

De ervaring had uitgewezen dat de hoogte van de steunbedragen voor 
georganiseerden de schommelingen in de conjunctuur en de wisseling 
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van de seizoenen weerspiegelde. Bij de ongeorganiseerden was dat veel 
minder het geval: die bleven veel meer in de steun hangen.103 

Opvallend is de scheiding die Drees in stand wilde houden tussen 
'normale' arbeiders, veelal in vakverenigingen georganiseerd en gedisci
plineerd, en de 'ongeorganiseerde' en ongeschoolde werklozen, die ster
ker gehecht bleken te zijn aan de steun. Al drukte hij zich niet sterk uit, 
het was duidelijk dat hij wat sympathieker stond tegenover de georgani
seerde arbeiders, niet toevallig juist de categorie waarop de sDAP zich 
richtte.104 Hij stond destijds met dat oordeel niet alleen. Ook de georga
niseerde arbeiders zelfstelden prijs op de afzonderlijke behandeling die 
ze kregen, 'omdat nu eenmaal hun gehalte van anderen aard is dan dat 
der ongeorganiseerden', zoals Guit het in de raad uitdrukte.'05 Het was 
ook die groep van 'aan onderstand gewende elementen' die Maatschap
pelijk Hulpbetoon in het voorjaar van 1924 op grote schaal toetste en 
voor een deel uit de steun verwijderde.106 

Niet alleen voor de georganiseerde werklozen, ook voor de gemeen
ten en de instellingen voor Maatschappelijk Hulpbetoon was de mede
werking van de vakbonden van groot belang. Hun werk werd erdoor 
aanzienlijk ontlast. Verreweg de meeste vakverenigingen voerden de 
steunregeling consciëntieus uit en werkten mee aan het weren van mis
bruiken. Uiteraard hield de gemeente het recht en de plicht om het doen 
en laten van de bonden te controleren. Het uitschakelen van de vakver
enigingen, zoals sommige critici van de werklozensteun bepleitten, 
achtte Drees dan ook om principiële en praktische redenen onwense
lijk. 

Maar de steunregeling was en bleef een noodmaatregel, die volgens 
Drees beperkt diende te worden door verbetering van de werkloos
heidsverzekering en door uitbreiding van de werkverschaffing. De ver
zekering was voor alle betrokken partijen de beste regeling. De werkloze 
had op grond van zijn contributiebetaling een reglementair recht op 
een uitkering. Daarbij werd wel onderscheid gemaakt tussen gehuwden 
en ongehuwden, maar er werd geen rekening gehouden met de gezins
inkomsten, wat wel het geval was bij de steun. Dat laatste bracht voor de 
werklozen onaangename onderzoeken met zich mee en voor de uit
kerende instantie heel veel rompslomp. 

Nu waren de uitkeringstermijnen van de werklozenkassen veel te 
kort: na enkele weken vervielen de werklozen al in de steun. Een verlen
ging van de termijnen was dus een eerste vereiste. De partij en de vak-
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beweging wilden bovendien ook een wettelijke regeling van de verze
kering en bijdragen van werkgevers aan de werklozenkassen. Maar 
volgens Drees mochten die - gerechtvaardigde - eisen een voorlopige 
verbetering van de bestaande steunregeling niet in de weg staan.107 Hij 
vond dat de verzekering voldoende toegerust moest zijn om de gevol
gen van 'normale' werkloosheid, zoals seizoenswerkloosheid, te kunnen 
opvangen. De steunregeling bleef dan over voor meer langdurige en 
structurele werkloosheid. Voor verlenging van de uitkeringstermijn en 
versterking van de werklozenkassen was overigens de medewerking van 
het Rijk onontbeerlijk. 

Dat gold ook voor het tweede punt: uitbreiding van de werkver
schaffing. Drees hechtte veel waarde aan de werkverschaffing, die in de 
eerste plaats voor de werklozen zelf belangrijk was. Zij kregen de moge
lijkheid om hun arbeidsgeschiktheid op peil te houden of weer te wen
nen aan regelmatig werk en tegelijkertijd meer te verdienen dan de 
karige steunbedragen. De eerste ervaringen met enigszins grootschalige 
werkverschaffing bij de aanleg van het Zuiderpark sterkten hem in die 
opvatting. Het trof hem dat veel werklozen op zijn spreekuur langskwa
men met het verzoek het werk langer te mogen blijven doen. Om zo veel 
mogelijk steuntrekkers aan het werk te zetten werd namelijk een ploeg 
van ongeveer tweehonderd man elke vier weken afgewisseld.'08 

Werkverschaffing vormde bovendien voor de uitkerende instanties 
een goede toetsingsgelegenheid. Dat begrip was niet populair, erkende 
Drees: 'Het woord krijgt een hatelijken klank, indien het gebruikt wordt 
in een geest alsof de werkloosheid slechts een gevolg zou zijn van ar-
beidsschuwheid en bij het aanbieden van werkverschaffing zou verdwij
nen als sneeuw voor de zon.' Maar wie onbevangen tegen de kwestie 
aankeek, besefte dat bij massale steunverlening misbruik nu eenmaal 
voorkwam, en dat het ook in het belang van de bonafide werklozen was 
dat fraudeurs uit hun rijen werden verwijderd. Dan was een oproep 
voor de werkverschaffing 'een veel beter middel, ook een veel minder 
hatelijk en hinderlijk middel, dan een onophoudelijke, niet rustende 
controle, waarbij in de omgeving van de steuntrekkende wordt geïnfor
meerd, waarbij men zijn gangen en die van zijn gezin nagaat, enz.'.109 

Bij die eerste werkverschaffing aan ongeorganiseerden in het Zui
derpark was ongeveer zeventien procent niet komen opdagen, terwijl 
de gemeente 'ook niet van alle te werk gestelden pleizier [had] beleefd'. 
De wegblijvers waren uit de steun verwijderd, wat 'een niet te onder-
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schatten moreele beteekenis' had gehad op andere steuntrekkers. Het 
opkomstpercentage was bij latere werkverschaffingen hoger. Over het 
algemeen, stelde Drees, was er geen sprake van onwilligheid of fraude 
op grote schaal.11" 

Anders dan bijvoorbeeld Amsterdam was Den Haag in staat ver
schillende grote werkverschaffingsprojecten binnen de gemeentegren
zen uit te voeren. Alleen al het grote aantal groengebieden bood de no
dige mogelijkheden voor grondwerk, waar het bij de werkverschaffing 
aan ongeschoolden meestal om ging. Vanaf 1923 werden werklozen 
ingeschakeld bij de aanleg van het Zuiderpark, het Westbroekpark, de 
duinparken (Oost- en Westduinen) en bij tal van andere gemeentewer
ken, zoals het graven van de tweede binnenhaven in Scheveningen.111 

Voldoende was het echter niet en daarom juichte Drees het toe dat 
de rijkswerkverschaffingen in Drente en Overijssel in 1927 ook werden 
opengesteld voor werklozen uit de grote steden. Het ging daarbij om 
grootschalige ontginningen en ontwateringen."2 Uiteraard zouden de 
moeilijkheden daarbij groter zijn dan bij plaatselijke werken, omdat de 
werklozen langere tijd van hun gezinnen werden gescheiden en de om
standigheden zwaarder waren. Drees was daarvoor in eerste instantie 
beducht, blijkt uit interviews in Het Haagsche Volk en de Telegraaf. Hij 
overwoog dan ook om vooral Scheveningse vissers naar het oosten te 
sturen. Dat waren namelijk stoere werkers, gewend om lange tijd van 
huis te zijn, en ervaren in grondwerk in de wintermaanden. Aanvanke
lijk wilde hij ook niet al te zeer de nadruk leggen op toetsing, want vol
gens hem liep het met de 'arbeidsschuwen' wel los."3 

Al vrij snel veranderde hij van mening en gaf hij er de voorkeur aan 
om vooral langdurig werklozen naar de rijkswerkverschaffingen te stu
ren, voor wie plaatselijk vrijwel geen werk te vinden was. Andere werk
lozen konden beter in Den Haag blijven om werk te zoeken en beschik
baar te zijn voor werkgevers die zich konden aandienen. Hen zou men 
dan ook beter in lokale werkverschaffingen kunnen plaatsen."4 De con
sequentie hiervan was wel dat onder de werklozen die naar het oosten 
werden gezonden het aantal lastige klanten relatief groot was. Moeilijk
heden bleven dan ook niet uit. Sommige werklozen gooiden het bijltje 
erbij neer en keerden voortijdig naar Den Haag terug, andere werden 
als onhandelbaar teruggestuurd. Dat wekte bij de buitenwacht de in
druk dat Den Haag juist de probleemgevallen in Overijssel en Drente 
plaatste om ervan af te zijn.115 
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Drees had uiteindelijk wel oog voor de bezwaren. In het najaar van 
1929 brak een omvangrijke staking uit onder Haagse tewerkgestelden 
in de rijkswerkverschaffingen, wat de nodige aandacht trok in de pers. 
Kort daarna verklaarde Drees zich bereid voortaan eerst een groep vrij
willigers te sturen zodat het werk wat 'plezieriger' aanving. Hij wilde 
echter vasthouden aan de toetsing en dus ook werklozen plaatsen die 
zich niet hadden opgegeven. Men moest de klachten over de huisvesting 
en de verzorging niet overdrijven, meende hij. De omstandigheden wa
ren niet zodanig dat men niet van werklozen kon vergen naar de rijks
werkverschaffing te gaan."6 

Verbetering van de werkloosheidsverzekering en uitbreiding van 
de werkverschaffing bleven symptoombestrijding. Het zou uiteindelijk 
beter zijn om de oorzaken van de werkloosheid weg te nemen. 'Het 
meest ideale zou natuurlijk zijn het voeren van een zoodanige economi
sche politiek, dat de werkloosheid zelve tot het verleden gaat behooren,' 
schreef Drees in 1927 in zijn preadvies voor de Nederlandse Vereniging 
voor Armenzorg en Weldadigheid. 'Bij de vraag of en hoe dit mogelijk 
zou zijn, komt heel onze maatschappelijke orde in het geding.'"7 Dat viel 
buiten het bestek van zijn onderwerp, de werklozensteun, en was ook 
verder verwijderd van het werkterrein van de vereniging. Maar door 
zo'n zijdelingse opmerking middenin een betoog over een praktische 
probleem liet Drees toch even merken dat er een sociaal-democraat aan 
het woord was die het 'meest ideale' niet uit het oog verloren had. 

'VAN BINNEN ZO ROOD ALS EEN KREEFT' 

Op 1 mei 1936 sprak Drees, toen al enige jaren wethouder-af, op een gro
te meibetoging in het Zuiderpark. In zijn rede herdacht hij de overleden 
Wibaut, de voormalige Amsterdamse wethouder en de grote leidsman 
op het gebied van de sociaal-democratische gemeentepolitiek. Drees 
verklaarde dat men aan Wibaut een voorbeeld mocht nemen. 'Hij ver
enigde in zich practische zin en diepgevoeld idealisme. Alles, wat hij 
deed, was doorgloeid van het socialistisch beginsel.'"8 Het waren woor
den die evenzeer op hemzelf van toepassing zijn. Sterker nog, eerder 
hadden anderen al hetzelfde over hem gezegd. Het verkiezingsblad 
Stemt rood! schreef in 1927 over Drees als wethouder: 'Hij paart wel
doordachte beginselvastheid aan een merkwaardig konstruktieven 
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geest."19 En zijn naaste medewerker Boasson beschouwde Drees als een 
van de zeldzame leidersfiguren die 'een krachtig idealisme' konden ver
enigen met'degelijke zakelijke arbeid'.120 

Net als bij Wibaut zat er bij Drees een zekere spanning tussen ener
zijds die sterke neiging tot bestuurlijk werk, anderzijds die gehechtheid 
aan het socialisme als beginsel en als internationale beweging.121 Als be
stuurder was hij zakelijk en praktisch ingesteld, bereid tot samenwer
king en compromissen om stapsgewijs verbeteringen en hervormingen 
tot stand te brengen. Als socialist stond hij voor een radicaal en verrei
kend toekomstideaal. Drees was zich bewust van die spanning tussen, 
zoals hij het zelf formuleerde, 'den onvermijdelijken, maar schijnbaar 
kleinen en dikwijls onvruchtbaren arbeid van alle dag en den onstuimi-
gen drang naar de toekomst'.122 

Voor hem stond vast hoe belangrijk het hervormende werk was. Niet 
voor niets sprak hij van de schijnbaar kleine arbeid van alledag. Bij de 
betekenis die hij hechtte aan de hervormingen zelf, verloor hij het gro
tere doel dat daardoor dichterbij kwam niet uit het oog.123 Het opmer
kelijke is echter dat Drees zich over dat doel, zijn socialistische ideaal, 
niet uitliet. Als gewoon raadslid had hij al weinig behoefte gehad om ex
pliciet van zijn beginselen getuigenis af te leggen en als wethouder nog 
minder. Hij profileerde zich niet uitdrukkelijk als sociaal-democratisch 
bestuurder en presenteerde zijn beleid niet als zodanig. Ook buiten de 
raad had hij niet de behoefte zijn bestuurlijke ervaringen in het licht te 
zetten van sociaal-democratische principes. Als hij schreef of sprak over 
een zaak als de werklozenzorg, dan deed hij dat hoofdzakelijk als des
kundige, niet als sociaal-democraat. Bij Drees bleven 'bestuurder' en 
'partijman' doorgaans gescheiden, al kwamen ze in verkiezingstijd na
tuurlijk bijeen in de propaganda van de s D A P . 

In het imago van Drees lijkt het beeld van de 'praktische' en 'gema
tigde' bestuurder enigszins te overheersen. Zoals we aan het begin van 
dit hoofdstuk zagen werd hij door So-Easy tot een sociaal-democratisch 
fenomeen bestempeld alleen al op grond van zijn gematigdheid. Die 
eigenschap werd alom door zijn politieke tegenstanders bijzonder ge
waardeerd. Anders dan veel van zijn partijgenoten was Drees geen Prin-
zipienreiter en stootte hij door zijn wijze van optreden andersdenken
den niet af. Maar uit het feit dat hij niet voortdurend schermde met zijn 
sociaal-democratische principes, mag men niet afleiden dat die voor 
hem op het tweede plan stonden. Wie verder keek dan Drees' imago, be-
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sefte terdege dat hij met een overtuigd socialist van doen had. Kenmer
kend is de uitspraak van Marchant, die enige tijd samen met Drees in 
het college had gezeten. Die zou eens hebben gezegd: 'Als je Drees van 
binnen opensnijdt, is hij zo rood als een kreeft."24 Was het enerzijds 
Marchant niet ontgaan dat Drees door-en-door sociaal-democraat was, 
anderzijds gaf hij te kennen dat men dat op het eerste gezicht niet zou 
zeggen: je moest hem namelijk eerst opensnijden voordatje het zag. 

Drees' idealen uitten zich in wat hij als wethouder tot stand bracht. 
Niet zozeer in zijn woorden als wel in zijn werk kwamen belangrijke 
sociaal-democratische principes tot uiting, zoals het streven naar een 
moderne vorm van sociale zorg, die niet meer in de sfeer van liefdadig
heid en bedeling lag. Bij voorkeur diende die zorg van de gemeente uit 
te gaan, maar waar particuliere instellingen in de behoefte konden 
voorzien of een aanvullende rol konden vervullen, stelde Drees ze daar
toe in staat door middel van gemeentelijke subsidies. Ook ten aanzien 
van het gemeentepersoneel stond voor hem het sociaal-democratische 
hoofdbeginsel van de gemeente als 'modelwerkgever' voorop. Hij 
streefde naar goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor 
het gemeentepersoneel, terwijl hij veel belang hechtte aan een goede 
werking van het Georganiseerd Overleg. Daarbij stelde hij wel grenzen. 
De beloning van het gemeentepersoneel mocht niet ten koste gaan van 
de uitbreiding van de gemeentelijke bemoeiingen, en inspraak over de 
arbeidsvoorwaarden kon niet de vorm hebben van medebeslissings
recht. Binnen die grenzen probeerde Drees eruit te halen wat erin zat. 

De kracht van Drees' principes bleek uit de voortdurende strijd die 
hij ervoor over had om zijn doeleinden te bereiken. Overal hadden rode 
wethouders veel tegenstand te overwinnen, of zoals Ed. Polak het uit
drukte: 'Niet dan onwillig volgde men het socialistische tempo.'125 In 
Den Haag speelde die strijd zich in eerste instantie af binnen het college 
van B&W, zoals bleek uit het minderheidsstandpunt bij zowat elk be
langrijk voorstel dat Drees aan de raad voorlegde. In de raad werden die 
discussies dan nog eens dunnetjes overgedaan. Terwijl Albarda na zes 
jaar wethouderschap genoeg had van de beproeving die elke collegever
gadering voor hem vormde, hield Drees de strijd stug vol. Hij wist dus 
waar hij het over had toen hij de hervormingsarbeid betitelde als de 
'moeizame worsteling van elke dag'.126 

Drees accepteerde het compromis als onvermijdelijk verschijnsel in 
een samenwerking tussen partijen die geen van alle een meerderheid 
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hadden. Hij legde daarbij de nadruk op wat er gewonnen werd door een 
bepaalde regeling tot stand te brengen, anders dan de critici die vooral 
betreurden wat ervoor werd opgeofferd. Een goed voorbeeld was Drees' 
standpunt ten aanzien van het tramvraagstuk. Weliswaar werd de HTM 
geen volledig overheidsbedrijf, maar daartegenover stond het beheer 
van de buitenlijnen en een overwegende invloed van de gemeente in 
de Raad van Beheer. Bovendien kon hij erop wijzen dat het gemengde 
bedrijf niet strijdig was met socialistische beginselen. Er was echter een 
duidelijke grens aan Drees' bereidheid om compromissen te sluiten. 
Dat zou blijken in de tweede fase van zijn wethouderschap op een punt 
dat niet tot zijn eigen portefeuille behoorde: de grondpolitiek. Daar zou 
hij een grens trekken, overigens nadat de sociaal-democraten al water 
bij de wijn hadden gedaan. Toen die grens werd overschreden, schrok 
hij niet terug voor de uiterste consequentie. 
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