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HOOFDSTUK 14 

Strijd en crisis, 1927-1931 

Bij het ingaan van zijn derde termijn was het wethouderschap van So
ciale Zaken voor Drees geen uitdaging meer. Hij had zijn zaken goed op 
orde, wat vooral bleek uit de sterke afname van het aantal vergaderin
gen van de raadscommissie voor Arbeidszaken, het bestuur van Maat
schappelijk Hulpbetoon enzovoort. Ook bij de algemene beschouwin
gen over de begroting ging het nog maar zelden over sociale zaken, 
zodat Drees de gelegenheid had bijvoorbeeld De Visser eens grondig 
van repliek te dienen en hem en passant de les te lezen over Marx.' An
dere bezigheden drongen zich aan Drees op. Zo nam hij veel meer dan 
voorheen zitting in allerlei commissies en besturen. En hij sprong Vrij-
enhoek bij toen diens beleid inzet werd van een fel conflict in de raad, 
dat de gemoederen jarenlang zou bezighouden. 

'VAN BERESTEYN HEEFT DE STEMMING IN DE RAAD VERPEST' 

De verhoudingen in de Haagse gemeenteraad waren in de periode 
1919-1927 doorgaans goed geweest. Over bepaalde zaken was de nodige 
politieke strijd geleverd en ook in verkiezingstijd ontzagen de partijen 
elkaar niet, maar de relatief grote gemoedelijkheid die Drees in 1919 
als kenmerk van de Haagse gemeentepolitiek had gesignaleerd, was ook 
in de jaren daarna gebleven. Dat veranderde na 1927 door toedoen van 
het nieuwe liberale raadslid jhr. E. A. van Beresteyn. 'Een merkwaardige 
figuur,' zo typeerde Drees hem in een van zijn sterkere understate
ments.2 Van Beresteyn was een van de weinige personen over wie Drees 
zich jaren later nog kon opwinden. 'De samenwerking in de raad was de 
jaren door heel goed geweest,' zei hij tegen een interviewer. 'Toen Van 
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Beresteyn in de raad kwam was het mis. Van Beresteyn heeft in de raad 
twaalf jaar lang de stemming verpest.'3 Die sterke uitdrukking zegt ook 
veel over Drees, die liever in een sfeer van politieke rust zaken deed. 

Van Beresteyns levensloop wordt gekenmerkt door grote culturele 
verdiensten en een in wezen gefnuikte politieke loopbaan.4 Hij speelde 
een vooraanstaande rol op het gebied van onder meer het bibliotheek
wezen, de muziek, de monumentenzorg, de genealogie en de heraldiek. 
Het begin van zijn politieke carrière was veelbelovend geweest. Na zes 
jaar burgemeesterschap van Veendam werd hij in 1916 lid van de Tweede 
Kamer, waar hij zich op verschillende terreinen verdienstelijk maakte. 
Hij behoorde tot de fractie van de VDB, maar stelde zich daarin vrij on
afhankelijk op. In 1922 trad hij uit de partij na een hooglopend conflict 
over de samenstelling van de kieslijst en richtte vervolgens een comité 
op voor de verkiezing van onafhankelijke Kamerleden, 'los van knellend 
partijverband'. De elitaire lijst-Van Beresteyn - alfabetisch opgesteld, 
waarbij het goed uitkwam dat hij zelf bovenaan stond - haalde echter 
geen zetel. Kort daarna werd hij lid van de liberale partij, de Vrijheids-
bond, die hem in 1927 afvaardigde naar de Haagse gemeenteraad. 

In de Haagse raad stelde Van Beresteyn de tot dan toe gevoerde 
grondpolitiek ter discussie. In zijn ogen was particulier eigendom de 
grondslag voor de welvaart van het volk en daarom had hij principieel 
bezwaar tegen de uitgifte van gemeentegrond in erfpacht. Een botsing 
met de sociaal-democraten, die principieel voorstander van de gevoer
de grondpolitiek waren, kon niet uitblijven. Van Beresteyn voerde zijn 
strijd compromisloos en met grote volharding. Zijn necroloog schreef: 

Van Beresteyn [...] was onbuigzaam, dynamisch en bruisend; 
wanneer hij van een goede zaak overtuigd was, wist hij van geen 
wijken en zijn doorzettingsvermogen was onbegrensd; tot generlei 
concessie was hij bereid en alles wat hij op 't hart had werd gezegd, 
zonder aanzien des persoons - eigenschappen kortom, die 
weerstand wekken en botsingen onvermijdelijk maken, waar 
voorzichtigheid en diplomatie geboden is.5 

Dat was het recept voor een politieke crisis, aangezien de sociaal-demo
craten, Drees voorop, niet minder vasthoudend waren. 
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Een korte uitweiding over de voorgeschiedenis van de grondpolitiek is 
hier op haar plaats.6 Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw 
groeide Den Haag, sterker nog dan Amsterdam en Rotterdam. Aanvan
kelijk werden stadsuitbreiding en woningbouw overgelaten aan het 
particulier initiatief, maar speculatie met bouwgrond en als gevolg 
daarvan dure woningen dwongen de gemeente de regie in eigen hand 
te nemen. Het antwoord lag in tijdige aankoop van grond door de ge
meente en uitgifte daarvan in erfpacht (in plaats van verkoop). Daar
door werd speculatie onmogelijk, had de gemeente meer invloed op de 
inrichting van de infrastructuur en zou ook de waardevermeerdering 
van de grond uiteindelijk ten goede komen aan de gemeenschap. Zoals 
in meer opzichten speelde Amsterdam een voortrekkersrol, waar al in 
de jaren 1890 de radicale liberaal Treub het principiële debat aanging 
met de tegenstanders.7 

Ook in Den Haag kwam het erfpachtstelsel niet zonder slag of stoot 
tot stand. Pas na enkele geruchtmakende schandalen en jarenlange dis
cussies zou de hardnekkige tegenstand overwonnen worden. Een van de 
oorzaken daarvan was het feit dat vrij veel leden van de gemeenteraad 
belangen hadden bij bouwgrondmaatschappijen (in 1907 maar liefst 
zesentwintig van de vijfenveertig). Eerder dan anderen waren raads
leden op de hoogte van de uitbreidingsplannen van de gemeente, en de 
kans om te profiteren van de waardestijging van de bouwgrond lieten 
velen niet liggen. Hoejenbos vatte het destijds puntig samen: 'Niet de 
Gemeente kocht den grond, maar de Gemeenteraadsleden.'8 Ook ande
re partijen vonden het te gortig worden en verlangden van hun kan
didaten de uitdrukkelijke verklaring dat zij niet betrokken waren bij 
bouwondernemingen. 

In het jaar 1909 werd het gemeentelijk Grondbedrijf opgericht, maar 
pas in 1911 kwam een definitieve oplossing voor het onderliggende pro
bleem. De Haagse raad ging akkoord met het principe: als regel uitgifte 
van grond in erfpacht, verkoop alleen in bijzondere omstandigheden. 
Het voorstel was ingediend door de vrijzinnig-democraat Treub (die 
inmiddels in Den Haag woonde en daar in de raad zat) en de vooruit
strevende liberaal Jurriaan Kok. Ze vonden steun bij de gehele linker
zijde, waarbij de stemmen van de vier SDAp'ers onontbeerlijk waren. 
De sociaal-democraten stonden sindsdien vooraan om het erfpacht
stelsel te verdedigen. Het waren echter liberale wethouders - C. Lely, 
Jurriaan Kok en Droogleever Fortuyn - die het systeem jarenlang strikt 
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hebben gehandhaafd, daarbij altijd gesteund door hun partijgenoten. 

De raad accepteerde de gevoerde grondpolitiek, al klonk er soms ge

sputter als de gemeente grond wilde aankopen en verstomde ook de 

roep om verkoop van gemeentegrond nooit geheel. De discussie laaide 

kort op in 1919, toen de grondpolitiek een thema in de verkiezingsstrijd 

was - de campagne van de SDAP tegen Wesseling - en ook bij de alge

mene beschouwingen aan de orde kwam. Nieboer, de toenmalige frac

tievoorzitter van de SDAP, kwam met een motie, waarin op onverkorte 

handhaving van het erfpachtstelsel werd aangedrongen. Droogleever 

Fortuyn nam de motie namens B & W over waarna de raad van stem

ming afzag. In 1924, nadat Vrijenhoek de leiding over stadsontwikkeling 

en volkshuisvesting had overgenomen, volgde nog een uitvoerig debat 

naar aanleiding van een motie van katholieke zijde, die echter na be

strijding door sociaal-democraten én liberalen werd ingetrokken.9 

Kort na de verkiezingen van 1927, die Van Beresteyn in de raad brachten, 

vertrok Droogleever Fortuyn omdat hij was benoemd tot burgemeester 

van Rotterdam. Van Beresteyn had toen vrij spel om de sluimerende 

weerstand tegen het erfpachtstelsel te mobiliseren, zowel binnen zijn 

eigen fractie als daarbuiten. Hij vond vooral gehoor bij zijn eigen partij 

(zij het niet bij alle leden), de R K S P , de C H U , een deel van de ARP en 

enkele splinterpartijtjes. Zijn voornaamste medestanders waren zijn 

partijgenoot Van der Bilt, de katholiek L.J.M. Feber ( R K S P ) , Snoeck 

Henkemans ( C H U ) en Van Steenbergen ( A R P ) . 

Zoals gezegd waren voor Van Beresteyn, naast tal van praktische be

zwaren tegen het erfpachtstelsel, belangrijke beginselen in het geding: 

'Wij liberalen achten nog steeds het particulier bezit den juisten grond

slag voor de welvaart van ons volk. Een erfpachtstelsel, zooals zich te 

's Gravenhage ontwikkeld heeft, voert naar opheffing van den eigen

dom en knechtschap van de ingezetenen.'10 Maar er was meer. Volgens 

Van Beresteyn was het erfpachtstelsel van socialistische makelij, een 

standpunt waar hij hardnekkig aan vasthield in weerwil van alle tegen

spraak. Zijn strijd tegen het stelsel was er dan ook mede op gericht om 

de SDAp'ers uit het college te wippen en zelf een van de opengevallen 

plaatsen in te nemen. Tegen Drees zei hij eens: 'Ik weet wel dat ik als 

raadslid moeilijk te verdragen ben. Ik ben in dat geval nu eenmaal een 

ander dan wanneer ik zelf aan het dagelijks bestuur deelneem'. En: 'Ik 

zit aan de verkeerde kant van de tafel."1 Die nevenbedoeling - de ver-
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dwijning van de sociaal-democraten uit het dagelijks bestuur - zal ook 
voor andere leden van het anti-erfpachtfront hebben gegolden. 

Tegenover Van Beresteyn en de zijnen stonden in hoofdzaak de soci
aal-democraten en de twee vrijzinnig-democraten. Voor Drees was in 
deze kwestie een grote rol weggelegd, al gaat het wat ver om hem tot 
de aanvoerder van het pro-erfpachtfront te bestempelen.'2 De grond-
politiek behoorde tot de portefeuille van Vrijenhoek, die niet alleen in 
de raad maar ook in de raadscommissie voor Plaatselijke Werken en 
Eigendommen de critici tegenover zich vond. In de raadsdebatten be
perkte Vrijenhoek zich tot een zakelijke verdediging van het erfpacht-
stelsel tegen alle kritiek. Vliegen en Drees bewogen zich meer op het 
politieke vlak, waarbij Drees kon putten uit zijn veel langere ervaring in 
de Haagse gemeentepolitiek. Die ervaring had haar weerslag gekregen 
in een dik dossier van stukken en krantenknipsels in zijn archief.'-' Maar 
in de twee grote debatten over de grondpolitiek - in december 1928 en 
november 1929 - sprak Drees relatief kort. Zijn rol lag vooral achter 
de schermen, in het college van B&W. Voor de uitkomst van de strijd 
zouden niet zozeer de verhoudingen in de raad als wel die binnen het 
college van doorslaggevende betekenis zijn. 

DE WETHOUDERSCRISIS VAN I929 

De strijd om de grondpolitiek nam twee volle jaren in beslag. Het was 
niet van begin af aan duidelijk waar de critici op uit waren: pas gaande
weg kristalliseerden de tegenstellingen zich uit en kwamen de bedoelin
gen aan het licht. Het begon allemaal in de eerste maanden van 1928 met 
voortdurende kritiek op het beleid van Vrijenhoek bij zowat elk voor
stel dat hij indiende. Om een meer fundamentele discussie mogelijk te 
maken vroegen B&W de critici om hun bezwaren te vervatten in enige 
voorstellen, waarover het college preadvies zou kunnen uitbrengen. Dat 
resulteerde in een drietal moties van Van Beresteyn en de zijnen, waarin 
onder meer werd gevraagd om van tijd tot tijd gemeentegrond te verko
pen dan wel in erfpacht uit te geven. In augustus reageerden B&W daar
op met een afwijzend preadvies, waarna een uitvoerige notawisseling 
volgde. 

Het was voor een groot deel de verdienste van Drees en Vrijenhoek 
dat het college daarin bleef vasthouden aan het beginsel 'erfpacht regel, 
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verkoop uitzondering'. Dat moet de nodige moeite hebben gekost. 
Quant volgde zijn fractie, die achter Van Beresteyn aanliep. De Wilde 
verklaarde in de raad: 'Ik sta wel het verst van mijn sociaal-democra
tische collega's af wat betreft de waardeering van het erfpachtstelsel.'14 

Knoeierijen werden in zijn ogen niet voorkomen door uitgifte in erf
pacht, maar door tijdige aankoop van grond door de gemeente. Het was 
dus niet nodig dat de gemeente eigenaar bleef van de grond. Van der 
Meulen zat op dezelfde lijn. Patijn verzette zich zelfs regelmatig tegen de 
aankoop van grond en dat niet alleen om financiële redenen.'5 

Maar het was inmiddels wel duidelijk, ook voor Drees en Vrijen-
hoek, dat het college enigszins tegemoet zou moeten komen aan de aan
houdende bezwaren, B&W bleken bereid meer dan voorheen bepaalde 
terreinen te verkopen om aan de wens te voldoen dat men ook op ge
meentegrond een eigen woning moest kunnen krijgen. Het zou daarbij 
gaan om niet al te grote, verspreide terreinen, die geen aaneengesloten 
complexen zouden verbreken en die de gemeente naar verwachting in 
de toekomst niet nodig zou hebben. Die concessie was een compromis, 
zo verklaarde Drees in de raad, aangezien Vrijenhoek en hij in beginsel 
hadden willen vasthouden aan de bestaande politiek. Ze waren echter 
bereid mee te gaan met een wat ruimer verkoopbeleid - al zouden ze bij 
concrete voorstellen niet vóór kunnen stemmen - om enige rust in de 
grondpolitiek te brengen.16 

Over het preadvies vond in december 1928 een vijf dagen durend 
debat plaats. Het waren 'vervelende dagen', schreef To aan de familie in 
Amsterdam.17 Tijdens dit debat kwam ook de aap uit de mouw. Van 
Beresteyn diende een nieuwe motie in die, hoewel vaag geformuleerd, 
leek aan te sturen op een omkering van het tot dan toe gevoerde beleid: 
verkoop regel, erfpacht uitzondering. De motie was in het diepste ge
heim voorbereid, wat overigens niet helemaal gelukt was, en de indie
ners drongen erop aan de motie snel in stemming te brengen. Die opzet 
werd doorzien en het college ging er niet op in. 

Drees hield een scherpe politieke rede waarin hij de aanneming van 
de motie ontraadde. Hij spaarde zijn opponenten niet. Tot zijn grote 
ergernis bleven Van Beresteyn en Van der Bilt het erfpachtstelsel socia
listisch noemen, ook al had het college op de liberale oorsprong ervan 
gewezen onder vermelding van het paginanummer in de Handelingen 
van 1911. Ondanks zijn ijver, sneerde Drees, had Van Beresteyn die pagi
na niet kunnen vinden! En waarom had Van der Bilt niet eerder zijn 
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stem verheven tegen een politiek die hij nu als 'socialistisch' betitelde? 
'Hij is vijftien jaar Raadslid geweest,' zei Drees schamper, 'en heeft al 
dien tijd blijkbaar socialistisch gehandeld zonder het te weten.' De 
waarheid was natuurlijk dat de liberalen in het bestek van één jaar hon
derdtachtig graden waren gedraaid. Hadden ze tot voor kort de politiek 
van Droogleever Fortuyn gesteund, nu volgden ze, op een enkeling na, 
de koers van Van Beresteyn. 

Een duidelijke koers was dat volgens Drees niet: de motie van Bere
steyn was onbegrijpelijk en vaag, voor velerlei uitleg vatbaar en daar
door onuitvoerbaar. Een duidelijk richtsnoer voor B &W bevatte zij niet. 
Toen Van Beresteyn bij interruptie aanbood een en ander uit te leggen, 
bedankte Drees daarvoor: 'Het komt mij voor, dat tot nog toe elke ver
dere uitlegging van den heer Van Beresteyn de zaak duisterder heeft ge
maakt.' De gedachte van Van der Bilt, dat B&W in het vervolg per geval 
verkoop dan wel uitgifte in erfpacht zouden motiveren, wees Drees 
vierkant van de hand. Dan viel de raad permanent in twee vijandige 
kampen uiteen en kwam er geen eind aan de debatten over verkoop of 
erfpacht. 'Er is geen beter middel om de grondpolitiek niet alleen, maar 
om de geheele gemeentepolitiek blijvend te bederven."8 

Drees stond niet alleen in zijn beoordeling van de motie, ook De 
Wilde en Patijn verklaarden dat de motie onaannemelijk was.19 De raad 
besloot uiteindelijk de motie niet in stemming te brengen om het colle
ge de gelegenheid te geven een concreet voorstel uit te werken voor de 
verkoop van specifieke terreinen in de komende twee jaar. Dat voorstel 
verscheen in juni 1929. B&W wezen vijf terreinen aan die, vergeleken 
met de complexen die in dezelfde twee jaar in erfpacht zouden worden 
uitgegeven, tezamen een aanzienlijk areaal besloegen. De verhouding 
verkoop-erfpacht zou ongeveer één op twee zijn. Voor het overige hield 
het college vast aan de gevoerde politiek. Reeds uitgegeven grond zou 
niet verkocht worden, grote complexen evenmin.20 

Het raadsdebat over het collegevoorstel, op 18 november 1929, duur
de niet zo lang. Van Beresteyn en de critici bleven achter hun motie 
staan. Drees sprak maar kort, want de discussie had geen praktische be
tekenis meer. Hij herhaalde zijn eerdere kritiek op de geschiedverval
sing van de kant van Van Beresteyn, en op de verwarde en onuitvoerbare 
motie, die 'volkomen anti-sociaal' was. De s D A P kon zich met het voor
stel van B&W verenigen om rust te brengen in deze kwestie. Het was niet 
goed voor het Grondbedrijf als het jarenlang een mikpunt van kritiek 
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zou blijven. Ten slotte verwees hij de voorstelling alsof het erfpachtstel
sel alleen maar ongunstige gevolgen voor de stad had gehad, naar de 
prullenbak. Onder gemeentelijke leiding had de stad zich uitgebreid als 
nooit tevoren, de bouwnijverheid bloeide, de woningen waren goed, de 
huren laag, en het gemeentekrediet was ongeschokt.21 

Aan het einde van de dag bracht burgemeester Patijn de motie in 
stemming. De stemmen staakten: eenentwintig om eenentwintig. Vol
gens het reglement moest in de eerstvolgende vergadering een nieuwe 
stemming plaatsvinden. De drie afwezige raadsleden behoorden tot het 
kamp van Van Beresteyn en het zag er dus niet goed uit voor het college
voorstel. Patijn deed in de tussentijd een laatste poging om de partijen 
nader tot elkaar te brengen, maar dat overleg tussen de fractievoorzit
ters leidde tot niets.22 

De herstemming vond drie dagen na het debat plaats, op donderdag 
21 november. De raad was nu voltallig. Er heerste een gespannen sfeer 
in de raadzaal, zo blijkt uit de verslagen die journalisten van deze raads
zitting maakten. Hun overzichten bevatten tal van sprekende details die 
in het officiële verslag in de Handelingen ontbreken.23 Vrijenhoek en De 
Wilde zagen wat bleker dan anders en ook de overige wethouders waren 
zichtbaar niet op hun gemak. Van Beresteyn zat daarentegen kalm in 
zijn stoel en zei niets, tegen zijn gewoonte in. 

Na enkele punten van orde die niemand interesseerden brak het mo
ment van de herstemming aan. Het werd doodstil toen gemeentesecre
taris Ter Pelkwijk een voor een de namen van de leden omriep en dezen 
hun stem uitbrachten. Alleen de SDAp'er Duys doorbrak de stilte toen 
Van Beresteyn vóór zijn motie stemde: 'Och, kom!' Niet alleen Ter Pelk
wijk noteerde de stemmen, iedereen turfde mee. Nadat de laatste stem 
was uitgebracht, kwam de uitslag: de motie was met drie stemmen ver
schil aangenomen. Daarmee werd het voorstel van B&W geacht ver
worpen te zijn. Vóór de motie hadden gestemd: de RKSP, de liberalen 
(op twee na), de CHU,twee ARp'ers (Van Steenbergen en Van der Loo), 
de HGSP en de Bond van Handels- en Bedrijfsbelangen. Tegen hadden 
gestemd: de sociaal-democraten, de vrijzinnig-democraten, de com
munist De Visser, de twee andere ARp'ers (De Wilde en Duymaer van 
Twist) en de twee dissidenten uit de Vrijheidsbond (Van der Meulen en 
Joëls). 

Het rumoer in de raadzaal verstomde toen Vrijenhoek opstond en 
mede namens Drees verklaarde in de stemming en de gevoerde beraad-
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slagingen reden te zien om af te treden. Onder bravo's en applaus van 
hun partijgenoten verlieten ze de wethouderstafel om plaats te nemen 
in de zaal bij hun fractie. Het bleef echter niet bij het heengaan van de 
beide SDAp'ers. Na Vrijenhoek verklaarde ook Van der Meulen dat hij 
ontslag nam als wethouder. Naar zijn mening diende het college van 
B&W naar evenredigheid samengesteld te zijn, wat niet mogelijk was 
zonder medewerking van de grootste partij. Daarna vroeg De Wilde het 
woord. Hij had tegen de gedachte van de motie-Van Beresteyn, hoe vaag 
ook geformuleerd, geen bezwaar, maar betreurde het dat de raad niet 
het voorstel van B&W had aangenomen. De aanneming van de motie 
had namelijk een vérstrekkende politieke betekenis. Hij vreesde dat nu 
een felle partijstrijd zou losbarsten, waardoor zijn toch al moeilijke taak 
- de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeente werd ingrij
pend gewijzigd - nog zwaarder zou worden. Hij meende dat het beter 
was als hij zijn zetel vrijmaakte voor een wethouder die zich op een bre
dere politieke basis kon stellen. Ook deze verklaringen werden met en
thousiast applaus en geroep van de voorstanders van het erfpachtstelsel 
begroet. Alleen Quant bleef met een verlegen glimlachje bij Patijn ach
ter de tafel zitten, ondanks aansporingen van SDAp'ers: 'Nu Quant 
nog!', 'Vooruit nou, Quant'. 'O, Quant blijft zitten,' hoonde Duys, 'dan is 
de gemeente gered!' 

Patijn stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Hij wees 
de voorstemmers erop dat zij een grote verantwoordelijkheid op zich 
hadden geladen. Met de afgetreden wethouders verdween een schat aan 
kennis, ervaring en toewijding achter de tafel van B&W. De gebruike
lijke speech voor de vertrekkende wethouder, met opsomming van zijn 
verdiensten, liet hij nu maar achterwege. Hij volstond met een collectief 
dankwoord aan de vier oud-wethouders voor het zeer vele en zeer goe
de dat ze tot stand hadden gebracht."4 Vanuit alle banken klonk applaus, 
al riep een van de sociaal-democraten naar zijn tegenstanders: 'Laat dat 
applaus maar!' 

De critici van het erfpachtstelsel hadden meer bereikt dan hun lief was. 
Niet alleen de sociaal-democratische wethouders waren afgetreden, 
maar ook de liberaal en de antirevolutionair. In plaats van het opvullen 
van twee opengevallen plaatsen, stonden ze voor de vorming van een 
geheel nieuw college. Van Beresteyn had een coalitie van ontevredenen 
achter zijn motie kunnen scharen, maar een eenheid vormden ze geens-
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zins. Vooral het vertrek van De Wilde, die met het oog op de grote ver
anderingen op financieel gebied niet kon worden gemist, was een streep 
door de rekening. Het anti-erfpachtfront viel snel uiteen. In de katho
lieke fractie drong het besef door dat er een weg gevonden moest wor
den om de vier afgetreden wethouders te bewegen terug te keren op hun 
besluit. 

Er volgde anderhalve week van onderhandelingen waarin naar een 
uitweg werd gezocht. De SDAP nam niet deel aan de conferenties tussen 
de partijen, al voerde Vrijenhoek op persoonlijke titel overleg met Van 
Beresteyn, Snoeck Henkemans en Patijn. Het leidde tot niets en het was 
uiteindelijk de vrijzinnig-democraat Marchant die een brug wist te 
slaan tot althans een deel van de katholieke fractie. Hij kwam met de 
volgende motie: om de terugkeer van de afgetreden wethouders moge
lijk te maken,'zonder dat één van de partijen iets van haar standpunt of 
beginsel prijs geeft', aanvaardt de raad 'den zakelijken inhoud' van het 
voorstel van B&W. Op 2 december nam de raad deze motie met negen
entwintig tegen zestien stemmen aan, met steun van het grootste deel 
van de RKSP-fractie. Daarna werden de vier afgetreden wethouders 
herkozen.25 

Diezelfde avond hield de Haagse SDAP een grote bijeenkomst in de 
Dierentuin die oorspronkelijk was bedoeld als protestmeeting, maar nu 
uitmondde in een viering van de terugkeer van Drees en Vrijenhoek in 
het college.26 Beiden hielden een redevoering, evenals Vliegen. Drees 
schetste het verloop van de hele geschiedenis, met de vele wendingen en 
het verrassende, zij het voorlopige slot. Die wendingen schreef hij voor
al toe aan de steeds wisselende argumentatie van Van Beresteyn en Van 
der Bilt: 'Dat is gedraai in een mallemolen.' Ondanks de vele inconse
quenties en vaagheden was hun 'afbraak-motie' aangenomen. Drees 
sprak zijn waardering uit voor het inzicht en de solidariteit van De Wil
de en Van der Meulen, die samen met hun collega's ontslag hadden ge
nomen. Maar hij kon ook waardering opbrengen voor de moed van de 
otholieke fractie om terug te keren op haar schreden en mee te werken 
aan het compromis dat zijn beslag had gekregen in de motie-Marchant. 

Hij vervolgde dat niet iedereen in de partij blij was met de terugkeer 
/an de rode wethouders: 'Velen vinden grooter felheid in den strijd 
aardiger dan het kalme werk. Dat is volkomen begrijpelijk.' Het con
structieve werk binnenskamers viel nu eenmaal niet op, maar er zou 
veel verloren zijn als er een eind aan kwam. Over de betekenis van die 
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strijd mocht men niet te lichtvaardig denken. 'Neemt aan, dat wij, ook 
wanneer gij om niet kaart, iederen duim grond bevechten!' In de ge
meentepolitiek was ontzaglijk veel en mooi werk te doen. 'Of onze strijd 
met succes kan worden gevoerd hangt af van de kracht die wij aan u 
ontlenen. Laten wij in kameraadschappelijk vertrouwen de strijd tege
moet gaan, zeker van de overwinning in de toekomst.'27 

Uiteraard kwam de wethouderscrisis uitvoerig aan de orde bij de al
gemene beschouwingen over de gemeentebegroting. Ook Drees nam 
deel aan de discussie. Hij had 'geen oogenblik spijt' gehad van de hou
ding die Vrijenhoek en hij hadden ingenomen. Niemand kon verwach
ten dat zij de motie-Van Beresteyn ooit zouden uitvoeren. Misschien 
waren niet alle voorstanders van de motie uit geweest op het aftreden 
van de sociaal-democratische wethouders, een aantal raadsleden had 
dat ongetwijfeld gezien als een prettige bijkomstigheid. Sinds Van Be
resteyn was aangetreden was er een gespannen sfeer ontstaan in de 
gemeenteraad. Er was een drijfjacht gevoerd tegen de grondpolitiek, de 
verantwoordelijke wethouder en het gehele college, en dat konden de 
sociaal-democraten zich niet blijvend laten welgevallen. De critici wa
ren zelf verantwoordelijk voor de onmogelijke positie die was ontstaan 
door het aftreden van de wethouders. 

Hoewel er binnen de SDAP zeker de neiging was om in de oppositie 
te blijven, aldus Drees, hadden de argumenten om terug te keren gepre
valeerd. Er was niet alleen het algemene belang van een enigszins stabiel 
bestuur, ook behield de SDAP ZO de mogelijkheid om belangrijke zaken 
tot stand te brengen. 

Als de verhoudingen zoo worden, dat ons beleid niet meer door 
den Raad wordt aanvaard en dat wij bovendien in het College niets 
meer kunnen bereiken, dan spreekt het vanzelf, dat wij er dan de 
voorkeur aan geven aan den anderen kant te zitten. Men heeft naar 
mijn meening zeer verkeerd gedaan door dit vanzelfsprekende feit 
als een dreigement uit te leggen.28 

De strijd om de grondpolitiek was beslecht, voor het ogenblik, want er 
was slechts sprake van een wapenstilstand tot aan de verkiezingen van 
1931. Vrijenhoek en Drees hebben loyaal meegewerkt aan de uitvoering 
van het compromis zoals weergegeven in het laatste voorstel van B&W, 
al zouden vanwege de ingetreden crisis niet alle genoemde terreinen ter 
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verkoop worden aangeboden. In de jaren 1930 en 1931 verkocht de ge
meente veel grond, meer zelfs dan in de periode 1933-1935, toen de ka
tholiek Feber, voorheen een van de felste critici van Vrijenhoek, belast 
was met Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting.29 

SOCIALE MAATREGELEN 

Tot de belangrijke zaken die Drees als wethouder tot stand wilde bren
gen behoorde de verdere verbetering van de huisvesting en verzorging 
van bejaarden. Het in 1923 in gebruik genomen Tehuis voor ouden van 
dagen werd in 1928 en 1929 ingrijpend verbouwd en uitgebreid.30 Maar 
er was nog altijd een derde tehuis nodig, zoals Hoejenbos al in 1919 had 
bepleit. Men had ook al enige tijd een gebouw op het oog, namelijk het 
Kinderziekenhuis op de Laan van Meerdervoort. Zat er bij het Tehuis 
voor ouden van dagen bijna drie jaar tussen de aankoop van het ge
bouw en de ingebruikneming, bij het verzorgingshuis op de Laan van 
Meerdervoort zou het veel langer duren, wat Drees ongetwijfeld erger
de. 

Al in 1920 was sprake van nieuwbouwvan het (particuliere) Kinder
ziekenhuis waardoor het bestaande gebouw vrij zou komen voor een 
ander doel. Twee jaar later had Drees in de gemeenteraad de waarschijn
lijke bestemming genoemd: een gemeentelijk verpleeghuis voor chro
nische patiënten. In 1925 had de gemeente het pand gekocht, waarmee 
ze de vereniging die het Kinderziekenhuis beheerde, een deel van de 
middelen verschafte voor de nieuwbouw (een ander deel werd aan de 
vereniging geleend). In 1929 was het nieuwe Kinderziekenhuis klaar en 
werd het gebouw op de Laan van Meerdervoort ontruimd. Het pand 
verkeerde echter in verwaarloosde toestand en moest grondig gereno
veerd worden.31 

Intussen voerde Drees ambtelijk overleg over de wijze van beheer. 
De vraag was of het verpleeghuis voor chronisch zieken onderdeel van 
tiet Gemeenteziekenhuis zou worden of als verzorgingshuis onder be
neer van Maatschappelijk Hulpbetoon zou vallen. Drees bepleitte sterk 
iet laatste: er was meer behoefte aan de plaatsing van bejaarden dan aan 
Dntlasting van het ziekenhuis. Behalve honderd chronische patiënten 
souden er veertig gezonde ouderen gehuisvest kunnen worden. Dat was 
Dsychologisch ook goed voor de patiënten, omdat het de indruk zou 
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wegnemen dat het verzorgingshuis - in de woorden van Hoejenbos -
een 'voorportaal van het kerkhof' was. Ten slotte was de exploitatie 
goedkoper omdat Maatschappelijk Hulpbetoon van een eenvoudiger 
vorm van verpleging uitging dan het Gemeenteziekenhuis. De betrok
ken directeuren gingen hiermee akkoord.32 

In B&w stuitte Drees echter op bezwaren. We zijn hierover geïnfor
meerd doordat het omslag waarin het voorstel binnen het college circu
leerde in het dossier bewaard is gebleven. Op dat voorbedrukte omslag 
konden de leden van het college hun commentaar noteren. Patijn: 'Ik 
meen dat we indertijd zijn meegegaan met het denkbeeld om het 
Kinderziekenhuis over te nemen, omdat daar zouden worden onder
gebracht weinig verpleging vergende patiënten van het Ziekenhuis; dus 
als bijwagen van dit laatste, met lager exploitatie-kosten. Thans wordt 
het iets geheel anders en voel ik er niets voor.' De Wilde: 'Ik ben eenigs-
zins bevreesd, dat de exploitatie van een "verzorgingshuis" de gemeen
telijke bemoeiing weer verder zal uitbreiden.'Van der Meulen en Vrijen-
hoek hadden geen commentaar, Quant slechts een opmerking over een 
bijzaak. Drees noteerde als antwoord op Patijn: 'Deze vorm is nu juist, 
op advies van onze bezuinigingsinspecteurs, gekozen om de kosten 
zooveel mogelijk te beperken.'33 Het college ging uiteindelijk akkoord, 
evenals de raadscommissie voor Openbare Gezondheid en het Ge
meenteziekenhuis. 

De trage voortgang, mede als gevolg van het meningsverschil over de 
exploitatie, was Drees 'een doorn in het oog', zo verzuchtte hij in decem
ber 1930 in de raad.34 De zaak zou echter spoedig rond zijn, al zou hij zelf 
niet het genoegen smaken het Verzorgingshuis te openen. Dat mocht 
zijn opvolger bij Sociale Zaken doen, in november 1931. Het was deson
danks de kroon op Drees' werk ter verbetering van de verzorging van de 
ouden van dagen. Niet alleen was er nu een goed toegerust verpleeghuis 
voor chronische patiënten, er was ook passende ruimte voor die per
sonen, 'wier meerdere beschaving hen in aanmerking brengt om te 
worden verpleegd in een andere omgeving dan in de gemeentelijke 
oudelieden-tehuizen kon worden gegeven'.35 Sommigen van hen kon
den een eigen echtparenkamer krijgen, een welkome aanvulling op de 
echtparenkamers in het Tehuis in de Morsestraat. 

De verbetering van de gemeentelijke bejaardenzorg gedurende 
Drees' wethouderschap was aanzienlijk. In 1919 was er alleen het Beste-
delingenhuis geweest met 360 in gestichtskleding gehulde bewoners, die 
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vooral voor zichzelf moesten zorgen, want het personeel bestond uit 
welgeteld drie personen. Begin 1933 - toen de capaciteit van het Verzor
gingshuis bijna ten volle werd benut - bewoonden 693 bejaarden drie 
goed ingerichte gemeentelijke tehuizen, waar zesenvijftig mensen voor 
hen zorgden.36 De opening van het Verzorgingstehuis zou voorlopig de 
laatste grote uitbreiding zijn. In 1948 beschikte de gemeente Den Haag 
nog altijd over drie bejaardenhuizen, die bij elkaar slechts een tiental 
echtparenkamers telden.17 

Een andere verbetering die Drees alsnog tot stand bracht was de vakan
tietoeslag voor een groot deel van het gemeentepersoneel (alle gehuw
den die minder dan 2450 gulden per jaar verdienden). De raad besprak 
het voorstel in december 1929, vlak na Drees' terugkeer achter de colle-
getafel. Sinds de duurtetoeslag van 1920, die later was omgezet in vast 
loon, was er geen verhoging van de lonen en salarissen geweest. Daarte
genover stond dat de prijzen waren gedaald zodat er sprake was van een 
reële inkomensstijging.'8 Wel was het personeel langer gaan werken en 
waren de lonen gekort voor pensioen. Drees vond het tijd om de positie 
van het personeel iets te verbeteren in de vorm van de vakantietoeslag. 
Plannen daarvoor waren er al bij zijn aantreden als wethouder geweest, 
maar die waren blijven liggen, eerst omdat voorrang gegeven werd aan 
een echte verhoging van de lonen en salarissen, later in verband met de 
bezuinigingen. De bonden hadden liever gezien dat de pensioenkorting 
ongedaan werd gemaakt, maar ze trokken op aandrang van Drees en De 
Wilde hun voorstel in. B&W bleken vervolgens bereid - op Patijn en 
Van der Meulen na - om de vakantietoeslag toe te kennen.39 

In de raad verdedigde Drees het voorstel tegen de critici, die ofwel 
bezwaar hadden tegen een toeslag voor zoiets als vakantie ofwel meen
den dat de lonen wel hoog genoeg waren. Hij wees erop dat eerder ook 
liberalen en confessionelen zich sterk hadden gemaakt voor zo'n toeslag 
en dat het ook in het belang van de werkgever was als zijn personeel op 
vakantie kon uitrusten. Door de prijsdalingen was de positie van het 
personeel inderdaad verbeterd - Drees had het argument herhaaldelijk 
in het Georganiseerd Overleg gebruikt om de eisen van het personeel in 
te perken. Maar dat betekende niet dat men nooit meer iets hoefde te 
doen om het levenspeil van de arbeiders te verhogen. Op het personeel 
was aanzienlijk bespaard door de achtenveertigurige werkweek, de pen
sioenkorting en vooral door inkrimping van het personeelsbestand. Ja-
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renlang hadden de bonden zich erbij neergelegd dat B&W veel eisen 
niet konden inwilligen. Nu was deze bescheiden inkomstenverhoging 
een belangrijk psychologisch gebaar, een teken van waardering voor 
hun medewerking in jaren van bezuiniging.40 

De raad stemde daarmee in en nam het voorstel aan. Voor het eerst 
sinds lange tijd ging het gemeentepersoneel er financieel op vooruit, in 
guldens uitgedrukt, maar het zou voorlopig ook de laatste keer zijn. In 
oktober 1929 was de beurs van Wall Street ingestort, het begin van een 
langdurige en diepe economische crisis. Het zou nog enige tijd duren 
voordat de depressie zich in volle omvang in Den Haag liet voelen, maar 
op den duur zou de gemeente niet ontkomen aan bezuiniging op de 
personeelskosten. 

DE K O M S T VAN DE C R I S I S 

Voor Drees betekende de crisis dat de werklozenzorg steeds meer zijn 
aandacht zou opeisen in de laatste twee jaar van deze wethouderster
mijn.4' Het probleem was nooit geheel van de agenda verdwenen, al was 
na 1924 geleidelijk aan een verbetering opgetreden in het economische 
leven. De werkloosheid was over het algemeen teruggelopen, maar 
bleek in bepaalde sectoren hardnekkig. De gemeente had dan ook de 
steunregeling en de werkverschaffing gehandhaafd. De situatie was wel 
genormaliseerd: zo hadden alle werklozenkassen in 1926 weer de nor
male toeslag van overheidswege gekregen. Hoe wankel het nieuwe even
wicht echter was, bleek in de winter van 1929 toen een periode van 
extreme en langdurige vorst veel kassen uitputte en gemeente en Rijk 
opnieuw moesten bijspringen. Den Haag ging over tot extra-uitkerin
gen en zelfs tot voedseluitdelingen om de nood te lenigen.42 

In de steunregeling waren enkele verbeteringen gebracht die, anders 
dan in de jaren 1922/1923, niet door de regering waren verboden. De 
steunbedragen voor langdurige werklozen (de 'dubbel-uitgetrokke-
nen') werden verhoogd, zodat alle steuntrekkers hetzelfde bedrag kre
gen; om het uit werken gaan van de vrouwen van werklozen te stimule
ren werd over de eerst verdiende vijf gulden niet de normale tweederde 
korting toegepast; er kwamen in individuele gevallen extra-uitkeringen, 
terwijl alle steuntrekkers in de kersttijd een extraatje kregen.43 De werk
verschaffingen werden voortgezet, zowel aan geschoolde arbeiders in 
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hun eigen vak, als aan ongeschoolden, die vooral grondwerk verrichtten 
bij verschillende werken binnen de gemeentegrenzen of in Drente en 
Overijssel.44 

Naar de hardnekkige werkloosheid in bepaalde sectoren liet Drees 
onderzoeken instellen. In 1927 bracht een commissie rapport uit over de 
toestand in de visserij. Aan de belangrijkste aanbeveling - het ombou
wen van de zeilloggers tot motorloggers - werd met particulier kapitaal 
voldoende gevolg gegeven, zodat steun van gemeentewege niet nodig 
was. De werkloosheid onder vissers nam af tot normale proporties, al 
bleef de seizoenswerkloosheid in deze categorie traditioneel hoog. Ook 
voor het kleermakersbedrijf, de bouw, het schildersbedrijf, de metaal
nijverheid en het meubelmakers- en behangersbedrijf gingen onder
zoekscommissies aan de slag. Op verzoek van de raad liet Drees ten 
slotte een ambtelijke commissie onder leiding van Boasson een samen
vattend werkloosheidsrapport opstellen.45 

In de zomer van 1929 was de werkloosheid in Den Haag tot een on
gekend minimum gedaald: er waren nog geen honderd personen in de 
steun. Drees besprak met Hoejenbos en de directeur van de Arbeids
beurs, J. Boezer, de mogelijkheden om deze mensen individueel aan 
werk te helpen in het bedrijfsleven of bij de gemeente, dan wel op een 
andere manier te ondersteunen. Dan zou de gemeentelijke regeling 
voor de werklozensteun tijdelijk buiten werking gesteld kunnen wor
den. Die besprekingen waren nog gaande toen in oktober de beurscrisis 
jitbrak.46 

Aanvankelijk was Drees niet somber gestemd, zoals bleek bij de in
terpellatie door De Visser in maart 1930. De werkloosheid was volgens 
Drees niet hoger dan anders in de wintermaanden, hoewel men zou 
noeten afwachten in welke mate de bedrijvigheid in het voorjaar zou 
apleven. De voortekenen waren niet ongunstig. Den Haag kende geen 
?rote industrieën of andere bedrijven die van het buitenland afhanke-
ijk waren, zoals zeehavens. Met de visserij, het vroegere zorgenkind, 
?ing het goed en ook over de bouw (de belangrijkste nijverheid in de 
>tad4/) was Drees niet pessimistisch gestemd. Vanzelfsprekend deden 
3&w al het nodige om in de zorg voor werklozen te voorzien door mid-
iel van werklozensteun en werkverschaffing. Er zouden geen principië-
e wijzigingen in het gevoerde beleid komen. Drie van de vier suggesties 
iie De Visser had gedaan, veegde Drees als irreëel van tafel: verkorting 
ân arbeidstijd bij de gemeente tot zeven uur per dag, het tegengaan 
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van verdere rationalisatie bij gemeentebedrijven, en verhoging van de 
werklozensteun tot het volle loon. Aan de vierde, het tegengaan van 
overwerk bij de gemeente, werd al langere tijd door B&W met succes 
gewerkt, zoals uit de cijfers bleek.48 

Enkele maanden later was Drees al meer bezorgd. In mei schreef hij 
een artikel in De Groene Amsterdammer waarin hij wees op de gebreken 
in de werklozenzorg en aandrong op maatregelen van regeringswege. 
De werkloosheidsverzekering was niet wettelijk geregeld en er heersten 
verwarring en onzekerheid ten aanzien van de werklozensteun. De re
gelingen in de grote steden werden weliswaar ongemoeid gelaten, maar 
op het platteland stuitte de totstandkoming van soortgelijke regelingen 
op verzet van Gedeputeerde Staten en de regering. Ondanks alle aan
drang was er bovendien nog steeds geen coördinatie gebracht in de be
strijding van de werkloosheid: 

Werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling ressorteeren 
onder Arbeid, steunverleening en werkverschaffing onder 
Binnenlandsche Zaken; voor uitvoeringvan groote werken moet 
men aankloppen bij Waterstaat, en een centraal punt, waar een 
voortdurende en snelle samenwerking wordt bevorderd, is er niet. 
Wel is er een overvloed van organen en commissies, die direct of 
indirect bemoeiing hebben met de werkloosheidszorg, op het 
gebied van verzekering, steun, arbeidsbemiddeling, migratie, 
werkverruiming en wat niet al. 

Onlangs waren er weer twee commissies ingesteld waarvan de taken ten 
nauwste samenhingen (Drees kon het weten, want hij zat in een van die 
commissies). Het was noodzakelijk dat nog tijdig het nodige werd ge
daan om de werklozenzorg te maken tot 'een goed sluitend geheel' dal 
aan hoge eisen kon beantwoorden.49 

In het najaar van 1930 waren concrete stappen nodig gezien de 
toenemende werkloosheid. De vier grote steden hervatten hun onder
ling overleg en vroegen de regering gezamenlijk om bijzondere maat
regelen: verlenging van de uitkeringstermijn van de werklozenkasser 
en een rijksbijdrage in de gemeentelijke werklozensteun. Hoewel Dree< 
persoonlijk de steunbedragen te laag vond, werden geen wijziginger 
in de normen gebracht. Het zou niet verstandig zijn om eerst de nor
men te verhogen en daarna meteen om een bijdrage van de regering tt 
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vragen. Wel werden de brandstof- en de huurtoeslag verhoogd, evenals 
het maximumbedrag dat een werkloze aan steun kon ontvangen, terwijl 
kledingverstrekking op ruimere schaal zou plaatsvinden. Bij de ge
meenteraad diende Drees een voorstel in voor werkverschaffing en voor 
de vervroegde uitvoering van openbare werken.50 

Het antwoord van minister Ruys de Beerenbrouck op het verzoek 
van de grote steden kwam op 7 januari 1931 in de vorm van een circulaire 
aan de gemeentebesturen, die grotendeels overeenkwam met de laatste 
ministeriële steunregeling van juni 1924. Op tal van punten betekende 
de regeling een verslechtering vergeleken bij die van de grote steden, ter
wijl ze op andere punten vaag of praktisch onuitvoerbaar was. Er kwam 
dan ook veel kritiek, vooral van SDAP-zijde. Drees liet zich daarbij niet 
Dnbetuigd. Op 1 maart werd er in het Amsterdamse Krasnapolsky een 
bijeenkomst van de partijraad gewijd aan het werkloosheidsprobleem. 
Dp verzoek van het partijbestuur hield Drees daar een inleiding. 

Zijn kritiek op de regering, en in het bijzonder de ministeriële circu-
aire, loog er niet om. 'Drees striemt den inhoud van Ruys' circulaire,' zo 
ratte Het Volk zijn woorden samen. De regering was volgens Drees in 
gebreke gebleven door in jaren van bloei niet een wettelijke regeling 
/an de werkloosheidsverzekering te treffen en crisismaatregelen voor te 
gereiden. Daarop was eindeloos vanuit de partij en de vakbeweging ge-
lamerd. Nu kwam de minister met een circulaire waarin elke vaste regel 
mtbrak en heel veel onzeker was. Op kritiek van de s DAP'er J. van den 
Tempel in de Tweede Kamer had minister Ruys toegegeven dat de circu-
aire niet altijd letterlijk zou worden uitgevoerd, waardoor men nog 
ninder goed wist waar men aan toe was. Drees noemde bepaalde maat-
egelen uit de circulaire 'bespottelijk' en 'naïef' en verklaarde: 'Deze 
rirculaire is drijfzand en wij zullen moeten trachten daarin de palen te 
ïeien, waarop een stevige regeling kan worden gebouwd.' Er moest een 
;ecentraliseerde werklozenzorg komen die rekening hield met de finan-
:iële mogelijkheden van de gemeenten. Vooral op het platteland was de 
oestand slecht wat tot een trek naar de grotere steden leidde. De partij 
noest krachtig actie voeren voor haar eisen, vooralsnog plaatselijk, 
naar wel gecoördineerd.51 

Des te opmerkelijker was het dat in de congresresolutie die Drees in 
lezelfde tijd op verzoek van het PB opstelde, een scherpe aanval op de 
egering ontbrak. Alle elementen van zijn betoog voor de partijraad 
iwamen in zijn conceptresolutie terug, echter zonder de scherpe kant-
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jes. Wibaut kon zich wel vinden in de tekst van Drees, maar P. J. Schmidt 
en partijvoorzitter Oudegeest vonden hem niet fel genoeg. Na wat 
heen-en-weergeschrijf tussen Drees en Oudegeest werd een scherpere 
redactie van de inleiding vastgesteld, waarin ook met zoveel woorden 
werd gesproken van het verzuim en de nalatigheid van de regering op 
het gebied van de werkverruiming en de werkloosheidsverzekering. Het 
partijcongres, begin april bijeen, nam de resolutie met slechts enkele 
tegenstemmen aan.52 

Ondertussen traden de vier grote steden in onderhandeling met de 
minister over de steunregeling, waarbij Drees als hun woordvoerder 
fungeerde. Na langdurig overleg ging de minister akkoord met de be
staande regelingen in de grote steden (ze waren niet meer geheel uni
form). Tegenover Het Volk noemde Drees het 'een groot succes' dat 
de bestaande regelingen als grondslag werden genomen en niet de be
kritiseerde circulaire. De hoogte van de rijksbijdrage moest nog worden 
vastgesteld, maar die steun was ongetwijfeld van grote betekenis vooi 
de steden, die anders op andere punten van sociale zorg zouden moeten 
bezuinigen. Ten slotte zou de regering onder invloed van deze beslissing 
ook de kleinere gemeenten 'naar een wat ruimeren maatstaf behande
len'." 

De overeenkomst over de steunregeling was een belangrijk winst
punt, maar fundamenteel veranderde er niet veel. Dat bleek ook uit de 
oprichting van het Nationaal Crisis Comité, waarvan prinses Juliam 
beschermvrouwe was, in november 1931. Het comité had een tweeledige 
taak: het verlenen van steun aan hen die niet onder bestaande regelin
gen vielen, en het verzorgen van aanvullende werklozensteun in nature 
(kleding, schoeisel, dekens enzovoort). Drees en verschillende van zijr 
partijgenoten ontvingen een uitnodiging zitting te nemen in dit comité 
Het NVV wilde erbij zijn als er geld verdeeld werd en voorzitter E. Ku-
pers had de uitnodiging aanvaard. Drees aarzelde. Er was een strever 
merkbaar om de werklozenzorg meer in de sfeer van de particuliere 
liefdadigheid te brengen en daar had hij grote bezwaren tegen. Maar he 
was niet uitgesloten dat de regering de steunverlening naar dit comité 
zou verleggen en dan moest de partij er toch in vertegenwoordigd zijn 
Het dagelijks bestuur van de Algemene Raad (het overlegorgaan var 
NVV en SDAP) besloot uiteindelijk dat partijgenoten de uitnodiging 
beter konden aanvaarden.54 

360 



CUMULATIE VAN FUNCTIES 

Sinds mei 1927 zat Drees in het partijbestuur van de SDAP. Het was een 
drukke functie naast zijn andere werkzaamheden, aangezien het PB we
kelijks, soms eenmaal in de twee weken, in Amsterdam bijeenkwam. 
Drees was een trouw bezoeker van de vergaderingen. Hij nam ook gere
geld deel aan de discussie, maar sprak meestal niet lang. Korte en zake
lijke bijdragen en verder goed luisteren naar anderen - dat was Drees' 
stijl van vergaderen, die was gebaseerd op een jarenlange ervaring, ook 
als voorzitter van besprekingen. Als hij een lang betoog hield dan ging 
het om een kwestie die hij heel belangrijk vond en die hem hoog zat. Hij 
sprak vooral bij sociaal-economische en gemeentelijke kwesties, waar 
zijn expertise lag.55 

In deze jaren breidde het aantal nevenfuncties van Drees zich snel 
uit.56 Hij had er niet alleen de tijd voor nu het wethouderschap groten
deels routine was geworden, maar hij wilde het ook graag, zei althans 
zelden 'nee' als hij gevraagd werd.57 Veel nieuwe functies kwamen voort 
uit zijn lidmaatschap van het partijbestuur. Zo werd hij dadelijk lid van 
de commissie van toezicht op Het Volk en van een commissie die de tot
standkoming van de NV De Arbeiderspers voorbereidde. Na de oprich
ting nam Drees plaats in de raad van commissarissen van het nieuwe 
bedrijf. De oprichting van De Arbeiderspers was een uitvloeisel van de 
nauwere samenwerking tussen SDAP en N W die in deze tijd haar beslag 
kreeg. Drees nam ook zitting in de Algemene Raad die bestond uit 
SDAP-Kamerleden en bestuursleden van de partij en de vakbeweging. 

Buiten de partij raakte Drees ook steeds meer bekend als deskundige 
op het gebied van de werklozen- en de armenzorg. Het resulteerde in 
verschillende commissielidmaatschappen, zoals we al zagen. In 1926 
werd hij lid van een adviescommissie van de Vereniging van Nederland
se Gemeenten over de werkloosheid; in 1928 van de Algemene Armen
commissie; in 1929 van commissies over de werkloosheidsverzekering 
en over de verhouding tussen de werklozensteun en de Armenwet. Hij 
trad in 1929 ook toe tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor 
Armenzorg en Weldadigheid. En dan werd hij verder nog commissaris 
van de Bank voor Nederlandse Gemeenten, voorzitter van de Normali
satiecommissie voor ziekenhuisbenodigdheden, lid van het Nederlands 
comité van de Union Douanière Européenne, en bestuurslid van de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijhandel. Deze opsomming is niet uit-
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puttend - Bijlage 1 biedt een meer compleet overzicht - en in de jaren 
dertig ging het zo door. 

Al kon Drees vaak bouwen op zijn grote deskundigheid, zijn werk
lust kende bijna geen grenzen. Dergelijke functies plegen vaak een aan
slag op de avonduren en het weekend, waarin men ofwel moet vergade
ren ofwel stukken lezen of schrijven. Zijn huis begon uit te puilen van 
de paperassen, boeken, rapporten en tijdschriften. Op elke beschikbare 
plek werden planken aangebracht om die te herbergen.'8 Zijn netwerk 
breidde zich eveneens gestaag uit, al kwam hij geregeld oude bekenden 
tegen. Zelfs Drees met zijn uitstekende geheugen moest soms zijn toe
vlucht nemen tot aantekeningen om de nieuwe gezichten van de zoveel
ste commissie te kunnen onthouden. Achter die namen noteerde hij 
uiterlijke kenmerken, zoals 'dikke man', 'eigenaardige kleur in gezicht', 
'jonge, blozende man'.59 In steno uiteraard - zijn buurman hoefde het 
niet te weten. 

Drees' opmerkelijkste nevenfunctie was wel het voorzitterschap van 
de partijcommissie die de cumulatie van functies moest onderzoeken.6" 
De ironie van die benoeming is ingewijden niet ontgaan.61 Zelfwas hij 
geen voorstander geweest van zo'n onderzoek, omdat het volgens hem 
heel moeilijk was hiervoor regels op te stellen. Het partijcongres zette 
echter de bezwaren van de partijraad opzij en droeg het PB op om een 
commissie in te stellen. Drees aanvaardde het voorzitterschap van de 
commissie, die in september 1929 aan de slag ging. 

Er zaten verschillende kanten aan de kwestie. De partij kende al 
langere tijd regels die de combinatie van bepaalde functies verboden, 
omdat het niet mogelijk zou zijn beide functies tegelijkertijd goed uit 
te oefenen, bijvoorbeeld wethouder van een grote stad en Kamerlid.62 

Er was verder het probleem dat de cumulatie van functies en openbare 
ambten bij oudere partijgenoten de doorstroming van jongere belette. 
Bovendien bleven de ouderen vaak lang bepaalde functies bekleden. 
Een en ander zette kwaad bloed, zeker als het ging om betaalde functies 
met de bijbehorende pensioenen. De anticumulatiesentimenten zaten 
diep, vooral in de linkervleugel van de partij. Ze gingen in wezen terug 
op de verwijten van baantjesjagerij vanuit de anarchistische en later de 
communistische hoek. 

Drees zelf vond de cumulatie in de beweging te ver gaan, terwijl er 
ook personen waren die zich niet op tijd uit functies terugtrokken. Aan 
de andere kant was het beeld niet zo somber: er was een onmiskenbare 

362 



opkomst van nieuw bestuurstalent in de beweging, vooral in nieuwe 
organisaties als de VARA en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. 
Cumulatie was in zijn ogen soms onvermijdelijk, namelijk als er geen 
andere geschikte personen voor een functie waren. Het was verder zo 
dat wie eenmaal bekend was geworden door het bekleden van een be
paalde functie, ook voor andere werd gevraagd. Ten slotte was cumula
tie soms zelfs wenselijk. Kamerleden moesten juist meer om handen 
hebben dan alleen het parlementaire werk en door hun nevenfuncties 
konden ze midden in het maatschappelijke leven staan. Aan de cumula
tie van salarissen tilde hij niet zwaar, al meende hij wel dat het goed zou 
zijn als 'onze leiders sober leven en geen buitensporigheden begaan'.6' 

Drees meende dat bij de kandidaatstelling de betrokken partijorga
nen oog moesten hebben voor het probleem en geen drukbezette per
sonen moesten voordragen als er andere geschikte kandidaten waren. 
Men zou bij die gelegenheid ook wel wat openhartiger kunnen spreken 
over de kwaliteiten van 'verscheidene van onze menschen'. Hij vond dat 
de commissie noch een lijst van nieuwe verbodsbepalingen noch een 
inkomensgrens zou moeten vaststellen. Het commissierapport diende 
vooral een voorlichtende en opvoedende strekking te hebben. 

Het rapport werd een compromis tussen de uiteenlopende menin
gen. In de commissie hadden namelijk ook uitgesproken tegenstanders 
van cumulatie zitting, zoals D. A. van Eek. De voornaamste aanbeveling 
luidde dat verantwoordelijk werk meer systematisch verdeeld moest 
worden, waarbij men in het bijzonder aan jongeren diende te denken. 
Vooral bij de kandidaatstelling voor openbare functies zouden partij
organen ernstig moeten nagaan of personen van te hoge leeftijd niet 
door jongeren vervangen zouden moeten worden. Verder werden de 
bestaande regels over de onverenigbaarheid van functies uitgebreid en 
aangescherpt. Ten slotte zouden publiekrechtelijke lichamen hun pen
sioenregeling zodanig moeten wijzigen dat pensioenen, verkregen uit 
een openbaar ambt, beperkt zouden worden als ze samenvielen met 
andere pensioenen of salarissen uit openbare ambten. 

In het PB drong Drees sterk aan op ongewijzigde goedkeuring van 
het rapport, dat een moeizaam verkregen compromis was. Zijn collega
bestuurders honoreerden dat verzoek. In april 1930 presenteerde Drees 
het rapport op het partijcongres, dat opmerkelijk genoeg vrijwel una
niem de conclusies van de commissie overnam. 

Aan veel nevenfuncties van Drees zat zo'n 'natuurlijk' einde in de 
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vorm van een eindrapport, andere beëindigde hij zelf. Zo besloot hij het 
voorzitterschap van de Haagse SDAP-federatie, dat hij bijna negentien 
jaar had vervuld, neer te leggen. Als federatievoorzitter had hij een 
zichtbare rol gespeeld bij openbare bijeenkomsten, demonstraties, ver
kiezingsavonden en i-meivieringen. Het 'echte werk' was echter buiten 
het voetlicht gedaan: in het dagelijks bestuur van de federatie en in de 
vergaderingen met de afdelingsbesturen. Hoezeer hem dat was toever
trouwd, schreef Het Haagsche Volk in 1929, bleek wel uit het feit dat 
Drees de functie jarenlang bekleedde 'zonder dat iemand er ooit serieus 
aan heeft gedacht een ander op die plaats te stellen'.64 Een jaar later kon
digde Drees zelf zijn vertrek aan. 

In november 1931 droeg hij de voorzittershamer over aan J. E. Stok
vis. Hoewel hij er helemaal niet van hield, had hij ingestemd met een 
feestelijke afscheidsbijeenkomst waar ook tal van oud-bestuursleden en 
andere kopstukken uit de plaatselijke beweging bij aanwezig waren. Er 
was muziek, er waren lovende woorden met herinneringen aan vroeger 
tijden, Drees kreeg de vierdelige Geschiedenis van het Nederlandsche 
volk van P. J. Blok cadeau en werd samen met To in de bloemen gezet. 
Drees dankte diep geroerd voor alle blijken van waardering. Het deed 
hem goed dat men begreep dat zijn inzet voor de partij voor zijn vrouw 
betekende 'nagenoeg alle avonden alleen te zitten'. Alsof hij enigszins 
wilde afdoen aan alle waarderende woorden, somde hij vervolgens op in 
welke opzichten hij tekort was geschoten: hij had geen gevoel voor mu
ziek, zijn gezondheid liet te wensen over, en ook de veelgeprezen kalmte 
was niet altijd aanwezig geweest. Als hij wel eens uitbarstte, bedoelde hij 
dat echter nooit kwaad. Met moeite nam hij afscheid, dankbaar voor de 
goede samenwerking, maar het was nodig.65 

To, die 'onverdeeld genoten' had van de avond, schreef daarover een 
lange brief aan haar schoonfamilie in Amsterdam. De mooie bloemen 
en de waardering die ook haar ten deel waren gevallen, stelde ze zeer op 
prijs: 

Voor mij persoonlijk was het zoo fijn dat de menschen mij 
bedankten mijn man te hebben willen afstaan; toen Wim later 
het woord voerde, zei hij iets dergelijks ook nogeens. Ik heb zelf 
weleens 't gevoel gehad dat vele, zoo ijverig-werkende vrouwen, 
't veroordeelden dat ik maar thuis bleef, maar nu b.v. van de 
voorzitster van de Vrouwenclub te hooren, dat ze begreep, dat niet 
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beiden thuis gemist konden worden, dat was heerlijk voor me. 
Ik zou absoluut ongeschikt zijn voor 't belangrijke werk in de 
beweging en Wim juist zoo bijzonder.66 

DE WETHOUDERSKWESTIE VAN 1931 

De raadsverkiezingen van 1931 brachten de grondpolitiek weer op de 
voorgrond. Net als de liberalen maakte de sDAP de kwestie tot inzet van 
de verkiezingsstrijd. Van Beresteyn schreef een brochure over het erf
pachtstelsel, waarop de SDAP reageerde met een scherp verweerschrift, 
Het verval van het Haagsche liberalisme, dat vermoedelijk door Drees is 
geschreven.67 In de Vondelstraat plaatste de partij een meterslang bord: 
'Tegen: de bouwgrondspeculanten. Voor: het gemeenschapsbelang. 
Kiest Drees SDAP'.68 

Het ging er ook minder netjes aan toe. SüAp'ers kalkten op straten 
en schuttingen een rijmpje waarin hun tegenstanders bepaald onparle
mentair werden aangeduid. Jaren later belde Van Beresteyn, die bezig 
was met zijn memoires, Drees op om te vragen hoe dat rijmpje precies 
ging. Drees verontschuldigde zich en verklaarde dat hij dat niet meer 
wist, maar nadat hij de hoorn had neergelegd, declameerde hij het met 
enthousiasme voor zijn gezin: 

Als gij grondzwendel wilt, 
Stemt Van der Bilt, 
Of dat andere zwijn, 
Van Beresteyn.^ 

De verkiezingen brachten geen grote wijziging in de politieke verhou
dingen.7" De SDAP behield veertien zetels en de Vrijheidsbond bleef op 
zeven zetels staan. Drie partijen wonnen één zetel: de communisten, de 
vrijzinnig-democraten en de antirevolutionairen. Drie andere partijen 
verloren er één: de katholieken, de HGSP en de Bond van Handels- en 
Bedrijfsbelangen (die daarmee uit de raad verdween). Al metal wonnen 
de pro-erfpachtpartijen twee zetels, won de in het midden balancerende 
ARP één zetel, en verloor het anti-erfpachtfront er drie. Maar geen van 
beide zijden had een overtuigende meerderheid. 

De collegeonderhandelingen verliepen moeizamer dan vier jaar eer-
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der, wat te wijten was aan de uiteenlopende meningen over de grond-
politiek.71 In 1929 was een raadsmeerderheid akkoord gegaan met het 
compromisvoorstel van B&W dat geldig bleef tot de verkiezingen van 
1931. Nu moesten de partijen die aan het college zouden deelnemen op
nieuw tot overeenstemming komen. Namens de s DA P legde Vliegen op 
13 juli een aantal wensen op tafel, die neerkwamen op handhaving van 
het erfpachtstelsel onder voortzetting van het 'convenant van 1929', zo
als men het eerdere compromis in het vervolg zou aanduiden. Die eis 
vond weinig gehoor bij de andere partijen. Ook de katholieken ver
klaarden zich tegen het principe 'erfpacht regel' en tegen een socialis
tische wethouder op Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting met een 
geestverwante directeur (Bakker Schut). De reacties waren voor de 
SDAP aanleiding om in de tweede vergadering, op 20 juli, aan te kondi
gen dat de partij zich terugtrok uit het overleg. 

In feite ontstond daardoor dezelfde situatie als in november 1929. 
Opnieuw waren de andere partijen niet in staat met een alternatief te 
komen voor een evenredig samengesteld college. Wel maakten de con
fessionele partijen en de liberalen op 3 augustus een geheime afspraak 
om wel Drees te herkiezen, maar niet Vrijenhoek, althans niet op de post 
Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Zouden de sociaal-democraten 
de benoemingen niet aannemen dan zou men een tweede katholiek en 
een tweede protestant in het college kiezen.72 De antirevolutionairen 
hielden daarbij een slag om de arm. Kort daarna werd echter bekend dat 
ze niet mee zouden werken aan een college zonder de SDAP, dat een 
anti-erfpachtkarakter zou hebben.73 

Eind augustus nam burgemeester L.H.N. Bosch van Rosenthal, die 
in december 1930 Patijn was opgevolgd, het initiatief tot nieuw overleg. 
Op basis van de verschillende programma's had hij een compromis op
gesteld met als kernpunt de bepaling dat B&W zouden doorgaan met 
het verkopen van grond op de voet van het convenant van 1929. Drees, 
die de besprekingen in juli niet had bijgewoond vanwege vakantie, was 
nu wel aanwezig en speelde een belangrijke rol in de discussies. Hij wees 
de beschuldiging dat de SDAP de moeilijkheden had veroorzaakt van de 
hand. Geheel in lijn met zijn eerdere verklaringen betoogde hij dat de 
sociaal-democraten niet wilden dreigen en ook niets wilden afdwingen, 
maar wel vrij waren om al dan niet bestuursverantwoordelijkheid te 
dragen. De suggestie dat de SDAP uit propagandistisch oogmerk buiten 
het college wilde blijven, was onjuist. Drees verzette zich vervolgens 
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hardnekkig tegen allerlei formuleringen die afbreuk deden aan het 
beginsel 'erfpacht regel, verkoop uitzondering'. Hij wenste een voort
zetting van het convenant voor langere tijd. 'Deze bespreking dient om 
te voorkomen, dat elk jaar het gedonder opnieuw begint. Wij gaan niet 
verder dan continueering compromis.'74 

Na twee vergaderingen leken de grote partijen, ook de liberalen en 
de katholieken, akkoord te kunnen gaan met het compromisprogram 
van de burgemeester. Maar tot verrassing van velen verklaarden de ka
tholieken in de laatste vergadering, één dag voor de wethoudersverkie
zing, dat ze het program toch niet konden onderschrijven en dat ze geen 
zitting zouden nemen in het college. De liberalen, die ook ernstige be
zwaren tegen het compromis hadden,75 sloten zich daarbij aan. De drie 
partijen die het compromis wel aanvaardden - SDAP, ARP en VDB -
besloten in onderling overleg wel op Quant te stemmen en af te wach
ten of die de benoeming zou aannemen. Volgens Marchant zouden de 
katholieken uiteindelijk eieren voor hun geld kiezen en meedoen.76 

De wethoudersverkiezing had een opmerkelijk verloop doordat de 
katholieken zich van stemming onthielden. Zonder problemen werden 
Drees, Vrijenhoek en Quant herkozen en de antirevolutionair S. de 
Vries gekozen (De Wilde had zich niet meer verkiesbaar gesteld). Maar 
bij de vacature-Van der Meulen staakten tot driemaal toe de stemmen 
tussen Marchant en Van der Bilt. Het lot wees uiteindelijk Marchant 
aan. Niet onverwacht verklaarde Quant dat hij het wethouderschap niet 
aanvaardde, waarna de andere wethouders hun benoeming in beraad 
hielden. Enkele dagen later was de zaak opgelost, zoals Marchant al had 
voorspeld. Quant zou zonder zijn zegel te hechten aan het compromis 
plaatsnemen in het college. Ook de andere wethouders aanvaardden 
nu hun benoeming.77 

De SDAP berustte erin dat een van de wethouders zich niet achter 
het collegeprogram kon opstellen. De partij kon zeer tevreden zijn over 
het resultaat. Op het hoofdpunt - geen verandering in de grondpoli-
tiek - had ze in de onderhandelingen haar zin gekregen. Bovendien was 
door een speling van het lot niet Van der Bilt, de trouwe paladijn van 
Van Beresteyn, tot wethouder gekozen, maar Marchant, die in politiek 
opzicht veel dichter bij de sociaal-democraten stond. Ten slotte was de 
afkeurende blik van de publieke opinie niet meer op de SDAP gericht. 
Aanvankelijk was er nogal wat kritiek geuit in de pers op de weigerach
tige houding van de sociaal-democraten. Nu moest de 'weerhaanpoli-
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tiek' van de R K S P en de liberalen - die op de dag van de wethoudersver
kiezing toch het compromis hadden aanvaard - het ontgelden. Die ont
stemming bleef niet beperkt tot de pers: de katholieke fractievoorzitter 
Van Vuuren stapte op, verbitterd over het voortdurende gedraai van zijn 
partijgenoten/8 

Ook over de portefeuilleverdeling hadden Drees en Vrijenhoek niet 
te klagen. Van de beslissende collegevergadering zijn aantekeningen van 
Ter Pelkwijk bewaard gebleven. Drees mocht als langstzittende wethou
der als eerste zijn wensen kenbaar maken. Hij wilde vooral Financiën en 
ook graag Openbare Werken. Hij maakte bezwaar tegen de antirevolu
tionair De Vries op Onderwijs en was eventueel bereid zelf Onderwijs te 
nemen. Vrijenhoek wilde zijn portefeuille houden en maakte eveneens 
bezwaar tegen De Vries op Onderwijs. Quant wilde ofwel Openbare 
Werken houden, ofwel Gemeentebedrijven, ofwel Stadsontwikkeling. 
De Vries, die oud-minister van Financiën was, ging voor de portefeuille 
van De Wilde (Financiën en Gemeentebedrijven). Hij achtte de prin
cipiële bezwaren van Drees en Vrijenhoek tegen hem op Onderwijs 
onjuist. Marchant had ook zijn zinnen gezet op Financiën, maar vond 
Onderwijs ook goed.79 

Drees' wens werd vervuld: hij kreeg Financiën en Openbare Wer
ken. Vrijenhoek behield Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Quant 
werd belast met Gemeentebedrijven, Marchant kreeg Onderwijs en De 
Vries greep naast de prijzen en moest genoegen nemen met Sociale 
Zaken.80 In zijn memoires schreef Drees dat burgemeester Bosch de 
combinatie Financiën en Openbare Werken had gesuggereerd. Zo zou 
hij, Drees, goed kunnen overwegen in hoeverre het financieel mogelijk 
was om de voor de werkgelegenheid noodzakelijke openbare werken uit 
te voeren. Bovendien zou hij in de raadscommissie Van Beresteyn in de 
gaten kunnen houden en zo nodig tegengas geven.81 Dat laat onverlet 
dat Drees zelf al zijn oog zal hebben laten vallen op de portefeuille van 
De Wilde. Hij was onderhand toe aan een nieuwe uitdaging en die lag 
vooral bij Financiën. Of dat in combinatie met Gemeentebedrijven zou 
zijn of met Openbare Werken, was daarbij van minder belang. 

Na twaalf jaar nam Drees dus afscheid van Sociale Zaken. In een in
terview verklaarde hij het aangenaam te vinden dat hij nu op 'een breder 
terrein' aan het bestuur van de gemeente kon meewerken. Sociale Zaken 
was 'heel mooi werk' geweest, maar men begreep wel dat hij na twaalf 
jaar een ander arbeidsveld ambieerde.82 De bonden van het gemeente-
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personeel zagen Drees niet graag vertrekken, blijkens de stukjes die in 
publicaties van de CNAB en de Nederlandse Bond van Personeel in 
Overheidsdienst verschenen. Drees was altijd zeer welwillend geweest, 
stond open voor overleg en onderhield veel contact. Over de moeilijk
heden in de eerste jaren werd niet gerept. Kortom, voor een groot deel 
van het personeel was Drees 'onze wethouder' geweest. Aan De Vries de 
ondankbare taak om in diens voetsporen te treden in een tijd dat harde 
maatregelen nodig waren. Hij nam de bonden echter al snel tegen zich 
in door het Georganiseerd Overleg lange tijd niet bijeen te roepen, ook 
niet ter kennismaking. 'Dat zou Drees zeker anders hebben gedaan', 
schreef de secretaris van de Haagse afdeling van de CNAB in zijn jaar
verslag. Het was een verzuchting die vaker zou klinken onder het ge
meentepersoneel.83 

369 


