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HOOFDSTUK 15 

Wethouder van Financiën, 1931-1933 

September 1931 was niet het meest gunstige moment voor een politicus 
om zich te belasten met het wethouderschap van Financiën van een 
grote stad. De economische crisis verdiepte zich dat najaar, wat zich uit
te in snel stijgende kosten voor armenzorg en werklozensteun. Verschil
lende gemeenten raakten in ernstige financiële moeilijkheden. Toen 
bekend werd dat Drees Financiën en Openbare Werken op zich nam, 
schreef een vriend hem ironisch dat hij het met die portefeuille nu wel 
gemakkelijk zou krijgen. Van openbare werken kon immers voorlopig 
geen sprake zijn, terwijl de financiën binnenkort waarschijnlijk ook 
zouden opdrogen.' 

DE BEGROTING VOOR 1932 

Was Drees' wethouderschap van Sociale Zaken in een crisisstemming 
begonnen - de kwestie van de eenmalige uitkering aan het gemeente
personeel - bij Financiën maakte hij iets soortgelijks mee.2 Per 21 sep
tember 1931 liet de Engelse regering de goudstandaard los. De devaluatie 
van het pond leidde ook in Nederland tot een crisis in het kredietwezen. 
De chef van de afdeling Financiën deelde Drees die maandagochtend 
mee dat de banken hun 'call-geld' terugvroegen, de leningen die binnen 
vierentwintig uur opeisbaar waren. Dat 'korte geld' was de huishoudkas 
van de gemeente, op dat moment een bedrag van 3,45 miljoen gulden. 
De schok was groot, maar Den Haag verkeerde in de gelukkige omstan
digheid dat er net een vaste lening met de Rijkspostspaarbank was afge
sloten, groot acht miljoen gulden, die inging op 1 oktober. Deze bank 
was bereid een deel van die lening eerder te verstrekken zodat de ge
meente het call-geld kon aflossen. 
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De volgende vraag was hoe de gemeente aan kasgeld moest komen. 
Het afsluiten van nieuwe leningen - kort of lang - was natuurlijk onder 
die omstandigheden moeilijk. Hierbij hielp het solide financiële beleid 
van de voorgaande jaren een handje. Den Haag beschikte over een rui
me algemene reserve die deels in effecten was belegd. Door een gedeelte 
daarvan te belenen kreeg de stad weer de beschikking over het nodige 
kasgeld en kon men op tijd de lonen en salarissen van het gemeenteper
soneel uitbetalen. Zo doorstond Drees deze moeilijkheden zonder een 
beroep te hoeven doen op De Nederlandsche Bank of het Rijk. Achteraf 
zei hij in een interview: 'De credietcrisis was het eerste en feitelijk het 
moeilijkste moment in mijn wethouderschap van Financiën. Er zijn la
ter natuurlijk nog wel meer kwade momenten geweest, maar zij waren 
niet zo acuut.'3 

In december verdedigde Drees voor het eerst de gemeentebegroting, 
die deze keer nog door zijn voorganger De Wilde was voorbereid. Aan 
het begin van zijn rede sprak hij waarderende woorden over De Wilde, 
waarbij hij aangaf dat er tussen hen beiden nooit principieel verschil 
van mening was geweest over sluitende begrotingen. Wel hadden ze 
'vriendschappelijk' gediscussieerd over de wijze waarop men dat even
wicht zou moeten verkrijgen. Konden ze het vooral niet eens worden 
over de vraag hoe uitgebreid de taak moest zijn die de gemeente op zich 
diende te nemen, over de essentie van een goed financieel beleid dach
ten ze gelijk. In een vriendelijk bedankbriefie bevestigde De Wilde 
dat en wenste hij Drees 'kracht en opgewektheid' toe in zijn moeilijke 
taak.4 

De portefeuillewisseling was niet zonder kritiek gebleven. Duymaer 
van Twist sprak openhartig uit waarom hij betreurde dat Drees bij So
ciale Zaken was weggegaan. Een sociaal-democraat zou in deze zware 
tijden veel beter aan zijn partijgenoten kunnen duidelijk maken dat de 
gemeente niet in kon gaan op alle eisen inzake de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel of de werklozenzorg. Van Twist vond het bovendien 
niet gelukkig dat de financiën in de drie grote steden in handen van een 
SDAp'er waren - ook daarom had hij liever gezien dat de portefeuille 
bij een antirevolutionair was gebleven en dat De Wilde was opgevolgd 
door De Vries. Joëls (die de Vrijheidsbond had ingeruild voor de VDB) 
vond daarentegen dat men voor Financiën geen betere man had kun
nen krijgen: 'Wij kennen de heer Drees als een zeer consciëntieus man; 
ik zou bijna zeggen: als een zeer zuinig man.' De korte ervaring in de 
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raadscommissie wees al uit dat Drees nog meer dan zijn voorganger op 
de centen zat'als een bok op de haverkist'.5 

De Visser maakte van de door Duymaer van Twist geboden gelegen
heid gebruik om flink uit te halen naar Drees. Het was niet toevallig dat 
de burgerlijke partijen Drees liever bij Sociale Zaken hadden gezien. 
'Want hij deed het zoo goed, zoo lekker naar den zin van de bourgeoisie! 
Zijn eigen partijgenooten hebben hem genoemd: "de lieveling van den 
Raad", zonder dat hem zelfs een kleur van schaamte op de wangen 
kwam!'Als je de lieveling van de burgerlijke en kapitalistische partijen 
was, aldus De Visser, wat bleef er dan nog over van socialisme en klas
senstrijd? De critici hoefden niet bang te zijn: ook in zijn nieuwe verant
woordelijkheid zou Drees alles doen wat de bourgeoisie verlangde.6 

Drees antwoordde daarop dat hij, anders dan De Visser misschien, 
gezonde financiën in het voordeel van de arbeidersklasse achtte: 

Ik meen, dat het juist en in het bijzonder voor een democratisch 
bestuur en voor diegenen, die meenen, dat de gemeente een 
belangrijke en uitgebreide taak duurzaam heeft te vervullen voor 
het minst draagkrachtige deel der bevolking, van het grootste 
belang is, dat de geldmiddelen zoo worden beheerd, dat de 
gemeente daartoe duurzaam in staat blijft.7 

Als de financiën in chaos raakten en er tekorten opdoemden, kwam de 
sociale taak van de gemeente in gevaar en werd de arbeidersklasse als 
eerste de dupe. Door te streven naar evenwicht op de begroting diende 
men dus ook de belangen van de arbeiders. De Visser mocht dan bewe
ren dat de lasten van de crisis op de arbeiders werden afgewenteld, hij 
had daarbij geen concrete voorbeelden op deze begroting kunnen aan
wijzen, betoogde Drees, die er terloops aan toevoegde geen aanleg te 
hebben voor blozen. 

In het algemeen schetste Drees een niet al te somber beeld van de si
tuatie, al zou de toekomst zeker moeilijkheden brengen. Den Haag was 
nog niet zo zwaar getroffen als andere plaatsen: de arbeidersbevolking 
was niet zo groot, er waren geen stilliggende havens of van export af
hankelijke industrieën. De financiële toestand was relatief gunstig. In 
de goede jaren had de stad reserves kunnen opbouwen, waarmee de eer
ste schokken - zoals de kredietcrisis van september - opgevangen kon
den worden. Met het oog op de werkgelegenheid was het van belang dat 
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de uitvoering van openbare werken gewoon doorging, wat in sommige 
andere plaatsen al niet meer mogelijk was. 

Er waren volgens Drees onzekere posten in de begroting voor 1932. 
De raming van de kosten voor Maatschappelijk Hulpbetoon was aan de 
lage kant, terwijl de opbrengsten van de dividendbelasting lager uit 
konden vallen. Er was echter geen reden voor paniek, voor drastische 
bezuinigingen of belastingverhogingen. Het dreigende tekort leek 
overbrugbaar. Met een beroep op de reserve en door een doelmatig en 
economisch beheer na te streven zou men kunnen afwachten op welk 
peil de uitgaven en inkomsten zich zouden stabiliseren en het beleid 
daarop richten. Bij de verschillende diensten en bedrijven had hij al 
aangedrongen op het zorgvuldig overwegen van elke nieuwe uitgave 
en op verdere verhoging van de efficiency. Samenvattend achtte Drees 
een beleid mogelijk, 'waarbij geen te zware druk op de bevolking wordt 
gelegd, waarbij de normale ontwikkeling van onze stad kan worden 
voortgezet, waarbij in de gelden voor de werkloozenzorg kan worden 
voorzien en waarbij de sociale voorzieningen van de gemeente niet be
hoeven te worden aangetast'.8 

Drees werkte 's ochtends aan Openbare Werken, op het stadhuis aan 
de Groenmarkt; 's middags was hij te vinden op de afdeling Financiën, 
die was gehuisvest in het pand 'Mercurius' aan het Noordeinde.9 Al ver
deelde hij zijn tijd gelijk over beide afdelingen, het beheer van de ge-
meentefinanciën vormde zijn belangrijkste en moeilijkste taak. Het 
ging bij Openbare Werken om de aanleg van en verbeteringen aan brug
gen, wegen, fietspaden en dergelijke. Wel moest men steeds de afweging 
maken of een specifieke uitgave verantwoord was gezien de beperkte 
middelen, maar tot een principieel debat kon dat geen aanleiding ge
ven. De meeste zaken werden overigens afgedaan in de raadscommissie 
voor Plaatselijke Werken en Eigendommen, die bijna wekelijks verga
derde en Drees dus wel het nodige werk bezorgde. Maar de meest neteli
ge kwestie waar hij als wethouder van Openbare Werken mee te maken 
had, zo verklaarde Drees met de nodige ironie, was het vraagstuk van de 
straatnaamgeving.10 
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HET KORTINGSWETJE 

Al in het najaar van 1931 speelde een zaak die veel beroering zou wekken 
in de gemeentelijke en de landelijke politiek en die vooral de sociaal
democraten in grote moeilijkheden zou brengen. De regering diende in 
oktober het ontwerp van het zogenaamde Kortingswetje in: op de uit
kering uit het gemeentefonds aan elke gemeente zou een korting wor
den toegepast van drie procent van het bedrag dat die gemeente aan 
lonen en salarissen uitgaf. Zo wilde de regering de gemeenten dwingen 
te bezuinigen op de personeelskosten. Drees verklaarde dadelijk tegen
over verschillende kranten dat hij er ernstige bezwaren tegen had. Bij de 
instelling van het gemeentefonds - in 1930 - was aan de gemeenten 
voor vijfjaar een vaste uitkering gegarandeerd en die belangrijke pijler 
onder de gemeentebegroting werd nu ondergraven. Bovendien bete
kende het wetsontwerp een inbreuk op de gemeentelijke autonomie, 
wat in de ogen van Drees 'principieel hoogst bedenkelijk' was.11 

De s DA p was van het begin af aan sterk verdeeld over de kwestie van 
de loonkortingen.12 Er waren binnen de partijleiding twee tegengestelde 
opvattingen, die we kortweg zouden kunnen aanduiden als het 'wet
houdersstandpunt' en het 'partijstandpunt'. Het 'wethoudersstand
punt' werd vooral verdedigd door gemeentelijke en provinciale be
stuurders die meenden dat de lonen van het gemeentepersoneel niet 
onaantastbaar waren en dat sociaal-democratische bestuurders in be
ginsel zouden moeten meewerken aan loonsverlagingen als het alge
meen belang dat eiste. De argumentatie van deze stroming komt in het 
vervolg meer in detail aan de orde, want Drees was een van de meest 
uitgesproken voorstanders van dit standpunt. 

Het 'partijstandpunt' kwam neer op afwijzing van elke loonsver
laging, vooral om de eenheid in de beweging te bewaren. Het was van 
belang dat de partij de aansluiting met haar achterban niet verloor, met 
de massa, die sterk het gevoel had dat de crisislasten op de arbeiders 
werden afgewenteld, en die krachtig verzet tegen de regeringsplannen 
eiste. Volgens aanhangers van dit standpunt viel het aan de arbeiders 
niet uit te leggen dat de partij en de vakbeweging enerzijds streden te
gen loonsverlaging in de particuliere sector, en anderzijds meewerkten 
aan loonsverlaging in de gemeenten. Sociaal-democratische wethou
ders mochten geen verantwoordelijkheid dragen voor loonkortingen 
en konden daarom maar beter aftreden. 
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Binnen de partijleiding werd lang en vruchteloos gediscussieerd 
zonder dat een van beide standpunten een definitieve overwinning 
boekte. De algemene koers van de partij was: zeker niet het initiatief ne
men tot loonkortingen, zo lang mogelijk verzet bieden, en alleen in ui
terste noodzaak meewerken tegen loonkortingen, met instemming van 
de partijleden en zo nodig na overleg met het partijbestuur." Daarmee 
werd in feite de beslissing in handen van de plaatselijke afdelingen en 
federaties gelegd, wat met de nodige strijd en conflicten gepaard zou 
gaan. 

Eind oktober 1931 kwam in het Haagse college de vraag aan de orde 
of het niet verstandig zou zijn alvast een loonkorting voor te bereiden 
en besprekingen te voeren in het GO. Drees verzette zich daar krachtig 
tegen: Den Haag moest niet voor de troep uitlopen. Hij kreeg de meer
derheid van het college mee. Alleen De Vries en Bosch hadden een begin 
willen maken met het overleg met de bonden.M In Rotterdam liep het 
anders. Vooruitlopend op de aanneming van het ontwerp-Kortings-
wetje maakten B&W in januari 1932 het voornemen bekend om drie 
procent te korten op de salarissen. Die maatregel was onvermijdelijk, 
want de gemeente zat financieel aan de grond en was aangewezen op 
steun van het Rijk. Dat de twee sociaal-democratische wethouders aan 
de bezuinigingsmaatregel meewerkten, leidde tot veel rumoer in de 
partij, landelijk en plaatselijk. Na een hectische week met hoogoplopen
de discussies binnen en buiten de gemeenteraad traden de twee SDAP-

wethoudersaf.15 

Niet lang daarna vergaderde het partijbestuur over de dreigende 
loonkortingen. Drees hield een voor zijn doen lang betoog. Hij meende 
dat het op den duur niet mogelijk zou zijn om de lonen van het over
heidspersoneel te handhaven als die in het vrije bedrijf bleven dalen. 
Bovendien verminderden de inkomsten van de gemeenten en waren de 
alternatieven nog ernstiger dan de korting: ofwel belastingverhoging, 
waar ook de arbeiders die al in inkomen achteruit waren gegaan onder 
zouden lijden, ofwel harde bezuinigingen door het stilleggen van open
bare werken of inkrimpen van gemeentebedrijven. Het leek Drees het 
beste als de bonden van overheidspersoneel akkoord zouden gaan met 
een korting op de lonen, mits de gemeentebesturen zouden garanderen 
dat gedurende een bepaalde periode verdere verslechteringen zouden 
uitblijven. Als de lonen dan toch omlaag moesten, was dit voor de bewe
ging tactisch het beste moment. Nu kon men duidelijk laten uitkomen 
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dat de regering de loonsverlaging afdwong.16 Drees herhaalde dit stand
punt in de partijraad van 14 februari 1932. Hij keerde zich tegen de op
vatting dat de s DAP -wethouders moesten aftreden. Dat was in zijn ogen 
een 'totale dwaling', een stap die misschien op een klein groepje arbei
ders indruk zou maken, maar verder 'een armzalige demonstratie van 
onmacht' zou zijn.17 

Half april kwam de kwestie opnieuw aan de orde in het PB. Inmid
dels was het Kortingswetsontwerp door het parlement aanvaard en in 
verschillende plaatsen waren kortingsvoorstellen aanhangig gemaakt. 
Drees verdedigde zich tegen de kritiek dat de wethouders te veel naar 
het gemeentebelang keken en dus te weinig naar het partijbelang. Wet
houders moesten nu eenmaal rekening houden met het algemeen be
lang of ze konden maar beter geen zetel in het college aanvaarden. Maar 
afwijzing van de loonkorting zou ook de beweging schaden. De inkom
sten van de gemeenten bleven dalen en de politieke tegenstanders wil
den veel verder gaan dan drie procent korting. Als de loonkorting nu 
werd verworpen, dan zou Drees als wethouder volgend jaar zelf met een 
voorstel tot verlaging moeten komen. Hij was niet in staat om een zaak 
die hem rechtvaardig voorkwam, een korting op dit moment, te gaan 
bestrijden. Dan bedankte hij liever als wethouder. 

De Amsterdamse wethouder E. Boekman viel hem bij. Hij vreesde 
dat de gehele gemeentepolitiek van de s DA P kapot zou gaan op de loon
politiek van het overheidspersoneel. Wibaut had begrip voor Drees' 
standpunt, maar meende dat die zich wel bij een afwijzend standpunt 
van de partijfederatie kon neerleggen en als wethouder zou kunnen ver
klaren de verantwoordelijkheid voor dat standpunt niet te dragen. Ook 
Albarda vond dat de wethouders niet zouden moeten aftreden als de ge
meenteraad tot korting zou besluiten. Van Eek daarentegen wees elke 
medewerking van een sociaal-democratisch wethouder aan dergelijke 
regeringsmaatregelen af.18 

Eind april kwam de loonkorting in het Haagse college aan de orde in 
een pittige discussie. De Vries was niet tot overeenstemming gekomen 
in het Georganiseerd Overleg: de meeste bonden wezen een korting af. 
Drees bepleitte uitstel voor hernieuwd overleg, waarbij de bonden de 
garantie zouden krijgen dat B&W gedurende een bepaalde periode geen 
verdere verslechteringen zouden voorstellen. Daar kreeg hij echter geen 
meerderheid voor. Bosch vond de bonden 'zeer bekrompen en on
democratisch' en wilde zich daaraan niet onderwerpen: 'Moeten wij 
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knechtje worden?' Hij weerhield De Vries, die zich de impliciete kritiek 
op zijn overleg met de bonden aantrok, van aftreden. Ook Drees had 
van aftreden gesproken, maar daarbij gezegd: 'Ik zie niet in, dat ik [de] 
zaak oplos door weg te gaan.'Voor de houding van de sociaal-democra
ten had Bosch begrip, wat niet voor het standpunt van de katholieken 
gold. Die wilden alleen met een korting meegaan als het college een
stemmig was, waarmee ze zich in feite achter de socialisten verscholen. 
Ook Marchant had daar geen goed woord voor over en liet dat Quant 
duidelijk weten. Uiteindelijk besloot het college dat er nu wel een kor-
tingsvoorstel zou uitgaan, met een minderheidsstandpunt van Drees en 
Vrijenhoek. Quant behield zich zijn uiteindelijke stem voor. Drees ver
klaarde het gevoel te hebben dat het college sterker uit deze confrontatie 
was gekomen. Ze waren over de grootste moeilijkheden heen, al werden 
ze het zakelijk niet eens.'9 

Het voorstel van het college hield een verhoging van de pensioenkor
ting in, van de bestaande vijf procent tot achtenhalf procent, het wette
lijke maximum. Deze korting zou tijdelijk zijn (ook het Kortingswetje 
gold maar voor drie jaar, van mei 1932 tot mei 1935). B&W hadden oor
spronkelijk eveneens de vakantietoeslag willen intrekken, maar hadden 
dat voornemen voorlopig laten varen na bezwaren vanuit het GO. De 
minderheid van het college verklaarde in het preadvies dat het in het be
lang van de gemeente én het personeel zou zijn als in het GO alsnog 
overeenstemming werd bereikt. Dat zou kunnen op de volgende basis: 
aanvaarding van een tijdelijke korting van drie of drieënhalf procent, 
'hetzij als pensioenkorting proportioneel over alle loonen en salarissen, 
hetzij in anderen vorm als een van lagere naar hoogere salarissen op
loopend percentage', tegen waarborgen van het gemeentebestuur dat 
gedurende een overeen te komen periode verdere ongunstige wijzigin
gen in de arbeidsvoorwaarden achterwege zouden blijven.20 

Zo wist Drees 'wethoudersstandpunt' en 'partijstandpunt' te vereni
gen. Het federatiebestuur, de ledenvergadering en de raadsfractie wezen 
de loonkorting af.21 Vanuit de federatie was sterke druk uitgeoefend op 
de wethouders om een principieel afwijzend standpunt in te nemen. 
Waarschijnlijk doelde de secretaris van de federatie, C.A.M. Diepen
horst, op deze moeilijkheden toen hij later aan Drees schreef: 

Ik herinner me nog de tijd, dat men heftig tegen U fulmineerde en 
dat U de critiek niet bespaard bleef. Ge hebt er toen nimmer naar 
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gestreefd bij de mensen in het gevlij te komen. Ge hebt in die tijd 
naar de critici geluisterd, hun opmerkingen gewogen en zijt toen 
doorgegaan, zoals ge zelf overtuigd waart, dat het moest.22 

Vooral Stokvis, de nieuwe federatievoorzitter, had Drees flink dwarsge
zeten. Hij was een aanhanger van het 'partijstandpunt', die meende dat 
bezuinigingen op de sociale voorzieningen minder ernstig waren dan 
een verlaging van de lonen. Als de crisis eenmaal voorbij was, zou het 
gemakkelijker zijn om de sociale voorzieningen te hervatten dan de 
lonen te verhogen.23 Maar uiteindelijk waren Drees en Stokvis eruit ge
komen en had het federatiebestuur zich neergelegd bij Drees' minder 
ver gaande afwijzing van de korting."4 

In het raadsdebat lokte het standpunt van Drees en Vrijenhoek 
de nodige kritiek uit. De vrijzinnig-democraat A. C. Josephus Jitta bleef 
nog vriendelijk. Hij was vooral verbaasd dat de sociaal-democratische 
wethouders bij een dreigend miljoenentekort op de begroting voorstel
den nog eens te gaan overleggen met de bonden. Ook een garantie voor 
langere tijd vond hij hoogst bedenkelijk zo midden in een economische 
crisis, dat was vragen om moeilijkheden. De kritiek van de katholiek Fe-
ber was keihard: wat de minderheid van het college had geproduceerd 
was 'een slap, wrak, wankel en zielig betoog'. Er was geen sprake van een 
echte tegenstelling met het standpunt van de meerderheid en dat ver
raadde de niet-zakelijke motieven waaruit het minderheidsvoorstel was 
geboren. Onder dwang van een 'dictatoriale instantie buiten den Raad' 
- hun partij - probeerden Drees en Vrijenhoek zich eruit te draaien 
door een tegenstelling te construeren, of liever: fantaseren, met als re
sultaat dit 'sinistere stuk'.25 

Hoewel door de grievende toon van Feber de verleiding opkwam 
om hem met gelijke munt terug te betalen, bleef Drees zakelijk. Desal
niettemin wees hij 'met verontwaardiging' het verwijt af dat hij zou 
weglopen voor zijn verantwoordelijkheid om zo politieke moeilijkhe
den te ontgaan. 'Als iets van mij gezegd zou kunnen worden, is het, dat 
ik mijn verantwoordelijkheid te zwaar voel en meen mij te zeer te moe
ten bezighouden ook met datgene in het gemeentebeleid, wat mij niet 
rechtstreeks aangaat.'26 Was het niet veel gemakkelijker geweest om elke 
korting gewoonweg af te wijzen? Dat wilde hij echter niet en daarom 
had hij zijn mening gemotiveerd, zoals hij die ook in eigen kring had 
verdedigd. 
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Men kon, vervolgde Drees met emotie in zijn stem,27 van hem als 
sociaal-democraat niet verlangen deze kwestie alleen als wethouder van 
Financiën te beschouwen. Hij was niet gewend om zeer algemene be
schouwingen te houden maar wilde dat nu toch eens doen. Waarom 
hadden de arbeiders zo'n diepe weerzin tegen de loonsverlagingen? 
Omdat er in de inkomensverdeling in deze kapitalistische maatschappij 
geen enkele rechtvaardigheid zat. Natuurlijk vergeleken de arbeiders 
zich ook met andere klassen en zagen dan zoveel weelde, dat ze niet 
konden begrijpen dat juist zij in hun nog altijd sobere bestaan getroffen 
moesten worden. De oplossing van de crisis lag volgens Drees niet in 
verlaging van de lonen. In landen met lage Ionen was de werkloosheid 
namelijk even hoog als in landen met hoog loonpeil. De werkelijke op
lossing lag in een reorganisatie van de productie in de richting van so
cialisatie. 

Daarmee was niet alles gezegd. Onder bepaalde omstandigheden 
was het naar zijn mening - 'waarvan ik zeer goed weet, dat zij door 
mijn vrienden niet altijd gedeeld wordt' - noodzakelijk om de lonen te 
verlagen.28 Dat moment brak aan als de overheidslonen zozeer boven 
particuliere uitstegen dat de overheidsbemoeiing in gevaar kwam, en 
als er grotere belangen in het geding waren, zoals de werklozensteun, de 
uitvoering van openbare werken en de volkshuisvesting. Vanzelfspre
kend probeerden de sociaal-democraten zo sterk mogelijk te remmen. 
Dat er nu sprake was van een centraal aangestuurd verzet van partij en 
vakbeweging, waar zoveel bezwaar tegen werd gemaakt, had de regering 
over zichzelf afgeroepen door met een centrale regeling te komen voor 
alle gemeenten, ook die plaatsen waar een verlaging economisch gezien 
nog niet aan de orde was. 

Het faliekant afwijzen van de korting zou het gemakkelijkst zijn ge
weest, herhaalde Drees, en ook het meest in overeenstemming zijn met 
de gevoelens die het Kortingswetje bij hem had gewekt. Maar na af
wijzing zou de kwestie al snel terugkeren, bij de voorbereiding van de 
begroting voor 1933, en het leek hem niet wenselijk dat de arbeidsvoor
waarden in die sfeer behandeld zouden worden. Daarom was het van 
belang geweest om de kwestie in goed overleg met het GO tot een oplos
sing te brengen, maar dan voor een bepaalde tijd, die vanzelfsprekend 
niet al te lang zou kunnen zijn. In die geest had hij al jarenlang gewerkt 
en er was dan ook geen enkele reden om nu te zeggen dat hij van alle 
verantwoordelijkheidsgevoel ontbloot was.29 
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In zijn rede was Drees openlijk uitgekomen voor de verschillende 
opvattingen binnen zijn partij. Die kon men ook wel afleiden uit de 
redevoeringen van zijn fractiegenoten. Buurman had zich op hetzelfde 
standpunt gesteld als de collegeminderheid, maar D. van der Zee en 
W. Luberti hadden de korting veel stelliger afgewezen. Drees vond dat 
geen probleem: je kon maar beter voor meningsverschillen uitkomen 
dan angstvallig proberen ze te verdoezelen. Hij wees er fijntjes op dat de 
katholieke fractie ook niet met één mond sprak.30 

Drees had zijn standpunt als sociaal-democraat knap verdedigd, 
maar niet overtuigend, oordeelde de NRC. Hoe indrukwekkend de rede 
ook was geweest, de verslaggever van de NRC vond het onbegrijpelijk 
dat Drees niet vóór de korting had kunnen stemmen gezien de sombere 
financiële vooruitzichten.31 Het voorstel van B&W werd aangenomen 
met achtentwintig tegen zestien stemmen (SDAP en communisten). 
Drees en Vrijenhoek bleven aan als wethouder. 

Had de kortingskwestie binnen de Haagse SDAP tot overkomelijke 
moeilijkheden geleid, in Amsterdam ontstond een ernstig conflict.32 

Het Georganiseerd Overleg had een verdeeld advies uitgebracht. De 
ambtenaren- en politiebonden hadden in meerderheid de korting ge
accepteerd, de werkliedenbonden niet. B&W stelden voor het advies 
van de werkliedencommissie te verwerpen. Een raadsmeerderheid van 
socialisten, communisten en middenstandspartij verwierp echter het 
besluit van de politie- en de ambtenarencommissies. Dat raadsbesluit 
werd door de Kroon vernietigd. Daarna wilde G. van den Bergh, de 
voorzitter van de raadsfractie, het verzet opgeven en ook een korting op 
de lonen van de werklieden accepteren. Aanvankelijk wist hij een meer
derheid van de fractie naast zich, maar na verzet vanuit de federatie gin
gen de meeste raadsleden om, inclusief de wethouders (ook Boekman, 
die het in het PB steeds met Drees roerend eens was geweest). Van den 
Bergh en twee anderen waren de enigen die vasthielden aan hun eigen 
overtuiging en vóór een hernieuwd voorstel tot korting van alle lonen 
stemden, dat daardoor werd aangenomen. Ze werden vervolgens door 
de partijfederatie gedwongen af te treden als raadslid. 

De handelwijze van de Amsterdamse federatie leidde tot grote com
motie binnen de partij en daarbuiten. Vooraanstaande SDAp'ers als 
Henri Polak, Vliegen, Schaper, Wibaut en Albarda veroordeelden open
lijk de wijze waarop de federatie de eigen verantwoordelijkheid en de 
gewetensvrijheid van gekozen raadsleden miskende. Voor W.A. Bonger, 
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bekend socioloog en socialist, was het Amsterdamse loonconflict aan
leiding om het boek Problemen der demokratie te schrijven. Drees liet 
zich destijds niet openlijk uit over deze zaak, maar ook hij stond geheel 
achter de zienswijze van Van den Bergh en diens medestanders. Niet 
lang daarna zou hij als partijbestuurder direct betrokken raken bij 
soortgelijke kwesties in Zaandam en - opnieuw - Amsterdam. 

SCHEURING IN DE PARTIJ 

Het voorjaar van 1932 was in een ander opzicht heel moeilijk voor de 
SDAP: het kwam op het partijcongres in maart tot een scheuring in de 
partij.33 Al vanaf 1927 was er een interne oppositie van jongere partij
genoten actief, geleid door E. Fimmen, P.J. Schmidt en de voormalige 
communist J. de Kadt. Gedurende enkele jaren gaven ze een links ge
richt weekblad uit, De Socialist-, dat aanvankelijk vooral gewijd was aan 
de internationale politiek en het kolonialisme. Maar vanaf 1930 ontwik
kelde het blad zich steeds meer tot een oppositieorgaan tegen de SDAP-

eiding, waarbij de crisis als katalysator fungeerde. De linkse opposan
ten bepleitten buitenparlementaire acties en een hardere opstelling van 
de partij tegenover het regeringsbeleid. Hun activiteiten bleven niet 
jeperkt tot het weekblad, ze organiseerden ook 'weekends' voor gelijk
gestemden. 

Het was een ontwikkeling die het partijbestuur uiteindelijk niet kon 
tolereren. Drees behoorde binnen het PB tot de hardliners die bij herha-
ing pleitten voor krachtig optreden. Hij twijfelde er niet aan dat de drie 
roornaamste opposanten in wezen communisten waren die binnen de 
SDAP ijverden voor hun zaak. Zo ontstond een partij binnen de partij 
;n dat was in zijn ogen volstrekt onaanvaardbaar. Hij achtte een breuk 
slechts een kwestie van tijd. Het partijbestuur was niet eenstemmig op 
dit moeilijke punt en vanzelfsprekend zocht het zo lang mogelijk naar 
.vegen om een scheuring te vermijden. In de zomer van 1931 werd een 
lieuw discussieorgaan opgericht - De Sociaal-Democraat - ter vervan
ging van De Socialist. In de redactie van het nieuwe blad zaten ook 
/ertegenwoordigers van de linkervleugel van de partij (Schmidt en De 
Kadt). De samenwerking duurde echter niet lang: de twee opposanten 
raden uit de redactie en begonnen een nieuw blad, De Fakkel. Enkele 
inderen hadden intussen ook de uitgave van De Socialist voortgezet. 
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Begin 1932 was de toestand onhoudbaar geworden. Drees pleitte in 
het PB voor een buitengewoon congres, niet alleen om het organisatori
sche probleem op te lossen, ook om te discussiëren over de tactiek van 
de partijleiding tijdens de crisis. Voor dat plan kreeg hij geen steun van 
zijn collega's, hoewel ook bij anderen de maat vol was. Het PB stelde 
voor het gewone partijcongres een resolutie op, waarin het opheffing 
van de oppositionele bladen en beëindiging van de weekendbijeen-
komsten eiste, op straffe van royement. Die resolutie werd aangenomen 
op het congres, dat van 26 tot 28 maart in Haarlem werd gehouden. 
Schmidt en de zijnen traden uit de SDAP en richtten de Onafhankelijke 
Socialistische Partij (OSP) op. 

Drees betreurde vooral het uittreden van Frank van der Goes, de 
laatste van de 'marxistische' Nieuwe Tijd-groep. Van der Goes was al die 
tijd in de SDAP gebleven, toen de Tribunisten zich afscheidden, toen 
Gorter vertrok en toen Henriette Roland Holst wegging. Nu liet hij zich 
meeslepen door de radicale jongeren. De OSP was niet erg succesvol: bij 
de verkiezingen van 1933 haalde zij geen Kamerzetel. De partij fuseerde 
met de Revolutionair Socialistische Partij van H. Sneevliet. Veel osp'ers 
keerden overigens na verloop van tijd terug naar de SDAP en werden 
volgens Drees weer goede partijgenoten.34 

BEZUINIGINGEN OP DE WERKLOZENZORG? 

Kon Drees zich nog neerleggen bij een korting op de lonen van het over
heidspersoneel, heel anders stond hij tegenover een mogelijke verlaging 
van de werklozensteun. De ambtenaren en gemeentearbeiders konden 
enige procenten van hun inkomsten missen, maar de werklozen niet. 
Verlaging van de steun vond hij 'buitengewoon erg'. Naar aanleiding 
van de geruchten dat de regering steunverlaging overwoog besprak het 
PB begin juni 1932 de houding die de partij moest innemen. Daarbij na
men ook de andere bestuursleden bezuiniging op de werklozensteun 
heel hoog op. Drees bepleitte 'massale, indrukwekkende actie' als de re
gering hiertoe over zou gaan. Albarda was zeer somber en schetste een 
doemscenario. Wezen de gemeenten lagere steunnormen af, dan liepen 
ze financieel volkomen vast en konden dan geen lonen of uitkeringen 
meer betalen. Accepteerden ze daarentegen de lagere normen dan zou
den de arbeiders zich verraden voelen en zich van de partij afkeren 
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Drees bleef kalm en wees erop dat de regering wel twee keer zou naden
ken voor ze zou overgaan tot steunverlaging, omdat ook de confessio
nele arbeiders zich er fel tegen zouden verzetten. Het bestuur besloot tot 
een interpellatie in de Tweede Kamer, die met enkele demonstraties in 
Den Haag en Amsterdam kracht bij gezet zou worden.35 

De partij intensiveerde haar acties toen een maand later de staats
commissie-Welter haar bevindingen bekendmaakte. Deze commissie 
bad de staatsbegroting grondig doorgelicht om de regering te adviseren 
over mogelijke bezuinigingen. De voorstellen van de commissie behels
den onder meer: verlaging van de werklozensteun met vijftien procent, 
verlaging van ambtenarensalarissen, inkrimping van het rijkspersoneel 
sn uitstel van grote openbare werken. Had het NVV eerder weinig heil 
gezien in verzet tegen verlaging van de werklozensteun, de drastische 
voorstellen van de commissie-Welter herstelden de eenheid tussen par
tij en vakbeweging. Eind juli organiseerden SDAP en NVV in tal van 
plaatsen grotere en kleinere demonstraties tegen 'Welter'.'6 

Drees sprak op een meeting in Rotterdam. Opmerkelijk genoeg be-
lon hij zijn rede met een verwijzing naar de strijd van 'onze Duitsche 
cameraden' tegen het opkomende nationaal-socialisme, een strijd die 
vol gevaren' was. In Nederland werden de verworvenheden van de 
irbeidersklasse ook bedreigd. Drees veroordeelde de manier waarop de 
asten vooral op de schouders van werklozen en arbeiders werd gelegd. 
Als men spreekt over het brengen van offers, dan zeggen wij: er is nog 
zooveel weelde, dat het ergerlijk is, offers te vragen van hen, die tekort 
lebben.' De landbouw zou overheidssteun krijgen, zodat ook 'rijke boe
gen in hun auto steuncenten gaan halen, die de werkloozen moeten 
opbrengen!' En terwijl de commissie-Welter diep wilde ingrijpen in het 
volksleven, werd het militarisme ontzien. Een van de ergerlijkste dingen 
vas voor Drees het voorstel dat elke gemeentelijke uitgave goedkeuring 
van de door de regering benoemde burgemeester moest hebben. 'Een 
:uiver fascistische gedachte!' Zo werd de gekozen gemeenteraad opzij 
;eschoven en het sociale werk van de gemeenten ontwricht.37 

Zoals Drees al had verwacht, durfde de regering een verlaging van de 
;teunnormen niet aan. De bezuinigingen in de staatsbegroting gingen 
'eel minder ver dan de aanbevelingen van de commissie-Welter. Wel 
condigde de regering nieuwe verlaging van de ambtenarensalarissen 
lan. Het bleef voor de sociaal-democraten echter zaak alert te blijven. In 
eptember vroeg de regering aan de vier grote steden advies over bezui-
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nigingen op de werklozenzorg, waarbij het in eerste instantie niet ging 
om de steunbedragen zelf, maar om wat men in ambtelijke kringen 
de 'franje' van de steunregelingen noemde. Zo zouden de kinder- en de 
huurtoeslag omlaag kunnen en moest op alles wat de werkende vrouw 
bijverdiende weer de normale tweederde aftrek van toepassing zijn. 
Ook wilde men het oude onderscheid tussen uitgetrokken en dubbel-
uitgetrokken steuntrekkers herstellen, waardoor langdurig werklozen 
minder steun zouden ontvangen. 

Voor Drees waren die maatregelen volstrekt onaanvaardbaar. Hij 
verklaarde tegenover het sociaal-democratische dagblad Vooruit dat hij 
bereid was de prijs te betalen die op afwijzing van de regeringsvoorstel
len zou staan, namelijk het opgeven van de vier ton die het Rijk bijdroeg 
aan de Haagse werklozensteun. 'Hatelijk' waren in zijn ogen vooral de 
lagere kindertoeslag en de aftrek van de bijverdiensten van de vrouw: 
punten waarop hij het jaar daarvoor met moeite overeenstemming had 
bereikt in het overleg tussen de vier grote steden en de regering. Bij die 
besprekingen hadden de gemeenten zich ook op het standpunt gesteld 
dat verlaging van de steun aan langdurig werklozen onacceptabel was. 
'Wie langer in steun is, heeft niet minder maar meer nodig dan een 
ander.' Door de opeenstapeling van maatregelen zouden de zwaarst 
getroffenen - langdurig werklozen met grote gezinnen - zelfs sterkei 
achteruitgaan dan de vijftien procent die de commissie-Welter nodig 
had geoordeeld. In Den Haag belegde de SDAP dadelijk een protest
bijeenkomst waar Drees en Van Langen spraken.38 

Wederom bleek de soep niet zo heet gegeten te worden, want de re
gering zag voorlopig af van de voorgestelde maatregelen. Dat Den Haag 
in staat zou zijn geweest om de wensen van de minister naast zich neer 
te leggen, vloeide voort uit de omstandigheid dat de regering maar een 
zeer klein deel van de kosten van de Haagse werklozenzorg droeg. De 
regering maakte namelijk onderscheid tussen noodlijdende en wel
varende gemeenten. In Rotterdam bijvoorbeeld betaalde het Rijk vijf
enzeventig procent van de uitgaven voor crisiswerklozensteun, in Den 
Haag vijfentwintig procent. Daarvoor had Drees wel begrip, maar wat 
hij onbillijk vond was dat die crisiswerkloosheid zodanig was gede
finieerd dat Den Haag grotendeels buiten de boot viel. Volgens de rege
ring heerste er bijvoorbeeld geen crisiswerkloosheid in de voor Den 
Haag zo belangrijke bouwnijverheid of visserij. In de praktijk kwam hel 
erop neer dat slechts vier procent van de totale kosten van de Haagse 
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werklozensteun voor rekening van het Rijk was. Dat vond Drees buiten 
elke verhouding.39 

Het was vanzelfsprekend ergerlijk dat de regering de gemeente 
voortdurend de wet wilde voorschrijven ten aanzien van de werklozen
zorg, terwijl ze vrijwel niets bijdroeg in de kosten. Maar het alternatief 
was evenmin aantrekkelijk: zo afhankelijk zijn van de rijkssteun dat 
men zich wel moest neerleggen bij de oekazes vanuit het ministerie. 
Den Haag behield tenminste nog enige vrijheid. Toen de regering de lo
nen in de rijkswerkverschaffing aanzienlijk verlaagde, achtte het Haagse 
college het niet meer verantwoord daarvoor werklozen van hun gezin
nen te scheiden, en vergrootte het de mogelijkheden om dicht bij huis 
steuntrekkers aan de slag te helpen. Die gemeentelijke werkverschaffing 
zette meer werklozen aan het werk dan er in totaal naar de rijkswerkver
schaffing zijn gestuurd, was goedkoper en de stad profiteerde zelf van 
tiet resultaat. 

De Haagse werkverschaffingen werden overigens met argusogen be
keken. Begin 1933 verklaarde C. J. Ph. Zaalberg, de pas afgetreden direc
teur-generaal van de Arbeid, dat zand verplaatsen in uurloon 'een leer
school in luiheid' was: 'Dat iets dergelijks niet gekeerd wordt, is wel een 
aanwijzing, dat er something rotten in den steun is, evenals het ver
schijnsel, dat in een land met 400.000 werkloozen duizenden Duitsche 
dienstboden en een paar honderd lekka-lekka Chineezen met arbeid 
lun kost weten te verdienen.' Het Vaderland was het daarmee roerend 
:ens en sprak ook van werklozen 'in dure vacantiekampen in onze dui
nen'. Die uitspraken schoten bij het Haagse college in het verkeerde 
keelgat en De Vries en Drees belegden een persconferentie waarin ze 
uitleg van zaken gaven. Drees begeleidde de journalisten langs enkele 
werkverschaffingen, waar ze konden zien dat bijvoorbeeld het aanleg
den van een weg op een ondergrond van rottend stadsvuil niet bepaald 
:en pretje was.40 

OPNIEUW MOEILIJKHEDEN RONDOM LOONKORTINGEN 

De mogelijkheid van nieuwe kortingen op de lonen van het gemeente-
personeel hield de SDAP in het najaar van 1932 bezig.41 De meningen 
jleven verdeeld. In het PB betoogde Drees uitvoerig dat aan loonkor-
:ingen niet te ontkomen viel, gezien de voortgaande dalingen van de 
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particuliere lonen. Het was in strijd met 'onze socialistische opvattin
gen', vastgelegd in het Socialisatierapport, om een groot verschil in 
lonen te laten ontstaan. De partij voerde een 'struisvogelpolitiek'. De 
uiteindelijke verschrompeling van de gemeentebedrijven, met de bijbe
horende ontslagen, was veel erger dan een korting op de lonen met een 
klein bedrag. Drees besefte terdege dat hij een impopulair standpunt 
verkondigde, 'omdat de massa geneigd is de zaken simplistisch te zien'. 
Vanuit de partijleiding mocht men die simplistische kijk niet bevorde
ren. Daarbij vond Drees het niet juist als het partijbestuur een bindend 
advies gaf aan de raadsfracties om niet mee te werken aan loonkortin-
gen. Dat strookte niet met democratische beginselen en met de auto
nomie van de gemeente. De raadsfracties moesten vrij zijn om in over
leg met de bonden een eigen standpunt te bepalen. 

Oudegeest was het wel eens met de 'verstandelijke redenering' van 
Drees, maar inmiddels had de regering de loonsverlagingen geplaatst 
in het kader van een algemeen internationaal streven van de onder
nemersklasse naar lagere lonen. Daartegen moest de SDAP wel opko
men en dan dienden verstandelijke overwegingen te wijken. Volgens 
Matthijsen moest de partij de eenheid bewaren en het vertrouwen van 
de massa behouden. Drees' standpunt betekende volgens hem een 
breuk met de vakbeweging en een breuk in de partij. Voor Van Eek was 
het moment aangebroken waarop de SDAP haar wethouders moest te
rugtrekken. Aan de andere kant sloten Wibaut, Vliegen en Albarda zich 
bij Drees aan en ook het PB als geheel besloot - met een kleine meer
derheid - geen bindend advies te geven.42 

Gezien de stemming in de partij was de neiging bij de raadsfracties 
om aan loonsverlagingen mee te werken gering. Die stemming bleek 
ook op de partijraad die op 9 oktober aan de kwestie werd gewijd en 
waar Drees' opvattingen de nodige kritiek ontmoetten. Hij verklaarde 
vooral op te komen tegen de gedachte dat aan de lonen nooit of te 
nimmer getornd zou mogen worden. Kwamen de raadsfracties tot de 
conclusie dat ze niet wilden meewerken aan loonsverlaging, dan kon 
hij zich daar mee verenigen. Maar als men de lonen onaantastbaar ver
klaarde kwam men in grote problemen wanneer men vervolgens zou 
moeten meewerken aan bijvoorbeeld afbraak van de sociale zorg of 
verhoging van de bedrijfstarieven, maatregelen die de grote massa van 
reeds verarmde arbeiders troffen.43 

Al vrij snel na de verhoging van de pensioenkorting waren in het 
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Haagse college nieuwe bezuinigingen op de personeelskosten ter sprake 
gekomen - wat Drees had voorzien en had willen voorkomen. Voor een 
loonsverlaging van het vaste personeel schrokken zijn collega's nog te
rug, maar ze wilden los, tijdelijk en nieuw aan te stellen personeel min
der gaan betalen. Drees had daar 'geweldig bezwaar' tegen: verschillen
de betaling voor hetzelfde werk was voor hem onaanvaardbaar.44 Ook 
het Georganiseerd Overleg wees die gedachte af, evenals de andere 
maatregelen die B&W hadden voorgesteld, te weten afschaffing van de 
vakantietoeslag, uitstel van de periodieke loonsverhogingen, en herin
voering van de negenurige werkdag voor verplegend personeel. Het 
college verving de gewraakte voorstellen door een tijdelijke korting op 
de lonen en salarissen van tweeënhalf procent. Drees en Vrijenhoek gin
gen daarin niet mee, onder verwijzing naar hun minderheidsstandpunt 
bij de pensioenkorting en de toelichting die Drees in de raad daarop 
had gegeven.45 

Ook bij de behandeling van het voorstel - in januari 1933, bij de alge
mene beschouwingen over de begroting - hield Drees het kort. Hij had 
in het debat over de pensioenkorting in mei duidelijk gezegd dat hij 
geen nieuwe loonsverlaging bij de begroting wenste. Hij zou destijds 
met die pensioenkorting zijn meegegaan onder de voorwaarde dat er 
op korte termijn geen nieuwe verslechteringen zouden volgen. Men had 
dat toen afgedaan als een uitvlucht, maar het was geheel in lijn geweest 
met wat hij altijd had verdedigd. Drees maakte wel van de gelegenheid 
gebruik om Feber, destijds zijn grootste criticus, nog eens de oren te 
wassen. Die had toen de suggestie van de minderheid om een progres
sieve kortingsschaal toe te passen gehoond, maar nu stelde hij zelf iets 
dergelijks voor! Dat was volgens Drees typerend: om te voorkomen dat 
zijn fractie uiteenviel verdedigde Feber 'met de grootste kalmte en het 
grootste aplomb' nu weer dit standpunt, dan weer dat. Soms verklaarde 
hij in de raad zelfs het tegenovergestelde van wat hij eerder in de raads
commissie had betoogd. 'En dan zal de heer Feber mij les geven in vast 
beleid!'46 

Het voorstel van de collegemeerderheid werd aangenomen, met de 
stemmen van de SDAP, CPH en twee katholieken tegen. Drees hield het 
bij die tegenstem, want van aftreden was ook deze keer geen sprake. Dat 
lag anders in de 'rode' gemeenten Zaandam en Amsterdam, waar in de 
loop van 1933 moeilijkheden rezen over de vraag hoever sociaal-demo
cratische wethouders konden gaan in hun medewerking aan bezuini-
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gingen. Daarbij kwam ook weer de vraag aan de orde of de plaatselijke 
partijafdeling of -federatie de raadsfractie mocht voorschrijven welke 
politiek ze in de raad moest voeren. Drees had over beide vraagstukken 
een uitgesproken mening, die hij bij herhaling naar voren bracht in het 
partijbestuur en tegenover de betrokkenen in Zaandam en Amster
dam.47 

De gemeente Zaandam was in financiële moeilijkheden geraakt en 
afhankelijk geworden van het Rijk, dat aan zijn hulp bepaalde voor
waarden verbond. In de plaatselijke partij gingen stemmen op dat de 
wethouders zich beter konden terugtrekken dan voldoen aan de bezui-
nigingseisen van de regering. Drees gaf in het PB te kennen dat hij er 
geen bezwaar tegen zou hebben als de raadsfractie daartoe besloot in 
goed overleg met de afdeling. Maar men moest niet denken dat dat in 
het belang van de partij zou zijn. De politieke tegenstanders zouden dat 
uitleggen als weglopen voor de moeilijkheden, als een demonstratie van 
onmacht. Het Zaanse gemeentebestuur had nagelaten tijdig de nood
zakelijke maatregelen te treffen om de financiële problemen te voor
komen, wat volgens Drees geen toonbeeld van goed bestuur was. En 
het gaf in het geheel geen pas dat de SDAP zich dan ook nog verzette 
tegen de invoering van een straatbelasting die overal elders gewoon 
bestond. 

Eind juli woonden Drees, Oudegeest en Vliegen namens het partij
bestuur een vergadering van de Zaanse afdeling bij, die toen besloot te 
berusten in de invoering van de straatbelasting. Bij de behandeling van 
de gemeentebegroting stemde de SDAP-fractie echter verdeeld: twee 
wethouders en twee raadsleden waren vóór, de anderen tegen. De afde
ling kwam terug op haar eerdere besluit en vroeg de vier voorstemmers 
hun mandaat op te geven, tot grote verontwaardiging van Drees. Hij zag 
daarin een herhaling van het Amsterdamse loonconflict van mei 1932 en 
beschouwde de gang van zaken als 'noodlottig voor de democratie'. Op 
deze manier kregen de adviezen van een afdeling 'allemachtig veel van 
een bevel', de raadsleden werden gereduceerd tot marionetten, kortom, 
dit was de ideale manier om de democratie om zeep te helpen.48 Het PB 
diende bij de afdeling Zaandam aan te dringen op intrekking van het 
verzoek aan de raadsleden om ontslag te nemen. Met een krappe meer
derheid ging het partijbestuur daarmee akkoord, maar de Zaandam-
mers legden het advies naast zich neer. 

Tegelijkertijd rezen in Amsterdam opnieuw moeilijkheden over ver-
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laging van de lonen. Na de korting van mei 1932 waren de lonen een jaar 
lang buiten schot gebleven, maar bij de voorbereiding van de begroting 
voor 1934 kwam een mogelijke loonsverlaging wederom op tafel. Vol
gens de sociaal-democratische wethouder van Financiën, Ed. Polak, 
was de begroting niet sluitend te krijgen zonder loonsverlaging. Zijn 
collega's Boekman en De Miranda deelden die mening, maar de meer
derheid van de raadsfractie niet en de federatie wees die oplossing 
ronduit af. De Miranda noteerde in zijn dagboek dat binnen de partij 
weer de 'bekende anti-wethouderssfeer' heerste.49 

Ook hier woonde Drees als PB-lid, samen met Wibaut, een belang
rijke vergadering bij van het Amsterdamse federatiebestuur en de 
raadsfractie. Polak bepleitte loonsverlaging, bijgevallen door Drees. 
Matthijsen, behalve partijbestuurder ook voorzitter van een van de 
Amsterdamse afdelingen, wees verlaging af, terwijl Wibaut een tussen-
standpunt innam. Drees en Wibaut verklaarden dat de uiteindelijke 
beslissing bij de raadsfractie behoorde te liggen. Het federatiebestuur 
verordonneerde echter dat de fractie niet mocht meewerken aan loons
verlagingen. In het partijbestuur verklaarde Drees het een onmogelijke 
situatie te vinden dat men een wethouder dwong in strijd met zijn per
soonlijke overtuiging te handelen. Hij stelde een resolutie voor waarin 
iet PB het aan de fractie overliet te bepalen of de begroting sluitend was 
:e maken zonder loonsverlaging. Was dat niet het geval dan diende naar 
ie mening van het PB loonsverlaging niet te worden afgewezen. Met 
;en krappe meerderheid nam het partijbestuur die resolutie aan. 

In Amsterdam was een crisis onafwendbaar, aangezien de burgerlij-
ce wethouders hun aanblijven afhankelijk stelden van de in hun ogen 
loodzakelijke loonsverlaging. In de pers en in de raad uitte men van die 
<.ant ook scherpe kritiek op de opstelling van de sociaal-democratische 
ractie die boog voor partijdwang. De Miranda probeerde tevergeefs tot 
;en compromis te komen in de fractie en in B&W, maar'de onmogelijke 
verhoudingen in de Federatie' vormden een beletsel. Gesterkt door de 
lanhoudende druk uit de federatie wees de fractie de loonsverlagingen 
if. Begin september traden de drie s DAP-wethouders uit het college. 

Twee beginselen stonden voor Drees centraal bij alle moeilijkheden 
ond de bezuinigingen in de jaren 1931-1933. In de eerste plaats hechtte 
lij sterk aan de eigen verantwoordelijkheid van de raadsleden en de 
vethouders. Partij-instanties mochten geen bindende adviezen geven 
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aan de raadsfracties, die op hun beurt hun leden niet mochten dwingen 
op een bepaalde wijze te stemmen. Een volksvertegenwoordiger moest 
kunnen handelen naar eigen inzicht en geweten, binnen het algemene 
kader van de partijbeginselen, die hij geacht werd te onderschrijven. 
Overleg met de achterban was natuurlijk gewenst, zolang men niet 
verviel in ruggespraak waarbij de volksvertegenwoordigers gebonden 
waren aan de beslissing van de betrokken partij-instantie. Pas achteraf 
legden afgevaardigden verantwoording af tegenover hun partij en de 
kiezers. Drees vond dit zo'n belangrijk punt dat hij er tien jaar later nog 
een kort hoofdstuk aan wijdde in de beschouwingen die hij in de bezet
tingstijd schreef, maar die pas postuum zijn uitgegeven.'0 

In de tweede plaats waren voor Drees de lonen niet onaantastbaar. 
Wanneer de particuliere lonen daalden, moesten naar zijn mening de 
gemeentelonen wel volgen, zeker als het alternatief zou zijn afbraak van 
sociale voorzieningen en inkrimping van gemeentebedrijven. Diezelfde 
opvatting had hij in 1923/1924 verdedigd.51 Het was een typisch bestuur
dersstandpunt om voorrang te geven aan het algemeen belang, althans 
meer algemene belangen, boven het groepsbelang van het gemeente
personeel. Ook Wibaut had herhaaldelijk het onderscheid benadrukt 
tussen een verantwoordelijke 'gemeentepolitiek' en een 'gemeente-
werkliedenpolitiek', die andere belangen opofferde ten gunste van een 
speciale categorie arbeiders.52 

Beide vraagstukken liepen door elkaar heen, wat de kwestie van de 
loonkortingen zo complex maakte. Het typeert Drees dat hij aldoor aan 
zijn beginselen vasthield en een rechte lijn volgde, in weerwil van alle 
kritiek. Zijn standpunten waren niet populair bij de achterban. Drees 
had oog voor die gevoelens, maar vond dat de partijleiding de 'simplis
tische' kijk van de massa niet moest bevorderen. Het adagium 'Ik ber 
hun leider, dus ik moet hen wel volgen' was niet zijn opvatting van lei
derschap.53 Even gerechtvaardigd was echter het standpunt van zovee 
andere partijbestuurders, die vreesden dat de partij los zou komen t( 
staan van de massa. Het is begrijpelijk dat zij in de tijd waarin de s DA F 
al een scheuring meemaakte, de aansluiting met het N v v en met de ach
terban niet op het spel wilden zetten. Over het vraagstuk van de loner 
van het gemeentepersoneel waren de meningen al lang voor de crisi: 
verdeeld geweest. Schaper verwachtte reeds in november 1931 dat d( 
SDAP voor moeilijkheden kwam te staan, die ze niet zou kunnen oplos 
sen.54 Hij bleek een voorspellende blik te hebben. 
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Bezuinigingen op overheidspersoneel bleven een gevoelig punt voor 
de arbeidersbeweging. Van verschillende kanten kreeg Drees kritiek op 
zijn lidmaatschap van de commissie-Schouten (juli-november 1933), 
die algemene normen opstelde voor de bezoldiging van personeel in 
dienst van provincies, gemeenten, waterschappen enzovoort. Zelf had 
hij geaarzeld of hij zitting zou nemen en hij had tegenover de minister 
van Binnenlandse Zaken (zijn oud-collega De Wilde) enig voorbehoud 
gemaakt. Op grond van de nieuwe normen zou de regering de salaris
regelingen van lagere overheden kunnen toetsen en bijstellen. Er was 
ïen wetsontwerp aanhangig dat de regering grotere bevoegdheden zou 
geven om in te grijpen, waar Drees ernstige bezwaren tegen had. Het 
was bovendien duidelijk dat de maatregel paste in het bezuinigings-
itreven van de regering, die meer uniformiteit in de regelingen wilde, 
Tiaar dan wel op een lager niveau. Ook dat uitgangspunt deelde Drees 
liet, terwijl hij ingrijpen van bovenaf niet als de beste manier zag om 
:ot meer eenheid in de salariëring te komen. Maar ondanks zijn bezwa
ren meende hij dat in zo'n belangrijke zaak ook de stem van de SDAP 

behoord moest worden.55 

De vakbeweging betreurde het dat iemand 'uit onze beweging' deel 
uitmaakte van de normencommissie. Het doel van de commissie en het 
lanhangige wetsontwerp was immers bezuiniging in 'burgerlijk-kapi-
alistische zin', waarbij de gemeenten aan banden werden gelegd en de 
)onden genegeerd. Drees maakte daarentegen onderscheid tussen op 
ichzelf wenselijke objectieve normen en het ongewenste gebruik dat 
Ie regering ervan zou maken. Hij had zich de vrijheid voorbehouden 
Ie regeringsmaatregelen te bestrijden en zou dat - als Kamerlid - ook 
loen. Bovendien voegde hij aan het eindrapport van de commissie een 
ninderheidsnota toe, waarin hij onder meer bepleitte dat de regering 
>ver de toetsingsnormen advies zou vragen aan de landelijke bonden 
ran personeel in dienst van gemeenten en andere lagere overheden.56 

Van de kant van vrouwelijke partijgenoten kreeg Drees het verwijt 
lat hij het beginsel onderschreef dat bij ontslagen voorrang werd gege-
en aan gehuwde vrouwen die geen kostwinster waren. Drees stelde zich 
nderdaad op dat standpunt, dat werd gedeeld door een meerderheid 
an het partijbestuur en door 'de massa'.57 Hij had zich als wethouder 
ing verzet tegen de herhaalde aandrang van confessionele kant om hu
rende vrouwen en gehuwde vrouwen (niet-kostwinsters) te ontslaan, 
ioewel hij persoonlijk van mening was dat een getrouwde vrouw beter 
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niet buitenshuis kon werken, wilde hij geen automatisch ontslag van 
de huwende vrouw of wering van gehuwde vrouwen in het algemeen.58 

Was ontslag van personeel echter onvermijdelijk, dan was het beter 
wanneer eerst gehuwde vrouwen (niet-kostwinsters) zouden afvloeien, 
daarna tijdelijk en ten slotte vast personeel.59 

ZORG VOOR DE HAAGSE FINANCIËN 

In de loop van 1932 raakten ook de Haagse gemeentelijke financiën in 
het gedrang. De rijen werkloze stempelaars werden steeds langer en bij 
herhaling kwam het sombere bericht van het bestuur van Maatschap
pelijk Hulpbetoon dat de kosten van de armen- en werklozenzorg weer 
verder waren opgelopen. De begroting voor 1932 was met een totaal
bedrag van vijfenhalf miljoen gulden al lager dan de vermoedelijke uit
komst van 1931 (circa zes miljoen gulden), maar de overschrijdingen 
zouden de meest sombere verwachtingen overtreffen. In januari 1932 
werd het tekort al geraamd op één miljoen gulden, in april op tweeën
half miljoen, in juli op 3,6 miljoen, terwijl in september daar nog eens 
2,2 miljoen gulden bovenop kwam, dus meer dan een verdubbeling var 
de oorspronkelijke raming.60 Uiteraard was dat niet de enige tegenval
ler: belastingopbrengsten liepen terug, de rentelasten namen toe en hd 
Kortingswetje kostte de gemeente ook enkele tonnen. 

Aan Drees de weinig dankbare taak om dekking te vinden voor die 
tekorten. Hij kon daarbij gelukkig de vruchten plukken van het voor
zichtige en degelijke financiële beleid dat B&W in voorgaande jarer 
hadden gevoerd. Dat was natuurlijk voornamelijk de verdienste van D( 
Wilde, maar die had daarbij de steun gehad van het gehele college, ter
wijl ook Drees' voortdurende streven naar efficiency debet was aar 
de gunstige financiële positie van de gemeente en haar bedrijven. Zoal: 
gezegd beschikte Den Haag over enkele reserves. Een batig saldo op d< 
gemeentelijke rekening was niet opgevoerd op de begroting voor he 
volgende jaar, maar gereserveerd voor moeilijker tijden. In 1931 wa; 
deze algemene reserve opgelopen tot tweeënhalf miljoen gulden.6' 

Daarnaast waren er de reservefondsen van de gemeentebedrijven 
die in totaal zevenenhalf miljoen gulden bedroegen.62 Het ging daarbi 
om overwinsten die waren gereserveerd voor het geval door bepaaldi 
omstandigheden de winst in een jaar lager uitviel dan geraamd. Uit d< 
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bedrijfsreserve kon dan het verschil worden aangevuld zodat de lagere 
winst of het verlies geen gevolgen had voor de gemeentebegroting. Het 
doel van deze fondsen was dus altijd geweest het geven van stabiliteit 
aan de gemeentebegroting en daarom achtten B&W het gewettigd dat 
deze reserves, gezien de buitengewone omstandigheden, gedeeltelijk 
werden benut om evenwicht op de begroting te verkrijgen. Drees heeft 
dat herhaaldelijk aan de critici moeten uitleggen, ook om het misver
stand weg te nemen dat de gemeente door het onttrekken van deze gel
den de soliditeit van de gemeentebedrijven ondermijnde. Daarvan was 
geen sprake, want deze algemene reservefondsen hadden niets met be
drijfsvoering van doen. Het was volgens hem niet te verdedigen dat men 
belastingen zou verhogen of harde bezuinigingen zou doorvoeren en 
tegelijkertijd aanzienlijke reserves ongemoeid liet.63 

Uit het feit dat sommige gemeentebedrijven over dergelijke reserves 
beschikten, kan men afleiden dat de tarieven hoger waren dan nood
zakelijk. Dat was inderdaad het geval, maar vergeleken bij andere plaat
sen waren de tarieven in Den Haag nog altijd betrekkelijk laag.6"4 Drees 
had liever gezien dat de tarieven van onder meer het elektriciteitsbedrijf 
verder omlaag gingen (ze waren kort daarvoor al verlaagd), maar van 
vermindering van deze inkomstenbron kon na het najaar van 1931 geen 
sprake meer zijn. Een verdere verlaging van de tarieven was niet oppor
tuun, zo verklaarde hij in december 1931, hoe graag hij die ook had wil
len toezeggen. Aan de andere kant wees hij verhoging van de tarieven 
om de begroting sluitend te maken zeer beslist van de hand.6' 

Aan de inkomstenkant was er in Den Haag ook nog de nodige ruim
te voor belastingverhoging. De belangrijkste gemeentelijke belasting, 
de zogenaamde opcenten op de gemeentefondsbelasting, waren van alle 
gemeenten met meer dan twintigduizend inwoners in Den Haag het 
laagst. Daar werden in het jaar 1932-1933 slechts zes opcenten geheven, 
in Amsterdam vierenzeventig en in Rotterdam tachtig.66 In de eerste 
jaren van de crisis was deze inkomstenbelasting zelfs verlaagd. Deson
danks waren B&W aanvankelijk weinig genegen om de opcenten te ver
hogen.67 Uiteindelijk zou men er niet aan ontkomen. 

Ten slotte drong Drees voortdurend bij de regering aan op verho
ging van de rijkssteun voor de werklozenzorg. Die was erg laag: in 1932 
ging het om 460.000 gulden, terwijl Maatschappelijk Hulpbetoon in 
totaal 10,8 miljoen gulden uitgaf.68 Voor een deel hadden die pleidooien 
succes. De minister van Binnenlandse Zaken verruimde het aantal cate-
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gorieën van crisiswerklozen met onder meer bouwvakkers en vissers, 
waardoor de bijdrage aan Den Haag in 1933 zou verdubbelen. Maar het 
percentage van de crisiswerklozensteun dat door het Rijk werd vergoed 
bleef vijfentwintig procent. Daar stuitte Drees op de weerstand van het 
ministerie van Financiën, waar men meende dat de financiële toestand 
van Den Haag niet zo zorgelijk was als die van het Rijk. Drees vond dat 
onredelijk. Hij wilde Den Haag geenszins vergelijken met Amsterdam 
of Rotterdam, die voor ontzaglijke problemen stonden en een behoor
lijke rijkssteun genoten. Maar Utrecht kon zichzelf wel bedruipen en 
die stad kreeg vijfenvijftig procent van de uitgaven voor crisiswerk
lozensteun vergoed.69 

Dat was de keerzijde van de betrekkelijk gunstige financiële positie 
waarin Den Haag verkeerde. Zoals Marchant het in een begrotings
debat uitdrukte: we hebben 'met onze zes opcenten den gebraden haan 
uitgehangen', ook tegenover het ministerie.70 Bij Financiën had men wel 
begrip voor het Haagse argument dat de gemeente in zekere zin werd 
gestraft voor haar voorbeeldige financiële beleid in voorgaande jaren, 
maar dat veranderde uiteindelijk niets aan de afwijzing. Voor Drees zat 
er één voordeeltje aan deze kwestie. Het oordeel van Financiën kon hij 
aanvoeren tegen de kritiek dat hij een onvoorzichtig of zelfs gevaarlijk 
financieel beleid voerde.71 

Natuurlijk is met de reserves en de inkomsten niet alles gezegd. Van
af het najaar van 1931 drong Drees herhaaldelijk bij alle gemeentelijke 
diensten en bedrijven erop aan soberheid te betrachten bij de uitgaven. 
Men moest zich er telkens rekenschap van geven of een uitgave wel 
strikt noodzakelijk was en of het misschien niet goedkoper kon. Het 
streven van Drees was gericht op versobering over de gehele linie, zon
der inkrimping van de gemeentelijke bemoeiingen. Door voortdurend 
waakzaam en werkzaam te zijn bleken grote besparingen mogelijk. In 
de raad benadrukte Drees herhaaldelijk het belang van de versobering. 
Die manier van bezuinigen viel niet zo op omdat er geen raadsbeslissing 
voor nodig was, zoals bij een korting op de lonen, maar de betekenis 
ervan mocht men niet onderschatten.72 

Burgemeester Bosch van Rosenthal wees daar ook op bij het vertrek 
van Drees als wethouder in 1933. In zijn afscheidswoord zei hij: 

Bij uitstek was [Drees] onder de moeilijke omstandigheden van den 
laatsten tijd geschikt om door scherp toezicht op en onvermoeide 
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bestudeering van alle begrootingsposten mogelijke bezuinigingen 
te ontdekken, voor te stellen en door te zetten, die, zonder de 
overheidszorg zelve in gevaar te brengen, het apparaat van de 
gemeente op de meest doelmatige wijze konden doen werken. [...] 
Ik kan den Raad verzekeren, dat daarbij het eigen departement van 
den Wethouder: Openbare Werken, waarvan de Wethouder alle 
details kende, een uitnemend voorbeeld gaf. 

Alleen het college, zo voegde Bosch eraan toe, kon weten welk stil dan 
wel uitgesproken verzet Drees had moeten overwinnen.73 

Wat openbare werken betrof was de beleidslijn van Drees en het col
lege: doorgaan met de grote werken die al in uitvoering waren (zoals de 
groente- en fruitmarkt en het Laakkanaal); beginnen met de werken 
waartoe de raad al had besloten (zoals het Gemeentemuseum en de uit
breiding van het Zuidwalziekenhuis); versneld uitvoeren van straten
plannen, waardoor bouwrijpe grond beschikbaar kwam, wat de bouw
nijverheid zou stimuleren. Den Haag sloeg in dit opzicht een goed 
figuur, want in veel andere plaatsen moest men uit geldgebrek openbare 
werken stilleggen. In verband met de werkgelegenheid wilde Drees het 
liefst grote werken vervroegd uitvoeren; in elk geval moest men door
gaan met de voorbereiding, al was nog niet zeker of men het project snel 
in uitvoering zou kunnen nemen. Zo gingen ook de voorbereidingen 
voor de bouw van een nieuw stadhuis gewoon door. Daartegenover 
stond het uitstel van verscheidene kleinere werken, zoals verkeersver-
beteringen, die wel wenselijk maar niet dringend noodzakelijk waren.74 

Tijdens Drees' wethouderschap bleef Den Haag in staat de oplopen
de crisisuitgaven te bekostigen uit de gewone dienst van de gemeente
begroting. De gemeente hoefde geen crisisdienst in te stellen, zoals het 
Rijk en grote steden als Amsterdam en Rotterdam moesten doen. Bij 
een crisisdienst werden crisisuitgaven (in wezen 'gewone' uitgaven) ge
dekt met buitengewone middelen, met name geldleningen. Dat gaf wel
iswaar lucht op de gewone dienst, maar bracht op termijn aanzienlijke 
lasten met zich mee in de vorm van rente en aflossingen. Een enkeling 
vond dat Den Haag daar ook toe over moest gaan, wat Drees afwees als 
ongewenst en voorlopig ook onmogelijk. De regering zou de maatregel 
niet goedkeuren zolang Den Haag niet aan het maximum qua belas
tingheffing zat en ook nog beschikte over reserves.75 
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Meer dan hij bij Sociale Zaken gewend was, stond Drees als wethouder 
van Financiën bloot aan kritiek. Bij het debat over de begroting voor 
1933 moest hij zich tegenover tal van verwijten verdedigen. Volgens de 
critici had hij de sombere financiële situatie te gunstig voorgesteld, de 
uitgaven voor Maatschappelijk Hulpbetoon te laag geraamd, en de raad 
en het publiek zand in de ogen gestrooid over de noodzakelijke belas
tingverhoging. In een uitvoerig betoog - de langste redevoering die hij 
in de raad zou houden - diende Drees zijn opponenten van repliek. 

Hij begreep wel waarom de kritiek zo fel was. Financiële problemen 
zorgden immers altijd voor scherpere tegenstellingen - 'leege kisten 
maken twisten' - wat men in Den Haag niet gewend was, althans niet 
om die reden. Ook speelde zijn afwijzing van de tweeënhalf procent 
loonkorting (die in datzelfde debat aan de orde was) mee: 'Wanneer die 
vijf ton loonsverlaging eenstemmig door Burgemeester en Wethouders 
was voorgesteld, dan zou er [...] geen vuiltje aan de lucht geweest zijn, 
dan was dit een voorzichtige begroting geweest, door een braaf en voor
zichtig man voorgedragen.' Drees verwierp het verwijt dat hij zoveel 
onvoorzichtiger raamde dan zijn voorganger. De Wilde had de uitgaven 
van Maatschappelijk Hulpbetoon voor 1932 lager geraamd dan ze in 1931 
volgens de laatste prognose zouden bedragen. Toen kraaide er geen haan 
naar. Maar nu in deze begroting hetzelfde gebeurde, 'is dat weer zoo'n 
misdadig sociaal-democraat, die dat op lichtvaardige wijze doet en 
daarmede van een vroeger solied beleid op vreeselijke wijze afwijkt'.76 

Drees ging natuurlijk ook inhoudelijk in op de kritiek. De ontwerp
begroting was in hoofdlijnen opgesteld toen de laatste tegenvaller van 
Maatschappelijk Hulpbetoon (2,2 miljoen gulden) bekend werd. Er was 
oorspronkelijk een belastingverhoging van zes naar zesentwintig op
centen geraamd. Persoonlijk had hij de begroting voor 1933 met 2,2 mil
joen gulden willen verhogen en de opcenten op tweeënveertig willen 
brengen. Zijn collega's in B&W, onthulde hij nu, hadden hem daarvan 
weerhouden met het argument dat het ministerie van Financiën min
der genegen zou zijn de rijksbijdrage voor de werklozenzorg te verho
gen als Den Haag het tekort zelf al op een andere wijze geheel kon dek
ken. De vaststelling van het opcentencijfer kon wachten tot april 1933 
(het belastingjaar liep van 1 mei tot 1 mei). Het college had dus besloten 
de ontwerpbegroting zelf niet aan te passen, maar de raad wel precies 
op de hoogte te brengen én van de tegenvallende cijfers én van de moge
lijke consequentie voor het opcentengetal. Dat was gebeurd in de Me-

396 



morie van Toelichting; 'hoe men ons dan kan beschuldigen van camou
flage,' zei Drees, 'is mij niet duidelijk.' Ook de mogelijke dekking van het 
waarschijnlijke tekort van 2,2 miljoen gulden was uit de toelichtingen 
bij de cijfers af te leiden, maar hij wilde het voor de zekerheid wel even 
voorrekenen.77 

Na Drees' grondige verdediging van zijn beleid verstomde de kritiek. 
De CHU, die had aangekondigd tegen de begroting te zullen stemmen, 
kwam op haar voornemen terug. Alleen de liberalen en de communis
ten brachten een tegenstem uit.78 Bij de behandeling van de begroting 
van de dienst Gemeentewerken had Drees overigens al sarcastisch op
gemerkt dat de kijk op de financiële toestand bij de raadsleden binnen 
enkele dagen 'belangrijk optimistischer' was geworden. Hij had ver
wacht dat men op drastische bezuinigingen zou aandringen, maar het 
tegendeel was het geval. Het ging daarbij om een fenomeen waarover 
hij in latere jaren als minister-president ook zou vallen: bij de algemene 
beschouwingen verweten de financiële woordvoerders het kabinet een 
gat in de hand te hebben, terwijl bij de afzonderlijke departementen de 
betrokken fractiespecialisten steevast met allerlei wensen kwamen en 
op hogere uitgaven aandrongen.79 

Op 10 april 1933 stelde de Haagse raad op voorstel van B&W de op
centen vast op vijfenveertig. Drees relativeerde de verhoging. De meeste 
belastingplichtigen bleven onder het niveau van 1929, vlak voor de crisis 
uitbrak. Ook stak Den Haag nog altijd gunstig af vergeleken bij andere 
gemeenten.8" Het was zijn laatste belangrijke debat als wethouder van 
Financiën, want het stond wel vast dat hij twee weken later gekozen zou 
worden tot lid van de Tweede Kamer. Hij zou enkele maanden langer 
aanblijven als wethouder om de begroting voor 1934 op te stellen. Eind 
augustus presenteerde hij die voor het eerst ook op een persconferentie, 
daarmee het Amsterdamse voorbeeld volgend.8' Hij liet een sluitende 
begroting na, met enkele onzekere posten - dat was men inmiddels wel 
gewend - maar ook nog altijd 4,9 miljoen gulden in de bedrijfsreserves 
om tegenvallers op te vangen. Van een verdere belastingverhoging was 
geen sprake, wel van nieuwe bezuinigingen op de personeelskosten. 
B&W hadden opnieuw afschaffing van de vakantietoeslag en uitstel van 
de periodieke verhogingen aan het GO voorgelegd. 

Drees had voor hete vuren gestaan. Vanaf het najaar van 1931 waren 
de crisisuitgaven onvoorspelbaar geworden. 'De toestand is volslagen 
onzeker,' had Drees eens in de raadscommissie voor Financiën ver-

397 



klaard, 'en iedere raming is een slag in de lucht.'82 Die onzekerheid was 
alleen maar vergroot doordat geen staat te maken viel op het beleid van 
de landsregering. Bij het opmaken van de begroting voor 1934 was nog 
steeds niet bekend hoe hoog de rijksbijdrage in de werklozensteun voor 
het lopende jaar 1933 zou zijn. Ook had de regering het voornemen om 
opnieuw te korten op de uitkeringen uit het gemeentefonds. Daardoor 
werd het de gemeenten onmogelijk gemaakt om een deugdelijk begro
tingsbeleid te voeren, schreef Drees in de Memorie van Toelichting op 
de nieuwe begroting.83 Desondanks was hij erin geslaagd te voldoen aan 
de slotwoorden van zijn rede in december 1931: de lasten voor de bevol
king waren niet te zwaar gemaakt, de stad had zich verder normaal kun
nen ontwikkelen, en de sociale voorzieningen waren niet aangetast. 

AFSCHEID ALS WETHOUDER 

De overstap van Drees naar de Tweede Kamer stond al langere tijd min 
of meer vast. Vanaf 1918 had hij op de SDAP-lijst gestaan bij Kamer
verkiezingen, zij het altijd op een onverkiesbare plaats. Slechts eenmaal 
was er serieus sprake geweest van een verkiesbare plaats. Bij de Kamer
verkiezingen van 1922 had de federatie Den Haag daarvoor geijverd, 
zonder acht te slaan op de vraag of de raadsfractie wel een vervangende 
wethouder zou kunnen leveren. Het wethouderschap van een grote stad 
was immers onverenigbaar verklaard met het Kamerlidmaatschap. 
Uiteindelijk was Drees wel gestegen van de vierde naar de derde plaats, 
achter K. ter Laan en A.W. IJzerman, maar daarmee maakte hij geen 
kans op een Kamerzetel.84 

In februari 1931 kwam een serieuze kandidaatstelling van Drees, bij 
de verkiezingen van 1933, aan de orde. Het PB achtte het wenselijk dat er 
in sommige plaatsen nieuwe lijstaanvoerders kwamen. Dat voor Den 
Haag Drees werd genoemd lag voor de hand, omdat hij er zeer populair 
was en een succesvol lijstaanvoerder bij de raads- en Statenverkiezin
gen. Het PB zat wel met het probleem wat men met Ter Laan aan moest 
die altijd nummer één had gestaan in de kieskring Leiden-Den Haag. 
Drees gaf aan dat hij niet de plaats van Ter Laan wilde innemen als die 
zijn Kamerlidmaatschap wenste voort te zetten. Ook vond hij dat het 
partijbestuur beter overleg kon voeren met het Haagse federatiebestuur 
na zijn aftreden als voorzitter, in november 1931. Uiteindelijk kwam een 
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voor alle partijen aanvaardbare oplossing uit de bus. Er kwamen twee 
afzonderlijke lijsten met Ter Laan als aanvoerder in Leiden en Drees in 
Den Haag.85 

Het Kamerlidmaatschap van Drees lijkt niet te zijn voortgevloeid uit 
een brandende ambitie, maar daarvan heeft hij in het openbaar zelden 
blijk gegeven. Het raadslidmaatschap ambieerde hij zeker, en hetzelfde 
gold voor het wethouderschap, dat hem ook veel voldoening heeft gege
ven. Zijn overstap naar de Tweede Kamer verklaarde hij in zijn memoi
res als volgt: 'Ik ben dan ook niet heengegaan omdat ik genoeg had van 
het wethouderschap, maar om te voldoen aan de wensen van de federa
tie die mij ook voor het kamerlidmaatschap als kandidaat wilde.'86 Dat 
kan echter niet het hele verhaal zijn. Hij zal zeker, meer dan in voor
gaande jaren, toe zijn geweest aan verandering van werkkring. Hij zat 
lang genoeg in de lokale en de provinciale politiek en inmiddels ook zes 
jaar in het landelijke bestuur van de partij. Het Kamerlidmaatschap was 
de logische volgende stap. 

Desalniettemin zei hij het wethouderschap met enige pijn in het hart 
vaarwel. Vanuit de federatie drong men aan op zijn aanblijven als wet
houder, tot 1935. Hij zou de combinatie met het Kamerlidmaatschap 
wel aankunnen, meenden de Haagse partijgenoten. Drees vond zelf dat 
hij het niet kon maken een uitzondering te vormen op de regel die de 
cumulatiecommissie onder zijn voorzitterschap had aangescherpt. Ook 
het partijbestuur, bij monde van Oudegeest en C. Woudenberg, wees 
het Haagse voorstel van de hand.87 

In februari 1933 vonden in de wateren van Nederlands-Indië gebeurte
nissen plaats die gevolgen zouden hebben voor de Nederlandse politiek 
in de komende jaren, in het bijzonder voor de SDAP. Op het marine
schip 'De Zeven Provinciën' brak muiterij uit als reactie op twee vlak na 
elkaar volgende kortingen op de wedden. De muiters wilden bij wijze 
van protest opstomen naar de thuishaven Soerabaja en zich daar over
geven. Maar de autoriteiten maakten voortijdig een einde aan die actie 
door middel van een vliegtuigbom, waarbij drieëntwintig doden en 
veertien gewonden vielen.88 

In linkse kringen kon men begrip opbrengen voor de muiters, al 
noemden vertegenwoordigers van de SDAP in officiële verklaringen het 
middel dat de ontevreden marinemannen hadden ingezet, ontoelaat
baar. Diep gekoesterde overtuigingen waren in het geding: antimilita-
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risme, antikolonialisme en de afkeer van de bezuinigingspolitiek. Was 
de muiterij op zichzelf niet goed te praten, de manier waarop de rege
ring er een einde aan had gemaakt wekte grote verontwaardiging. Ook 
bij Drees, die er uiting aan gaf op een protestavond van de SDAP. Naar 
eigen zeggen hield hij er een van zijn felste redevoeringen.89 In rechtse 
kringen was de verontwaardiging even groot, maar daar ging het van
zelfsprekend om de muiterij zelf en om iedereen die de actie toejuichte 
of goedkeurde. Hier waren even diepe gevoelens in het geding: eerbied 
voor orde en gezag, afkeer van communisme en socialisme. 

In de nasleep van de muiterij voerde de regering verschillende maat
regelen door ter versterking van het gezag. De sociaal-democratie werd 
nu ook getroffen door beperkingen die al langer golden voor extremis
tisch links. De rode persorganen werden uit militaire gebouwen ge
weerd, het lidmaatschap van een sociaal-democratische organisatie 
werd verboden voor militairen en burgerambtenaren op het ministerie 
van Defensie, de Nvv-bonden werden geweerd uit het georganiseerd 
overleg bij Defensie. Deze maatregelen vonden brede instemming bij 
iedereen die niet socialistisch was, want de SDAP had haar ware aard 
weer laten zien: gezagsondermijnend, antidemocratisch, revolutionair. 

In diezelfde sfeer vonden eind april 1933 Kamerverkiezingen plaats. 
Orde en gezag stonden centraal in de bijzonder felle verkiezingsstrijd, 
terwijl aan de economische crisis nauwelijks aandacht werd besteed. De 
SDAP zat in het verdomhoekje en leed een gevoelige nederlaag. De par
tij verloor niet alleen twee zetels, maar zag voor het eerst ook het aantal 
kiezers dalen.9" De ARP won - in H. Colijn zagen velen de sterke man 
die Nederland zo hard nodig had - evenals de communisten en het 
extreem-rechtse Verbond voor Nationaal Herstel, dat één Kamerzetel 
veroverde. 

Drees werd tot Kamerlid gekozen. Onder de kiezers bevond zich zijn 
trotse moeder, hoewel zij de politieke opvattingen van haar zoon niet 
volledig deelde. Al eerder was ze bij Kamerverkiezingen naar Den Haag 
gekomen om op haar Wim te stemmen (hij stond in Amsterdam niet op 
de lijst), maar nu was het natuurlijk bijzonder omdat hij lijstaanvoerder 
was. To nodigde haar uit te komen logeren en wees erop dat ze tijdig 
haar stemkaart van Amsterdam naar Den Haag moest laten overschrij
ven.91 
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Eind augustus, toen de ontwerp-gemeentebegroting gereed was, diende 
Drees zijn ontslag in als wethouder. Het werd hem verleend met ingang 
van 11 september 1933. Hij bleef wel lid van de gemeenteraad en keerde 
dus na veertien jaar terug in de banken bij de fractie. Als oud-wethou-
der ontving hij in het vervolg een pensioen van 3500 gulden, de helft van 
het genoten salaris. In 1928 had de Haagse raad de oude regeling van het 
wethouderspensioen gewijzigd in die zin, dat het pensioen gekort zou 
worden als de oud-wethouder inkomsten of een pensioen uit andere 
openbare ambten genoot. Maar Drees profiteerde van het feit dat die 
wijziging niet gold voor de op dat moment zittende wethouders. Het 
wethouderspensioen voorkwam dat zijn overstap naar de Tweede Ka
mer een financiële aderlating zou betekenen, aangezien een Kamerlid 
een'schadeloosstelling'van vijfduizend gulden ontving.92 

Het lovende afscheidswoord dat Bosch van Rosenthal op 11 septem
ber na de wethoudersverkiezing uitsprak, moet Drees met gemengde 
gevoelens hebben aangehoord. Een meerderheid van de raad had na
melijk Feber tot wethouder gekozen en niet de kandidaat van de SDAP, 

Agnes de Vries-Bruins. Drees beantwoordde Bosch dan ook niet: in 
plaats daarvan vroeg Vrijenhoek het woord om te bedanken als wet
houder, aangezien de zojuist gehouden stemming er klaarblijkelijk op 
was gericht de sociaal-democraten uit het college te weren.93 De scha
duw die zo op Drees' afscheid werd geworpen, kwam overigens niet on
verwacht. To schreef aan de familie in Amsterdam: 'Er is zoo geïntri
geerd en de laatste dagen waren al vol spanning.'94 

Na Rotterdam en Amsterdam zat nu ook 'Den Haag zonder roode 
wethouders', zoals de kop van de Vooruit luidde. Het was volgens de 
commentator duidelijk dat de liberalen en de katholieken vooraf had
den afgesproken om de socialisten uit het college te werken. Ze hadden 
daartoe de gelegenheid omdat de antirevolutionairen principiële be
zwaren hadden tegen een vrouwelijke wethouder. Het motief was ook 
duidelijk: om 'den weg te openen voor de grond- en woningpolitiek van 
de heeren Van Beresteyn en Feber. Deze wethoudersverkiezing is een 
overwinning van de grond- en woningexploitanten, zij is de wraak voor 
1929 en 1931.' De affaire was een slag in het gezicht van de sociaal-demo
craten, in het bijzonder van Drees. Het was een blamage dat uitgere
kend Feber in zijn plaats was gekozen, de man die bij herhaling 'op naar
geestige en volkomen onzaakkundige wijze' Drees' financiële beleid had 
aangevallen. 'Men zal van deze domme politiek de gevolgen ondervin-
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den,' waarschuwde het blad. 'Men zendt niet straffeloos een fractie van 
veertien socialisten in de oppositie.'95 

Een week later, vlak voor de raad overging tot het kiezen van de op
volger van Vrijenhoek, vroegen Vliegen en Drees op hoge toon om tekst 
en uitleg. Drees sprak'scherp als een scheermes', zoals een van de kran
ten het aanduidde.96 Hij werd tot tweemaal toe door de voorzitter afge
hamerd vanwege onparlementair taalgebruik: de woorden 'laf' en 'in
trigeren' waren niet toelaatbaar. Dat was hem niet eerder overkomen. 
De tweede keer, bij het woord 'intrigeren', was Drees' reactie daarop: 
men mag blijkbaar alles doen, maar niemand mag dat naar waarheid 
kwalificeren! 

Drees had geen goed woord over voor de wijze waarop de politieke 
tegenstanders hadden geopereerd. Ze hadden eerlijk moeten zeggen: we 
willen niet meer met de SDAP in het college samenwerken. Daartoe had 
men het volste recht gezien de sterk uiteenlopende opvattingen over 
bijvoorbeeld de crisispolitiek. De politieke tegenstellingen waren dan 
verscherpt, maar de verhoudingen waren zuiver gebleven. De geheime 
afspraken daarentegen, de valse voorwendsels en de wijze waarop Vrij
enhoek ook door een collega-wethouder in het ongewisse was gelaten 
over zijn politieke lot - dat had bij de sociaal-democraten diepe verbit
tering gewekt. Drees besloot: 

Wij zijn nu genoodzaakt den strijd geheel uit te vechten in den 
Raad. Wij staan in een positie, die wij niet hebben gezocht, noch 
gewenscht, maar wij staan daarin met zuivere handen en met een 
zuiver geweten. In den ons opgedrongen strijd zullen wij ons weten 
te weren, ook in den strijd voor de zuivering van de politieke zeden 
in den Haagschen gemeenteraad.97 

Opmerkelijk genoeg beperkte hij zijn verontwaardiging tot publieke 
uitlatingen in de raad en op een protestvergadering van de partij. Te
genover Cost Budde, een van zijn voormalige hoofdambtenaren, had 
hij de affaire afgedaan met een beheerst: 'Het is wel kras.'98 

De gevraagde openheid kregen de sociaal-democraten toen niet. Be
halve de opmerking dat de SDAP zichzelf een en ander kon aanrekenen 
door Drees tussentijds te laten vertrekken, bleef het bij enkele ontken
ningen van schuld en de verklaring dat de algemene beschouwingen bij 
de begroting een beter moment waren om op de zaak terug te komen. 
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De verkiezing van de nieuwe wethouder bracht vervolgens een onaan
gename verrassing voor Van Beresteyn, die als voornaamste 'complot-
teur' vast rekende op een zetel in het college. Hij was niet de enige ge
gadigde, ook Snoeck Henkemans zag een kans op het door hem al jaren
lang begeerde wethouderschap. Om te voorkomen dat Van Beresteyn 
zijn doel zou bereiken stemden de SDAp'ers op Snoeck, die mede dank
zij de onthouding van enkele katholieken de prijs voor de neus van Van 
Beresteyn wegkaapte. De herinnering aan dat moment deed Drees vele 
jaren later nog zichtbaar veel genoegen." 

Op zijn beurt verbitterd deed Van Beresteyn in december een boekje 
open over de gehele gang van zaken. Ook de andere betrokkenen lieten 
zich niet onbetuigd. Tot in detail werd in dit debat de gehele intrige aan 
de openbaarheid prijsgegeven. Het ging daarbij niet eens zozeer over de 
wering van ten minste één SDAp'er uit het college, want daar was een 
meerderheid vóór geweest: de liberalen, de katholieken, de christelijk-
historischen en de antirevolutionair Duymaer van Twist. De moeilijk
heid was vooral geweest wie de opengevallen plaatsen mocht bezetten, 
want er waren drie kandidaten voor twee zetels: Van Beresteyn, Feber en 
Snoeck Henkemans. Dat had tot het nodige gekonkel geleid. In het ge
heime overleg had Snoeck Henkemans zelfs voorgesteld te loten om de 
wethouderszetels! Aan het slot van het raadsdebat voorspelde Bosch 
dan ook dat de affaire schromelijk voedsel zou geven aan de vaak ge
hoorde kritiek op het parlementaire stelsel. 

De vrees van de sociaal-democraten voor een verandering van de 
grondpolitiek werd niet bewaarheid. Feber, die de portefeuille van Vrij-
enhoek overnam, liet zich weinig gelegen liggen aan Van Beresteyns 
aanhoudende bestrijding van het erfpachtstelsel. Hij was meer bevreesd 
voor de felle oppositie van veertien sociaal-democraten en voerde 
trouw het compromis van 1931 uit. Gedurende zijn wethouderschap 
werd zelfs aanzienlijk minder grond verkocht dan Vrijenhoek in 1930 en 
1931 had gedaan.100 
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