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HOOFDSTUK l 6 

De economische crisis, 1933-1937 

Vanaf 10 mei 1933 maakte Drees deel uit van de oppositie in de Tweede 
Kamer. In de landspolitiek was de SDAP nooit anders dan een opposi
tiepartij geweest en na de gebeurtenissen van het voorjaar van 1933 was 
de kans op regeringsdeelname alleen maar kleiner geworden. Vanzelf
sprekend wist Drees al langer dat de politieke verhoudingen in de Ka
mer anders lagen dan in de gemeenteraad. Meermalen zou hij de uit
spraak van zijn collega-wethouder De Wilde aanhalen, die eens tegen 
hem had gezegd: 'In B. en W. zijn we vrienden, maar in de Kamer zijn 
jullie onze vijanden.' De Wilde werd minister van Binnenlandse Zaken 
in het kabinet-Colijn 11 dat in mei 1933 aantrad. 'Ik wilde dat wij weer 
samen konden beginnen,' zei hij toen tegen Drees, 'maar dat is jammer 
genoeg nu niet mogelijk.'1 Drees zal daar niet rouwig om zijn geweest, 
want over de crisispolitiek konden ze het toch niet eens worden. Uit het 
tweede citaat blijkt overigens dat De Wilde Drees persoonlijk nog altijd 
hoogachtte, ondanks de grotere politieke tegenstellingen. Hij zou dat 
later nog een keer benadrukken: 'Drees, jij bent zo'n fidele kerel, dat, 
wanneer je vandaag Gereformeerd zou worden, wij je morgen ouder
ling zouden maken.'2 

KAMERLID VOOR DE SDAP 

Voor Drees, die in Den Haag veertien jaar lang achter de bestuurstafel 
had gezeten, betekende het Kamerlidmaatschap een omslag. Achteraf 
heeft hij nooit onder stoelen of banken geschoven dat deze functie op 
zichzelf hem niet veel voldoening heeft geschonken. Het contrast met 
zijn eerdere werkzaamheden was groot. 
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Als wethouder kon ik handelen, daden stellen, beslissingen nemen, 
voorstellen doen aan B. enW. en daarna aan de gemeenteraad, 
deelnemen aan het beraad in het college van B. en W. over heel het 
gemeentelijke beleid, waarbij ieder lid reële invloed had. In de 
Kamer werd ik lid van een grote fractie, onvermijdelijk voorlopig 
met een beperkte taak, bovendien in de oppositie tegenover een 
meerderheid die alles afstemde wat van onze kant kwam. Van 
gemeentepolitiek naar landspolitiek is [een] overgang op een breder 
terrein, in de gegeven omstandigheden echter zonder wezenlijke 
invloed te kunnen uitoefenen. Het was in hoofdzaak getuigen, niet 
handelen. Het kamerwerk is wel boeiend, [...] maar het zou bij mij 
een gevoel van leegte hebben gelaten, als ik daarnaast niet veel ander 
werk had kunnen doen. 

Daarmee doelde hij op zijn lidmaatschap van de Haagse gemeenteraad 
en de Provinciale Staten, het partijbestuur van de SDAP en zijn vele ne
venfuncties. 'Het was een druk leven, maar [het] deed me beter op de 
hoogte zijn van veel dat bij het kamerwerk van belang was en stelde me 
in staat nog wat anders te doen dan luisteren en nu en dan spreken.'3 

Met zijn zesenveertig jaar was Drees de jongste van de tweeëntwintig 
man sterke s DA p-fractie in de Tweede Kamer.4 De gemiddelde leeftijd 
van de Kamerleden lag over het algemeen hoog, maar bij de sociaal
democraten nog iets hoger dan bij de andere partijen. Er was bovendien 
sprake van grote continuïteit in de fractie, aangezien het merendeel van 
de leden al vele jaren in de Tweede Kamer zat. Hoewel het partijbestuur 
naar verjonging had gestreefd, was er weinig van terechtgekomen, mede 
doordat de partij bij de verkiezingen van 1933 twee zetels verloor. Juist 
enkele van de nieuwe gezichten van de afgelopen jaren keerden na de 
verkiezingen niet terug. Naast Drees was de onderwijzer en schrijver 
Theo Thijssen de enige nieuwkomer in 1933. 

Een grote rol was voor Drees aanvankelijk niet weggelegd, zoals uit 
zijn zojuist aangehaalde woorden blijkt. Fractievoorzitter Albarda trad 
als algemeen politiek woordvoerder op, bijgestaan door Vliegen, de on
dervoorzitter. Toen Albarda in 1925 Troelstra was opgevolgd, had hij 
gebroken met het systeem dat bij belangrijke politieke kwesties ook veel 
andere leden na de fractievoorzitter het woord voerden.5 Bovendien 
had de uitbreiding van de werkzaamheden van de Kamer geleid tot ster
kere rantsoenering van de spreektijd. De overige SDAp'ers beperkten 
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zich vooral tot hun eigen deelterrein, waarop ze door hun jarenlange 
Kamerlidmaatschap grote deskundigheid hadden verworven. In wezen 
waren Albarda en Vliegen de enige generalisten van de fractie. 

Drees zou zich bij hen voegen, al ging daar enige tijd overheen. Wel 
werd hij meteen gekozen tot tweede fractiesecretaris en vormde dus 
samen met Albarda, Vliegen en IJzerman (de eerste secretaris) het be
stuur van de fractie. Gaandeweg rees zijn ster en in 1937 zou Agnes de 
Vries-Bruins tegen het nieuwe Kamerlid M. van der Goes van Naters 
zeggen: 'Die fractie van ons wordt helemaal beheerst door de drie Wim-
men; dié beslissen en wij hebben niets te zeggen.'6 Die 'Wimmen' waren 
Albarda, Drees en de oude Vliegen, die overigens dat jaar met tegenzin 
de Tweede Kamer verliet. 

Zijn steeds belangrijker wordende positie dankte Drees deels aan 
de goede verstandhouding die hij met Albarda had opgebouwd in de 
Haagse gemeentepolitiek, zoals hij zelf later aangaf.7 Daarnaast speelde 
ongetwijfeld zijn taakopvatting een grote rol. Anders dan menig ander 
Kamerlid was hij zo veel mogelijk in de vergaderzaal bij de debatten 
aanwezig. Dat viel zozeer op dat iemand van een andere partij eens 
schertsend aan Drees vroeg of hij soms de 'waakhond' van de SDAP-

fractie was. Die voortdurende aanwezigheid had zijn voordelen. Zo 
bleef hij goed op de hoogte van alle zaken die speelden, was hij er altijd 
bij als er plotseling iets interessants gebeurde, kon hij op de juiste mo
menten een interruptie plaatsen of aansnellende fractiegenoten instru
eren als de bel had geluid die aangaf dat er een stemming plaatsvond. 
Overigens benutte hij zijn tijd in de vergaderzaal wel om Kamerstukken 
te lezen terwijl hij de debatten met een half oor volgde. Niet de krant, 
want dat maakte een 'onplezieriger indruk' op het publiek.8 

Drees' bijdrage aan de openbare beraadslagingen was vrij beperkt. 
Tot zijn portefeuille behoorden het binnenlands bestuur, de werklozen
zorg (voor zover het de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten 
betrof) en de volkshuisvesting.9 Over deze onderwerpen sprak hij voor
al bij de behandeling van de begroting, waarbij de spreektijd sterk ge
rantsoeneerd was. De eerste twee zaken lagen geheel op de lijn van zijn 
eerdere werkzaamheden als wethouder. Volkshuisvesting was voor hem 
nieuw, al interesseerde hij zich al langer voor het onderwerp en was hij 
er als wethouder zijdelings bij betrokken geweest. 

De beperkte spreektijd beviel Drees niet zo. Regelmatig liet hij met 
een zekere spijt weten dat hij wel meer had willen zeggen dan de hem 
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toegewezen tijd toeliet. Het was echter noodzakelijk en de anderen had
den er ook last van. Het moet hem meer hebben gestoord dat wat hij zei 
zo weinig leek uit te halen. In zijn memoires merkt hij op: 

In de raad, waar men nog naar elkaar placht te luisteren en waar het 
nog wel eens mogelijk was elkaar te overtuigen, heb ik mij meer 
thuis gevoeld dan in de kamer, waar vaak slechts weinig leden 
in de vergaderzaal aanwezig waren, waar de frakties vooraf hun 
standpunt hebben bepaald en de woordvoerder van de fraktie 
slechts zelden zich nog laat overtuigen, waar men vaak meer getuigt 
dan discussieert.10 

Dat is, hoe terloops ook gebracht, een opmerkelijke veroordeling van 
het politieke debat zoals het in de Kamer wordt gevoerd. Er spreekt in 
elk geval de frustratie uit van iemand die jarenlang tot een vruchteloze 
oppositie was veroordeeld. 

De crisis was het centrale thema bij nagenoeg alle onderwerpen 
waarover Drees sprak. Dat gold ook voor de volkshuisvesting waar hij 
elk jaar weer het probleem van de hoge huren aankaartte.11 Een ander 
steeds terugkerend thema was de gemeentelijke autonomie die door de 
crisis in toenemende mate onder druk kwam te staan. Zoals gezegd nam 
de regering maatregelen om in te grijpen in de loon- en salarisregelin
gen van de gemeenten en andere lagere overheden. De uit de hand 
lopende kosten voor de armen- en werklozenzorg brachten bovendien 
veel gemeenten financieel aan de grond. Ze werden afhankelijk van het 
Rijk wat tot rechtstreekse bemoeienis vanuit Den Haag met de gemeen
telijke huishouding leidde. Drees protesteerde tevergeefs tegen die ont
wikkelingen.12 

Enkele keren hield hij een redevoering over een puur politieke kwes
tie. Zo bekritiseerde hij de weigering van minister De Wilde om sociaal
democratische burgemeesters te benoemen, zoals we in het volgende 
hoofdstuk zullen zien. Verder vroeg Albarda hem te antwoorden op de 
redevoering van hun voormalige partijgenoot Duys, die na een conflict 
met de partij wel uit de fractie was getreden, maar zijn Kamerzetel niet 
had opgegeven.13 Bij de herziening van de Kieswet ten slotte sprak hij 
over de eventuele invoering van een beperkt districtenstelsel, een moge
lijkheid die in dit Kamerdebat aan de orde kwam. Vliegen, die als eerste 
het woord had gevoerd, was daarvan een voorstander. Drees mocht het 
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afwijzende standpunt van de meerderheid van de fractie verdedigen. 
Hij bepleitte bovendien afschaffing van de opkomstplicht, maar zijn 
amendement haalde het net niet (negenendertig tegen vierenveertig 
stemmen).14 

Het grote aantal stemmen dat Drees met dat amendement haalde 
was zeldzaam. Meestal kregen amendementen of moties van SDAp'ers 
nauwelijks steun, een bewijs van het voortdurende isolement waarin de 
partij in de Kamer verkeerde. De tegenstellingen waren absoluut en de 
politieke verhoudingen noemde Drees nadien in een interview 'aan de 
koele kant'. De persoonlijke omgang met anderen was vrij normaal: in 
de Kamer, de commissies en de afdelingen was er gewoon contact. Door 
zijn vele nevenfuncties kende Drees veel politici van andere partijen 
persoonlijk. Daarentegen was er maar 'heel zelden' politiek overleg 
'dat tot een zekere overeenstemming kon leiden over bepaalde punten'. 
Ook met de links-liberale VDB waren de verhoudingen in de periode 
!933-i937 gespannen omdat de vrijzinnig-democratische minister van 
Financiën P.J. Oud door de SDAp'ers werd gezien als een van de voor
naamste steunpilaren van de politiek-Colijn. Na 1937 zou het wat beter 
gaan aangezien de VDB toen niet langer deel uitmaakte van de rege
ring.'3 

De door Drees ingediende moties en amendementen bevestigen dit 
beeld. Om in behandeling te kunnen komen dient een voorstel van een 
Kamerlid door een aantal anderen te worden ondersteund. Daartoe zijn 
partijgenoten vanzelfsprekend bereid, maar als het even kan zal de in
diener naar een breder draagvlak streven en ook andersdenkenden vra
gen zijn voorstel te ondersteunen. Doorgaans, als er sprake was van eni
ge politieke strekking, kon Drees bij zijn moties en amendementen al
leen maar rekenen op ondersteuning door zijn eigen partijgenoten. Dat 
was onder meer het geval bij zijn moties over handhaving van de hoogte 
van de werklozensteun en over maatregelen om de huren te verlagen. 
Bij de stemming vonden de SDAp'ers in die gevallen ook weinig mede
standers.16 

Een enkele keer vond Drees voor een betrekkelijk 'onschuldig' 
amendement wel steun bij Kamerleden van een andere richting, bij
voorbeeld bij zijn voorstel voor de instelling van een adviescommissie 
ten behoeve van het Werkloosheidssubsidiefonds, waaruit de gemeen
ten bijdragen ontvingen voor de werklozenzorg. Al jarenlang had Drees 
gepleit voor een commissie waarin de gemeenten op zijn minst gehoord 
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konden worden over de verdeling van de rijksbijdragen. Ook bij andere 
partijen was die roep opgegaan en twee katholieken ondersteunden dan 
ook het amendement. Mede daardoor boekte Drees succes. Minister 
Oud nam zijn amendement over en benoemde hem - hoe kan het ook 
anders - enkele maanden later tot lid van de nieuwe commissie.17 

Dat enkele kleine succes woog niet op tegen de afwijzing waarop 
voorstellen vanuit sociaal-democratische hoek doorgaans stuitten. De 
machteloze oppositie was voor Drees en de zijnen in de crisistijd des te 
frustrerender omdat ze geen vuist konden maken tegen ongewenste be
zuinigingsmaatregelen, noch steun vonden voor de alternatieve maat
regelen die ze bepleitten om de crisis en haar gevolgen te bestrijden. 

DE SOCIAAL-DEMOCRATIE EN DE CRISIS 

In 1933 was de economische crisis vier jaar oud.18 In de eerste twee jaar 
was de situatie in Nederland nog relatief gunstig geweest, al werden 
vooral landbouw en scheepvaart getroffen door de daling van de prijzen 
en de terugval van de internationale handel. De regering zag zich ge
noodzaakt maatregelen te treffen om de landbouw te steunen en stapte 
daarmee af van het oude beginsel om niet in te grijpen in het economi
sche leven. Na de financiële crisis van september 1931 ging het sneller 
bergafwaarts met de Nederlandse economie. De devaluatie van het En
gelse pond, gevolgd door andere valuta, leidde tot een overgewaardeer
de gulden, met als gevolg een verzwakking van de Nederlandse export
positie en toenemende concurrentie van goedkope importproducten 
op de binnenlandse markt. De industriële productie bereikte in 1932 een 
dieptepunt. De werkloosheid bleef vooralsnog groeien tot ze in 1936 
haar hoogtepunt bereikte. 

Het nieuwe kabinet-Colijn hield op hoofdlijnen vast aan het beleid 
van zijn voorganger. De regering wilde in de eerste plaats de gouden 
standaard onverkort handhaven: van een devaluatie van de gulden kon 
geen sprake zijn. De Nederlandse economie moest zich 'aanpassen' aan 
de gewijzigde omstandigheden. Om de concurrentiepositie van het be
drijfsleven te verbeteren moesten de productiekosten omlaag, waarbij 
de aandacht vooral uitging naar de lonen. Het tweede plechtanker van 
het regeringsbeleid was de sluitende begroting, die het kabinet dwong 
tot drastische bezuinigingen, onder meer op het overheidspersoneel 
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en de werklozenzorg. Verlaging van lonen en steunuitkeringen was niet 
alleen nodig voor het begrotingsevenwicht maar moest tevens leiden 
tot een verdere daling van het algemene loonpeil, de voornaamste doel
stelling van de 'aanpassingspolitiek'. Ten slotte handhaafde het kabinet -
Colijn de crisismaatregelen ter ondersteuning van de noodlijdende 
landbouw. Dat was onvermijdelijk om deze sector van de ondergang te 
behoeden, maar doorkruiste het beleid dat was gericht op daling van 
prijzen (deflatie). De steun aan de landbouw hield de binnenlandse 
prijzen van levensmiddelen kunstmatig hoog en dat vormde een be
lemmering voor de noodzakelijk geachte verlaging van het loonpeil. 

Een praktisch alternatief voor het regeringsbeleid had de SDAP in 
1933 niet. Net als de andere partijen was ze het op een aantal hoofdzaken 
eens met het kabinet, namelijk handhaving van de gouden standaard, 
de sluitende begroting en de crisissteunmaatregelen. Aan bezuinigin
gen op de overheidsuitgaven viel ook volgens de SDAP niet te ontko
men, maar ze protesteerde wel tegen wat ze zag als het afwentelen van 
de crisislasten op het overheidspersoneel en de steuntrekkers. Verder 
bekritiseerde de SDAP de eenzijdigheid van de aanpassingspolitiek, die 
sterk gericht was op verlaging van de loonkosten. Voor een consequente 
deflatie was tevens verlaging van 'vaste lasten' zoals huren en hypothe
ken nodig.19 

Over mogelijkheden om de crisis te bestrijden werd binnen de partij 
weinig nagedacht. Daarvoor waren verschillende redenen, maar van 
doorslaggevend belang was de socialistische ideologie.20 In de opvattin
gen van sociaal-democraten waren economische crises inherent aan het 
chaotische en verspillende kapitalistische productiesysteem. Zoals 
Drees het voor studenten van de Nederlandse Economische Hoge
school te Rotterdam samenvatte: 

Crises zijn een noodzakelijk gevolg van de kapitalistische 
productiewijze, waarin planmatige regeling van de voortbrenging 
ontbreekt en het evenwicht tusschen de verschillende productie-
takken en tusschen de voortbrenging en verbruik telkens weer 
wordt verbroken. Zij geven het absurde schouwspel te zien van een 
overvloed aan goederen en productiekrachten, die leidt tot diepe 
ellende, en waarbij als geneesmiddel daling van het levenspeil wordt 
aanbevolen.21 
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Socialisten wilden niet de crisis als zodanig bestrijden, maar de oorzaak 
van alle kwaad, het kapitalisme zelf. De oplossing was het socialisme en 
de diepte van de huidige crisis maakte verwezenlijking van het socialis
me alleen maar urgenter. 

Het was dan ook typerend dat het partijbestuur met de verkiezingen 
van 1933 in het vooruitzicht een commissie had ingesteld om het Socia-
lisatierapport uit 1920 te actualiseren. De nieuwe versie week nauwelijks 
af van het oude rapport. Uiteraard was men zich ervan bewust dat het 
roeren van de socialisatietrom vooral van principiële en propagandis
tische betekenis was. De partij bepleitte daarnaast dan ook praktische 
maatregelen om tot werkverruiming te komen, zoals uitvoering van 
grote openbare werken en stimulering van de industrie, dat laatste in 
het bijzonder door de instelling van een industriebank. Die aanbevelin
gen ontleende ze aan twee SDAp/NW-rapporten uit de jaren twintig, 
die waren gewijd aan het probleem van de structurele werkloosheid. De 
crisiswerkloosheid was van een andere orde, maar er was zo gauw niets 
anders.22 

Aan een concreet alternatief werd in de marge al wel gewerkt.23 Een 
kleine groep jonge economen, van wie J. Tinbergen en H. Vos de be
kendste zouden worden, bestudeerde de mogelijkheden om de con
junctuur te beïnvloeden en zo de crisis te bestrijden. Ze maakten daar
bij onder meer gebruik van nieuwe theorieën, ontwikkeld door de 
Engelse economen J.M. Keynes en R.E Kahn. De oplossing zochten 
Tinbergen en de zijnen in de uitvoering van grote openbare werken, 
niet zozeer vanwege de directe betekenis voor de werkgelegenheid, 
maar vooral vanwege de stimulerende werking die vergroting van de 
koopkracht zou hebben voor de gehele economie. De tewerkgestelde 
arbeiders zouden immers meer geld te besteden hebben wat weer zou 
leiden tot secundaire werkgelegenheid. Met de nieuwe theorie van de 
multiplier viel te berekenen hoe het effect van de oorspronkelijke inves
tering versterkt doorwerkte en bijdroeg aan het economisch herstel. 

Ook groeide in deze kringen de belangstelling voor ordening en 
planning van de economie. Een planhuishouding zou toekomstige tech
nologische en economische ontwikkelingen in evenwichtiger banen 
moeten leiden. Deze gedachte vond ook weerklank bij J. van Gelderen, 
een gezaghebbend sociaal-democratisch econoom. Van Gelderen orga
niseerde geregeld bijeenkomsten waar de jonge economen de mogelijk
heden van een planeconomie bespraken. 
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In een reeks van artikelen en lezingen ontvouwden Tinbergen en Vos 
begin jaren dertig hun baanbrekende ideeën, maar bij de leiding van 
partij en vakbeweging vonden ze vooralsnog weinig gehoor.24 Tinber
gen had als enige van de jongeren deel uitgemaakt van de tweede Socia-
lisatiecommissie, maar had daarin alleen gestaan met zijn opvattingen 
over conjunctuurbeïnvloeding. Bij de partijleiding overheerste de ge
dachte dat de crisis nu eenmaal niet te bestrijden was, dat de overheid 
de gevolgen slechts kon verzachten door goede werklozenzorg en zo 
mogelijk werkverruiming, en dat alleen het socialisme een uitweg uit de 
ellende bood. De tijd van Tinbergen en Vos zou echter spoedig komen. 

Eerder dan veel anderen in de partijleiding zag Drees de betekenis van 
het werk van Tinbergen en de zijnen. Ook hij had aanvankelijk op het 
standpunt gestaan dat alleen een maatschappelijke omvorming in so
cialistische zin een blijvende oplossing kon bieden. In De Klaroen, een 
nieuw propagandaorgaan van de Haagse SDAP-federatie, had hij in 
april 1933 betoogd dat een principiële wijziging van de productiever
houdingen nu, gezien de ernst van de crisis, niet langer een toekomst
ideaal maar een 'levensnoodzakelijkheid' was. Dat lag op één lijn met 
de koers die de partij bij die verkiezingen voorstond: het socialisme als 
remedie. Wel had Drees de praktische suggestie eraan toegevoegd om 
op plaatselijk niveau een begin te maken met socialisatie of op zijn 
minst bedrijfsorganisatie.25 

Een jaar later, in april 1934, was hij ervan overtuigd dat de crisis 
daadwerkelijk kon worden bestreden. Dat blijkt uit de stellingen die hij 
formuleerde voor een debat over het crisisbeleid met de liberale econo
me E.C. van Dorp. Het debat werd georganiseerd door Rotterdamse 
economiestudenten van zowel de liberale als de sociaal-democratische 
studentenvereniging. Na enkele stellingen over de crisis - waarvan er 
een al eerder is aangehaald - poneerde Drees als zevende punt: 

De crisis heeft geleid tot een sterke deflatie. Een beleid, gaande in 
de richtingvan voortdurend sterkere inkrimping van de uitgaven 
en van verdere daling van geld, loonen en prijzen, brengt geen 
oplossing, maar verergert de crisis. Het is verantwoord en 
noodzakelijk herstel van den omvang der geldcirculatie te 
bevorderen en op groote schaal productieve werkverruiming ter 
hand te nemen, zoowel door uitvoering van groote openbare 
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werken als door het in het leven roepen van nieuwe bedrijven. 
Voorzoover in verhouding tot het buitenland daling van kosten 
noodzakelijk is, zijn maatregelen van monetaire politiek 
doeltreffender en billijker dan het oefenen van druk op de loonen, 
zonder ingrijpende vermindering van de vaste lasten. 

Dat was niet alles. In zijn achtste stelling brak hij een lans voor een plan-
huishouding: 

Voorzoover productie, vervoer en distributie zich binnen de eigen 
grenzen voltrekken, kan en moet door doelbewuste planmatige 
regeling aan een zoo groot mogelijk deel van het bedrijfsleven een 
vaste basis en daardoor aan een zoo groot mogelijk deel van de 
bevolking bestaanszekerheid worden gegeven.26 

Nog voordat de ideeën van Tinbergen en Vos hun weerslag kregen in het 
Plan van de Arbeid, had Drees ze dus al omarmd. Vergroting van de 
koopkracht, werkverruiming door middel van grote openbare werken 
en industrialisatie, ordening en planning van het economische leven -
dat zouden de hoofdelementen vormen van het sociaal-democratische 
antwoord op de crisis. Drees was er al op voorhand voor gewonnen, ter
wijl hij bovendien het belang van devaluatie zag voor het economisch 
herstel. 

ORDENING IN HET BOUWBEDRIJF 

De eerste, bescheiden bijdrage van Drees aan het crisisdebat betrof een 
plan voor ordening van het bouwbedrijf. Ideeën over ordening van het 
sedrijfsleven deden opgeld, niet alleen in sociaal-democratische kring, 
maar bijvoorbeeld ook bij katholieken. Uiteraard liepen de meningen 
aiteen over wat 'ordening' precies zou moeten inhouden, maar in zijn 
ilgemeenheid beoogde men een of andere vorm van bedrijfsorganisatie 
die de productie in een bedrijfstak zou reguleren en een einde zou ma-
<en aan de ongebreidelde concurrentie. Voor sociaal-democraten was 
Drdening een eerste stap op weg naar socialisatie. Een directe oplossing 
/oor het grootste probleem van de crisis, de massale werkloosheid, zou 
jrdening niet bieden. Ze was vooral bedoeld om bedrijven een vastere 
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grondslag te geven en de bestaanszekerheid voor allen die er werkzaam 
waren te vergroten. 

In die geest lanceerde ook Drees zijn idee over ordening van het 
bouwbedrijf, in april 1933, in De Klaroen.2' Hij besefte dat de door hem 
en zijn partij bepleite socialisatie niet gemakkelijk was te realiseren. Vol
gens hem lagen er mogelijkheden op plaatselijk niveau, althans in de 
grote steden, om een begin te maken met socialisatie of bedrijfsorgani
satie. Dat werkte hij uit aan de hand van het bouwbedrijf, in Den Haag 
de grootste bedrijfstak. Hij was daarmee bekend als wethouder en als 
commissaris van de gemeentelijke bouwonderneming Habo. Als ande
re mogelijkheden noemde hij de brood- en melkvoorziening (met de 
levensmiddelenvoorziening in gemeentelijk beheer was in Amsterdam 
onder leiding van De Miranda geëxperimenteerd). 

Het bleef niet bij een enkel artikel in een SDAP-orgaan in verkie
zingstijd. Eind 1933 sprak Drees kort over ordening van het bouwbedrijf 
in zowel de Tweede Kamer als de Haagse gemeenteraad.28 Begin januari 
1934 had hij in de raad bij de begroting van Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting meer spreektijd om zijn ideeën te ontwikkelen. Zijn plan, 
zo betoogde hij, vloeide voort uit de overtuiging dat de onbelemmerde 
concurrentie diende plaats te maken voor een ordening, die 'grooter 
vastheid in den gang van de bedrijven' zou bevorderen en daardoor ook 
'grooter zekerheid voor degenen, die daarin werken'.29 Het bouwbedrijf 
leende zich daartoe omdat het plaatselijk werkte en geen concurrentie 
vanuit het buitenland te duchten had, en omdat er bij de gestage bevol
kingsgroei een vrijwel constante vraag naar nieuwe woningen was. 

Regelmaat in de woningvoorziening ontbrak, terwijl er geen zeker
heid was voor de arbeiders die in de bouw werkten. Bouwondernemers 
hadden de neiging te veel middenstandswoningen te bouwen (voor de 
verkoop) en te weinig arbeiderswoningen. Hun activiteiten waren sterk 
afhankelijk van de wisseling in de kredietmogelijkheden. Was het moei
lijk om een hypotheek te krijgen dan werd er weinig gebouwd, waren de 
mogelijkheden groter dan werden te veel woningen gebouwd. De arbei
ders waren in dienst voor de duur van één karwei. Als de klus afwas oi 
als een vorstperiode het werken onmogelijk maakte, dan vervielen ze in 
werkloosheid. Enige bestaanszekerheid op lange termijn ontbrak. 'Het 
is op den duur onhoudbaar en onzinnig,' meende Drees,'dat in een der
gelijk bedrijf, waaraan voortdurend behoefte bestaat, geen arbeider in 
den nieuwbouw ooit een vast bestaan kan vinden.'30 
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Hij erkende dat het de gemeente aan bevoegdheden ontbrak om een 
of andere vorm van bedrijfsorganisatie dwingend voor te schrijven, zo
als het Rijk dat bij wet kon doen. De gemeente kon wel proberen om 
in overleg met bouwondernemers én de bonden van bouwvakkers te 
komen tot een vrijwillige bedrijfsorganisatie en de opstelling van een 
meerjarig woningbouwprogramma. Ze beschikte zelf over de nodige 
bouwrijpe terreinen en mogelijkheden van aanvullende kredietvoor
ziening. Een vaste kern van de benodigde arbeiders diende in de organi
satie opgenomen te worden, evenals een arbeidsreserve. 

Drees verklaarde dat hij de regeling van de bouw los wilde zien van 
het eveneens belangrijke vraagstuk van de exploitatie van de woningen, 
door particulieren dan wel woningbouwverenigingen. Persoonlijk 
meende hij dat voor het grootste deel van de arbeiderswoningen (co-
operatieve) woningbouwverenigingen de beste vorm zouden zijn, ter
wijl ook voor de gemeente een taak bleef weggelegd waar het ging om 
woningen voor de armere bevolking. Het ordeningsprobleem diende 
men echter afzonderlijk te bestuderen. 

Al repte Drees in dit verband niet meer van socialisatie, over de ideo
logische betekenis van zijn plan liet hij geen misverstand bestaan: 

Wij zien dit van onzen kant als een onderdeel van onze denkbeelden 
op het gebied van een meer stelselmatige regeling van de productie, 
die verbeteren kan èn de voorziening in de behoeften èn de 
bestaanszekerheid van degenen, die daarin hun brood vinden, 
een bestaanszekerheid, die uitgaat boven het belang van den strijd, 
die nu gevoerd wordt over de vraag, of een bepaald loon op het 
oogenblik al of niet te hoog is. Wij zien het dus als een onderdeel 
van onze socialistische opvattingen.31 

Vlaar dat hoefde een samengaan met anderen, die eveneens streefden 
laar meer ordening op economisch gebied, niet in de weg te staan. 

Drees doelde daarbij impliciet op de katholieken, die ordening en 
bedrijfsorganisatie hoog in het vaandel hadden staan. De katholieke 
vethouder Feber reageerde dan ook positief op Drees' plan. Hij vond 
iet een goed idee om op beperkte schaal met bedrijfsorganisatie te be
ginnen. Bovendien, zo verklaarde hij, was Drees zo tactisch geweest om 
:ijn plan los te zien van wat toch zijn ideaal was, namelijk socialisatie 
fan het bouwbedrijf. Feber constateerde dan ook dat ze elkaar ont-
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moetten op het centrale punt, de wenselijkheid van bedrijfsorganisatie, 
en verklaarde de kwestie te zullen onderzoeken.32 

In verschillende interviews, artikelen en redevoeringen gaf Drees 
grotere bekendheid aan zijn plan en werkte het verder uit. Behalve de 
Haagse partijkrant Vooruit vroeg ook het katholieke dagblad De Maas
bode hem om een interview. Daarin wees hij onder meer op het belang 
om meer gedifferentieerd te bouwen, ook voor grote gezinnen en kleine 
huishoudens. De organisatie, in feite een combinatie van bouwonder
nemingen, zou goedkoper kunnen werken door bijvoorbeeld groot
schalig bouwmateriaal in te kopen en steigers en gereedschappen effi
ciënt in te zetten. Bepaalde werkzaamheden als grootonderhoud van 
grote wooncomplexen zouden verspreid over het jaar kunnen plaats
vinden, zodat de seizoenwerkloosheid zou verminderen. In tijden van 
geringere bevolkingsgroei zou het gecombineerde bouwbedrijf zich 
meer kunnen richten op de vervanging van oude slechte woningen door 
nieuwe.33 

Drees was zich bewust van de beperkingen van zijn plan. In De Bou
wer, het blad van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, 
schreef hij daarover. Het plan bracht geen verandering in de eigen
domsverhoudingen of in de tegenstellingen tussen ondernemers en 
arbeiders, tussen eigenaren en huurders. Het leverde ook niet méér 
werkgelegenheid op, maar zorgde wel voor regelmatig werk en een vas
ter bestaan voor een kern van de arbeiders. 'Wat het plan beoogt, houdt 
rekening met de mogelijkheden van het oogenblik. Het is geen socialis
me, maar een meer planmatige productie, in de lijn van onze denkbeel
den liggende, maar ook voor anderen te aanvaarden.' Als voorbeeld van 
bedrijfsorganisatie zou het bovendien van invloed kunnen zijn voor an
dere takken van de economie.34 

Drees was zich evenzeer bewust van de voetangels en klemmen. De 
grootste moeilijkheid was om de bouwondernemers tot samenwerking 
te bewegen. Hij hoopte dat de grotere zekerheid van een meerjarig 
bouwprogramma hen over de streep kon trekken. Een ander groot pro
bleem was de prijsvorming. Drees erkende dat in zijn antwoord op een 
brief van een Rotterdamse vakbondsbestuurder. Zijn bedoeling was om 
een deel van de woningbouw te onttrekken aan openbare aanbesteding 
en door middel van de bedrijfsorganisatie tot stand te brengen. 'Ik zie 
natuurlijk in, dat dan niet op elk ogenblik de allerlaagste prijs zal kun
nen worden vastgesteld, waarvoor iemand zou willen inschrijven, maai 
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dat zal gelden voor elk bedrijf waarin men vastheid en orde wil bren
gen.' Wel meende hij dat de bouwcombinatie efficiënter en dus goed
koper zou kunnen werken dan losse aannemers. Het afspreken van een 
redelijke prijs, voor zowel de bouwers als de afnemers, zou zeker niet ge
makkelijk zijn, maar men zou die moeilijkheden wel kunnen oplossen. 
De regering zou echter niet willen afwijken van openbare aanbesteding 
en ook voor gemeenten en woningbouwverenigingen was die nog altijd 
het meest aantrekkelijk, "vandaar dat ik dit zelf ook als een van de strui
kelblokken beschouw.'35 

Van Drees' plan is in de praktijk weinig terechtgekomen, B&W van 
Den Haag namen het serieus in studie. Het onderzoek was in handen 
van een geestverwant van Drees, de directeur van Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting Bakker Schut, wiens rapport begin 1936 verscheen. 
Bakker Schut zocht de ordening niet in bedrijfsorganisatie, maar in een 
sterkere regulering van de woningbouw door gemeentebesturen. Ge
meenten beschikten wel over de mogelijkheid om de bouw te bevorde
ren van een bepaald soort woningen waar behoefte aan was, maar niet 
over de bevoegdheid om de bouw van een ongewenst woningtype af 
te remmen. Een wettelijke maatregel was nodig om de gemeenten die 
bevoegdheid te geven. In afwachting daarvan zou een commissie, geza
menlijk met de randgemeenten Voorburg, Rijswijk en Wassenaar in te 
stellen, de mogelijkheden van regularisatie verder moeten onderzoe
ken.36 Die gemeenten wilden echter van een dergelijke commissie niet 
weten.37 

De grondgedachte van het plan-Drees had elders wel weerklank ge
vonden. Veel van wat hij begin 1934 bepleitte werd overgenomen in het 
veelomvattender Plan van de Arbeid dat in oktober 1935 het licht zag.38 

Zoals we nog zullen zien was Drees bij de voorbereiding van dat Plan 
betrokken. Daarbij had hij bij herhaling gewezen op de mogelijkheden 
van ordening en socialisatie in de grote gemeenten.39 

TELEURSTELLING OVER HET WERKFONDS 

Drees was een voorstander van werkverruiming door vervroegde uit
voering van grote openbare werken en actieve bevordering van de in
dustrialisatie. Daarom en gezien zijn bestuurlijke instelling lag het voor 
de hand dat hij zonder aarzelen zitting nam in het bestuur van het 
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'Werkfonds 1934'.4° Het kabinet-Colijn vroeg in maart 1934 een krediet 
van zestig miljoen gulden aan voor de uitvoering van productieve 
openbare werken, stimulering van de industrie en de bouw van goed
kope arbeiderswoningen. Voor het beheer van het Werkfonds werd een 
afzonderlijke organisatie in het leven geroepen met een omvangrijk 
bestuurlijk apparaat. Naast een ministeriële commissie onder voorzit
terschap van minister-president Colijn kwamen er een twaalfkoppig 
bestuur en een nog grotere raad van advies. Op 4 april 1934 werd het 
geheel met de nodige tamtam door Colijn geïnstalleerd.4' 

De regering, vooral Colijn, hechtte een grote psychologische beteke
nis aan de nieuwe instelling. Ze wilde laten zien dat ze oog had voor de 
noden van de werklozen en een actief beleid voerde om de werkloos
heid te verminderen. Daarom werd de installatie van het Werkfonds, 
nog voordat het parlement had ingestemd met het krediet, met veel pu
bliciteit omgeven. Natuurlijk wilde de regering ook iets tegenover haar 
stringente bezuinigingspolitiek stellen en tegelijkertijd de oppositie en 
andere critici die al langer om een actief werkverruimingsbeleid vroe
gen, de nodige wind uit de zeilen nemen. Niet voor niets waren bestuur 
en adviesraad breed samengesteld. De sDAP werd in het bestuur verte
genwoordigd door Drees en zijn fractiegenoot Van den Tempel. 

Drees begroette het 'zestig-miljoenplan' in De Sociaal-Democraat als 
een goede stap in de richting van een meer actief en positief beleid om 
de werkloosheid terug te dringen. Naar zijn mening groeide het besef 
dat door bezuinigingen en het achterwege laten van openbare werken 
de depressie werd bestendigd en zelfs versterkt. Het plan opende econo
mische perspectieven die ook vanuit sociaal-democratisch oogpunt 
'van bijzonder belang' waren. Er was echter een schaduwzijde, want bij 
Werkfondswerken zouden lagere lonen uitbetaald worden dan de col
lectieve contracten voorschreven. De regering hoopte dat daardoor een 
verdere daling van het algemene loonpeil zou optreden. Het Werkfonds 
werd zo een instrument van de aanpassingspolitiek en dat stond Drees 
niet aan. Aangezien de lonen al belangrijk gedaald waren en maatrege
len om de vaste lasten te verlagen uitbleven, was er volgens hem 'reden 
te over tot ernstige critiek, als een op zichzelf uitnemend plan tot werk-
verruiming zou worden aangegrepen om de arbeidsvoorwaarden over 
de gansche linie verder te drukken'.42 

Het Werkfonds 1934 draaide uit op een teleurstelling, wat overigens 
mede te wijten was aan de opgeklopte verwachtingen. Een bron van 
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frustratie voor veel betrokkenen was de weinig doordachte opzet van de 
organisatie. Al spoedig bleek dat er eigenlijk geen zelfstandige rol voor 
het Werkfondsbestuur was weggelegd: de uiteindelijke beslissing lag bij 
de regering, om precies te zijn bij de ministeriële commissie. Het be
stuur fungeerde in feite als een adviescommissie en het was onder die 
omstandigheden niet verbazingwekkend dat de grote adviesraad na de 
installatie nooit meer bijeenkwam. Bovendien beschikte het bestuur 
niet over een eigen ambtelijk apparaat, al kwam er wel een klein bureau 
met een aantal ingenieurs om de aanvragen voor verschillende werken 
en projecten te beoordelen. De betrokken ministeries bleken weinig ge
negen het semi-autonome Werkfonds naast zich te dulden en trokken 
de afdoening van de projectvoorstellen zo veel mogelijk naar zich toe. 
Van de oorspronkelijke opzet om door middel van een afzonderlijke 
organisatie ambtelijke rompslomp te vermijden kwam op die manier 
weinig terecht. 

Mede door de onduidelijkheid over de taken en bevoegdheden van 
het bestuur, de aanvankelijk gebrekkige ondersteuning en de trage 
ambtelijke molens, die niet te vermijden bleken, kwam het Werkfonds 
maar langzaam op gang. Het was een doorn in het oog van iedereen die 
een krachtige aanpak van de problemen wenste. De beperkte speel
ruimte van het bestuur en de mededeling van hogerhand dat de beoor
deling van industriële projecten in eerste instantie een zaak was voor 
het ministerie van Economische Zaken, deden de deur dicht voor de 
voorzitter van het bestuur, de voormalige topambtenaar Zaalberg. Hij 
nam eind juli 1934 ontslag, nog geen vier maanden na de oprichting van 
het Werkfonds. 

Teleurstellend voor de beide SDAp'ers was de loonkwestie, waarover 
binnen het Werkfondsbestuur stevige discussies plaatsvonden. Al zagen 
ze het liever anders, Drees en Van den Tempel wezen de gedachte om bij 
vervroegde uitvoering van openbare werken iets lagere lonen uit te be
talen niet van de hand. Maar de richtlijn die het werkverschaffmgsloon 
als grondslag nam, was in hun ogen onacceptabel. Men zou niet moeten 
uitgaan van het werkverschaffmgsloon en dat verhogen met een be
paald percentage, maar een kleine correctie op de normale contract
lonen toepassen. Met de suggestie dat een toeslag van Maatschappelijk 
Hulpbetoon of het Nationaal Crisis Comité zou moeten voorzien in de 
behoeften van arbeiders met grote gezinnen, was men volgens Drees 
'wel zeer diep gezakt'.43 Daar kwam bij dat onder de plannen die aan het 
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bestuur werden voorgelegd verschillende normale werken waren, zoals 
de bouw van politiebureaus in Amsterdam. Drees meende dat derge
lijke zaken tot de gewone gemeentelijke 'outillage' behoorden, die op 
normale wijze aanbesteed en uitgevoerd hoorden te worden, tegen de 
geldende contractlonen. Onder die omstandigheden wenste hij geen 
deel uit te maken van de commissie die namens het Werkfondsbestuur 
onderhandelingen met de vakbonden zou voeren."14 

Drees nam wel zitting in de commissie voor de woningbouw. In de 
eerste - en naar zou blijken enige - vergadering van die commissie ver
zette hij zich tegen het plan om op grote schaal goedkope woningen bij 
te bouwen met als doel verlaging van de huren. Dat was in zijn ogen ka
pitaalverspilling. Het was beter om oude wijken te saneren en slechte 
woningen te vervangen, wat de bestaande woningcapaciteit niet zou 
uitbreiden. Hij nam ook de taak op zich om een plan van de nieuwe 
voorzitter van het Werkfonds, de bankier J.W. Beyen, nader uit te wer
ken. Die wilde door middel van premies (te verstrekken door het Werk
fonds) onderhoud en verbetering van particuliere woningen stimule
ren. Beyen en Drees bespraken het plan op het ministerie van Sociale 
Zaken, maar bij hun bezoek werd duidelijk dat men op het departement 
geen behoefte had aan de bemoeienis van het Werkfonds met de volks
huisvesting. Het Werkfondsbestuur hechtte evenmin goedkeuring aan 
het plan, tot teleurstelling van Beyen en Drees.4' 

Beyen hield het als voorzitter niet veel langer uit dan zijn voorganger 
Zaalberg. Een half jaar probeerde hij nog iets van het Werkfonds te 
maken, maar hij hield het in april 1935 voor gezien en accepteerde een 
betrekking in het buitenland. Na zijn vertrek stelde de regering een re
organisatie van het Werkfonds in het vooruitzicht. Voor de stimulering 
van de industrie zou ze een nieuwe organisatie in het leven roepen, de 
openbare werken zouden voortaan onder het ministerie van Waterstaat 
ressorteren. In het Werkfondsbestuur verklaarde Drees de reorganisatie 
een goede gedachte te vinden. Hij verbond er de conclusie aan dat men 
het bestuur nu wel kon opheffen. De opzet van april 1934 was 'volkomen 
mislukt', alles liep over te veel schijven, met veel vertraging en verwar
ring tot gevolg. Het Werkfondsbestuur was 'volkomen overbodig' ge
worden en de regering kon maar beter vrij zijn om een nieuwe advies
commissie in te stellen.46 

Dat gebeurde vooralsnog niet. Het bestuur kwam na juli 1935 niet 
meer bijeen: al het werk werd in de ambtelijke sfeer afgehandeld. Alleen 
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door de toegezonden kwartaalverslagen en door krantenberichten ble
ven de bestuursleden op de hoogte van de activiteiten van het Werk
fonds. Het was een onhoudbare toestand, die Drees en Van den Tempel 
nog opmerkelijk lang hebben aangezien. Eind februari 1936 schreven ze 
Colijn een brief met het verzoek hetzij de aangekondigde reorganisatie 
spoedig door te voeren, hetzij het bestuur op te heffen. Van een bestuur 
dat niet meer functioneerde wilden ze geen lid blijven. Als gevolg van 
hun klacht werd het Werkfondsbestuur opnieuw bijeengeroepen waar
bij het op de hoogte werd gebracht van de stand van de reorganisatie, 
die op korte termijn haar beslag zou krijgen.47 

Pas toen Drees en Van den Tempel in de desbetreffende Kamer
stukken moesten lezen dat het Werkfondsbestuur was omgevormd tot 
?en adviescommissie, namen ze definitief ontslag. Tegenover de Vooruit 
/erklaarden ze dat ze al veel langer hadden overwogen terug te treden, 
naar dat ze die beslissing steeds hadden uitgesteld. Zolang er nog enige 
nogelijkheid bestond om iets te doen aan de bestrijding van de werk-
oosheid, hadden ze die mogelijkheid niet willen opgeven. Bovendien 
ïad de regering uitdrukkelijk prijs gesteld op hun aanblijven.48 Ze zei
len het niet met zoveel woorden, maar ze hadden niet het verwijt willen 
crijgen dat ze wegliepen voor hun verantwoordelijkheid. 

Nadat hij al eerder in de Tweede Kamer uitvoerig de ongelukkige 
$ang van zaken rondom het Werkfonds had besproken,49 wijdde Drees 
n april 1937 een artikel aan het driejarig bestaan van het fonds dat kort 
laarvoor was aangevuld met veertig miljoen gulden. Hij gaf een over
wicht van de organisatorische moeilijkheden en bracht dat probleem te
ug tot de kern: eigenlijk had het Werkfondsbestuur alleen ten aanzien 
'an de loonkwestie een zelfstandige taak gehad. 

Om voor loononderhandelingen bij vervroegde uitvoering van 
openbare werken een niet-ambtelijke commissie in te schakelen -
en daarop is vrijwel de heele rompslomp om het Werkfonds 
neergekomen - had men niet zooveel overhoop hoeven halen. 
Veel wrijving, ontstemming en misverstand had vermeden kunnen 
worden, als van het begin af de opzet in overeenstemming was 
geweest met de klaarblijkelijk heerschende opvatting, dat op 
ander gebied geen reële invloed kon worden toegekend aan 
niet-ambtelijke instanties.50 
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De looncommissie had na een enigszins moeizame start goed gewerkt, 
in die zin dat ze doorgaans snel met de vakbeweging tot overeenstem
ming was gekomen. Bij de meeste Werkfondswerken werden lonen be
taald die lager waren dan de plaatselijk gangbare lonen. Van de overige 
arbeidsvoorwaarden werd niet afgeweken. Al was het algemene loon
peil sinds 1934 sterk gedaald, de Werkfondsionen waren daarbij volgens 
Drees nauwelijks van invloed geweest.51 

Belangrijker was de vraag wat het Werkfonds betekend had voor de 
werkverruiming. Drees betreurde het dat op het diepst van de crisis zo 
weinig was gedaan aan stimulering van de industrie. Het meeste geld 
was gestoken in de scheepsbouw, en dan vooral in de bouw van één pas
sagiersschip, de 'Nieuw Amsterdam', dat 12,7 miljoen gulden kostte.52 

Van de hoognodige vervanging van verouderde koopvaardij- en vis
sersschepen was weinig terechtgekomen. Nederland had daarin nu een 
achterstand in te halen tegen veel hogere materiaalprijzen dan enkele 
jaren daarvoor. Bij de personeelskosten kwamen bovendien 'trainings
toeslagen' om de langdurig werkloze arbeiders weer op hun oude vaar
digheidsniveau te brengen. 

Hetzelfde gold voor de woningbouw en woningverbetering. Gezien 
de leegstand werden er in de crisisjaren weinig woningen gebouwd. Ni 
was er wel een overschot aan middenstandswoningen maar niet aan 
arbeiderswoningen. Men had de kans laten lopen om in de goedkope 
jaren dergelijke woningen te bouwen of op zijn minst, als men de 
woningvoorraad niet wilde uitbreiden, krotopruiming en sanering var 
oude wijken krachtig aan te pakken. Volgens Drees 'had juist hier hel 
Werkfonds een van de beste objecten voor werkverruiming kunner 
vinden'.53 

Na een langzame start was de uitvoering van openbare werken, de 
belangrijkste taak van het Werkfonds, goed van de grond gekomen 
Drees plaatste wel de kanttekening dat men zich daarbij niet strikt hac 
gehouden aan de voorwaarde dat die werken zouden moeten bijdrager 
aan de verhoging van de economische weerbaarheid van het land. 'D< 
restauratie van kerktorens, de verbouwing van het gebouw voor der 
Hoogen Raad, de bouw van politiebureaux, hoe nuttig ook, kunnen be 
zwaarlijk gezegd worden onder dit begrip te vallen.'54 Het vergroott< 
ook de kans dat het Werkfonds werken financierde die anders binner 
afzienbare tijd toch zouden zijn uitgevoerd als normaal werk. 

Ernstiger was het feit dat de grens tussen werkverruiming en werk 

422 



verschaffing was vervaagd. Steeds vaker werd overwogen of bepaalde 
werken niet gedeeltelijk of geheel in werkverschaffing konden worden 
uitgevoerd. Voor de betrokken gemeenten of provincies was dat finan
ced aantrekkelijker, maar op zichzelf was uitvoering in werkverschaf-
ing niet goedkoper. Er werden zelfs normale werken voorgedragen 
/oor uitvoering in werkverschaffing, bijvoorbeeld de wegenaanleg in de 
Mblasserwaard en de Krimpenerwaard. Dat kwam neer op verplaatsing 
/an de werkloosheid, aangezien de arbeiders die dat werk normaal de
len gepasseerd werden voor minder ervaren of ongeschoolde steun-
xekkers.55 

In aantallen tewerkgestelden was het resultaat vooralsnog mager. De 
geloofde tienduizenden arbeidsplaatsen waren bij lange na niet ge
laaid.'6 Drees voerde wel aan dat de wanverhouding minder groot was 
ian ze leek als gevolg van de wijze van boekhouden. Formeel was het 
jorspronkelijke krediet uitgeput omdat bij elk goedgekeurd werk het in 
otaal benodigde bedrag werd geblokkeerd. Maar op het moment dat de 
:erste zestig miljoen gulden 'op' was, was nog geen twintig miljoen 
laadwerkelijk uitgegeven. Ondanks alle kritiek drong Drees toch aan 
>p een sterkere verruiming en versnelling van de activiteiten van het 
Verkfonds dan de recente aanvulling van veertig miljoen gulden moge
ijk maakte.57 

Dat bewijst hoe belangrijk hij de uitvoering van openbare werken 
rond, ook al gebeurde het niet in zijn geest. Het Werkfonds voldeed bij 
ange na niet aan wat Drees persoonlijk voorstond. Voor stimulering 
pan de koopkracht was een veel groter bedrag nodig dan zestig of hon-
lerd miljoen gulden verspreid over meerdere jaren. Bovendien moest 
nen daarvoor normale lonen uitbetalen.58 Maar al ging het dan alleen 
>m het directe werkgelegenheidseffect, alles was in zijn ogen meegeno-
nen. 

H E T PLAN VAN DE A R B E I D 

)e stoot tot de formulering van een concreet sociaal-democratisch 
risisbeleid kwam uit het buitenland. Eind 1933 lanceerde H. de Man, di-
ecteur van het wetenschappelijke bureau van de Belgische Werklieden-
artij (BWP ), een 'Plan van de Arbeid' ter bestrijding van de crisis. Tot de 
oofdpunten behoorden: nationalisatie van het kredietwezen en de ba-
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sisindustrieën (in de overige sectoren zou het vrije ondernemerschap 
gehandhaafd blijven) en instelling van een coördinerende economische 
raad. De gedachte om het bedrijfsleven te stimuleren in een gemengde 
economie was uitdrukkelijk bedoeld om ook de middengroepen aan te 
spreken. De BWP onthaalde het Plan met veel enthousiasme en startte 
een grootscheepse propagandacampagne.'9 

Het idee vond ook bij de SDAP weerklank. Het Plan verbond op een 
aansprekende manier oude socialistische eisen met nieuwe crisisvoor-
stellen en de actie voor zo'n Plan zou nieuw elan in de partij kunner 
brengen. Het sloot bovendien aan bij de wens die bij sommigen leefde 
om de SDAP te vernieuwen tot een brede volkspartij. Van verschillende 
kanten werd dan ook bij het PB aangedrongen op de opstelling van eer 
eigen Plan van de Arbeid, aangepast aan de Nederlandse omstandighe
den. Het partijbestuur ging daarin mee, zonder al te veel enthousiasme 
De meeste bestuursleden waren huiverig voor ingrijpende veranderin
gen en vernieuwingen, al had de Belgische Planpropaganda veel indrul 
gemaakt. Op voorstel van het PB besloot het partijcongres van 1934 to 
de oprichting van een wetenschappelijk bureau dat in samenwerking 
met een gemeenschappelijke SDAP/NW-commissie een Nederland; 
Plan zou samenstellen. Het uiteindelijke resultaat zou overigens hee 
wat anders zijn dan velen toen voor ogen stond. Veel partijbestuurder: 
dachten nog in de trant van het Socialisatierapport en zagen het Plai 
als een nieuwe aanpassing van de socialisatiegedachte. Intern werd d< 
nieuwe commissie nog herhaaldelijk aangeduid als 'Socialisatiecom 
missie'. 

Van doorslaggevende betekenis was de beantwoording van de vraag 
aan wie men de opstelling van het Plan zou toevertrouwen.60 Het PI 
dacht voor de functie van directeur van het wetenschappelijk bureau ii 
eerste instantie aan Van Gelderen, wiens bekwaamheid alom werd er 
kend. Zo had Colijn hem aangesteld als hoofd van de afdeling Crisis 
zaken op het ministerie van Koloniën. Van Gelderen weigerde het ver 
zoek van het p B , omdat hij Colijn niet wilde afvallen net nu die hem hac 
verdedigd tegen aanvallen vanuit de Tweede Kamer. Albarda suggereer 
de vervolgens de jurist Van den Bergh, oud-Kamerlid en voormali; 
voorzitter van de Amsterdamse raadsfractie. Zijn collega-bestuursledei 
vonden Van den Bergh echter te weinig inspirerend. Drees stelde Tin 
bergen voor, die Albarda weer te abstract vond. Uiteindelijk besloo 
men Van Gelderen, Tinbergen en het Kamerlid Th. van der Waerden ui 
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te nodigen curator van het wetenschappelijk bureau te worden en een 
voordracht te doen voor de positie van directeur. 

In een volgende vergadering kwam die voordracht aan de orde. Van 
Gelderen en Tinbergen vonden Hein Vos de beste keus. Drees onder
steunde die kandidatuur van harte en zei 'veel vertrouwen' in hem te 
hebben. Waarschijnlijk kende hij Vos persoonlijk. Vos was raadslid en 
afdelingsbestuurder in Rijswijk, de buurgemeente van Den Haag. In 
verband met de mogelijke annexatie van Rijswijk en Voorburg door 
Den Haag, enkele jaren eerder,61 was er het nodige contact geweest tus
sen de plaatselijke partijafdelingen. De nieuwe partijvoorzitter J. J. Vor-
rink viel Drees bij. Hoewel Vliegen en Wibaut hun twijfels hadden over 
de hun onbekende kandidaat, besloot het partijbestuur Vos te benoe
men. Van den Bergh werd aangewezen als voorzitter van het curatori
um, waaraan later nog het Kamerlid IJzerman werd toegevoegd. 

De benoeming van Vos tot directeur en van Tinbergen en Van Gelde
ren tot curator was van grote invloed op de richting die het Plan van de 
Arbeid zou inslaan. Natuurlijk grepen zij terug op de ideeën die ze eer
der hadden ontwikkeld over koopkrachtstimulering, planning en orde
ning. Drees kende en waardeerde die ideeën en kon de benoemingen 
dan ook van harte ondersteunen. 

Zelf zou hij bij de opstelling van het Plan van de Arbeid betrokken 
djn als lid van de begeleidingscommissie, al had het weinig gescheeld of 
die nevenfunctie was aan hem voorbijgegaan. Hij was afwezig toen het 
3B in juni 1934 vergaderde over de keuze van de vier SDAP-leden van de 
:ommissie. De meningen waren verdeeld: ieder had zijn eigen voorkeu-
'en of bezwaren tegen andere kandidaten. Drees' naam viel wel, maar 
\lbarda sloeg Van den Tempel als econoom hoger aan. Bovendien had 
Drees zich inmiddels ontpopt als een pleitbezorger van devaluatie, en 
iat vraagstuk wilde Albarda niet bij de voorbereiding van het Plan 
betrekken. Bij de - ongebruikelijke - schriftelijke stemming viel Drees 
rf. Albarda, Van den Tempel, Vorrink en Matthijsen werden gekozen.62 

Mleen doordat Van den Tempel, die weinig zag in de Plangedachte, voor 
de eer bedankte, kwam Drees alsnog in aanmerking. 

Bij de totstandkoming van het Plan van de Arbeid speelde de be
geleidingscommissie overigens geen grote rol. Het meeste werk werd 
gedaan door Vos en zijn medewerkers van het wetenschappelijk bureau, 
n samenwerking met een aantal werkgroepen van deskundigen, en in 
lauwe samenspraak met het curatorium. De begeleidingscommissie 
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had in laatste instantie haar goedkeuring te geven aan het eindrapport, 
voordat het aan de besturen van SDAP en NVV werd voorgelegd. Vos' 
secretaris J.W. Rengelink, die de commissievergaderingen bijwoonde, 
herinnerde zich Drees vooral als 'de uiterst pragmatische man die als er 
eens een verschil van mening was steeds maar weer oplossingen wist te 
zoeken'.6-' 

Het Nederlandse Plan van de Arbeid liet ruim een jaar op zich wach
ten. Was het Belgische Plan een kort stuk van enkele bladzijden geweest, 
zijn Nederlandse evenknie was een boek dat driehonderd bladzijden tel
de. Het Plan omvatte drie onderdelen. In de eerste plaats een crisisplan 
om op korte termijn de werkloosheid terug te brengen. Daartoe was een 
overheidsinvestering nodig van telkens tweehonderd miljoen gulden 
gedurende drie jaar, voor openbare werken en industrialisatie. Bij een 
kortere werkweek van veertig uur zou dat direct en indirect tweehon
derdduizend arbeidsplaatsen opleveren. Het werkgelegenheidseffect 
was berekend aan de hand van de nieuwe economische theorieën en 
de ervaringen die in Zweden waren opgedaan met een grote-werken-
politiek. In de tweede plaats een plan voor conjunctuurbeheersing op de 
langere termijn door middel van beheersing van het kredietwezen en 
controle op de uitbreiding van ondernemingen. In de derde plaats een 
plan voor ordening van de economische bedrijvigheid, waarbij slechts 
in beperkte mate sprake zou zijn van socialisatie.64 

De actie voor het Plan werd in oktober 1935 ingeluid met een demon
stratief congres van NVV en SDAP. Daarop was door omstandigheden 
een belangrijke rol voor Drees weggelegd. Nadat Vos als eerste spreker 
het Plan op hoofdlijnen had toegelicht, hield hij een algemene inleiding 
over crisispolitiek en industrialisatie. Oorspronkelijk zou Van Gelderen 
als tweede spreken, maar hem werd als hoofdambtenaar verboden een 
inleiding te houden die zich tegen het regeringsbeleid zou richten.6' 

In zijn speech veroordeelde Drees de aanpassingspolitiek, die daling 
van het levenspeil beoogde. Sommige tegenstanders vonden dat de ver
sobering nog lang niet ver genoeg was gegaan. 

De gedachte echter dat de bedrijvigheid zal opleven en dat de 
arbeiders werk zouden vinden als wij allen tot een lager levenspeil 
terugkeren, dat is wat wij volstrekt verwerpen. Daartoe is niet 
verlaging maar verhoging van het levenspeil nodig. [...] Werkloos 
kapitaal en werkloze arbeiders moeten wij samen brengen om een 
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stoot te geven tot verhoging van de koopkrachtige vraag die op 
het gehele bedrijfsleven stimulerend zal werken. [...] En terwijl 
op deze wijze onmiddellijk een toenemende werkgelegenheid 
ontstaat, willen wij tegelijk de grondslag leggen voor een blijvende 
uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen door uitbreiding van de 
industrie [...]. 

De benodigde bedragen waren volgens hem 'niet enorm'. Ze lagen 'ver 
beneden de helft van wat in oorlogstijd voor mobilisatie en andere oor
logsgevolgen wordt geleend. De tegenstanders, die beweren dat voor 
onze plannen het geld er niet is, zouden geen ogenblik aarzelen het op te 
eisen als er weer gemobiliseerd werd.' Natuurlijk waren er moeilijkhe
den en bezwaren, maar gold dat niet evenzeer voor de aanhoudende 
werkloosheid en hopeloosheid? Het was geen verspilling om de kapita
len, arbeidskrachten en materialen nu te gebruiken, integendeel, het 
was verspilling om ze onbenut te laten. De 'internationale ellende' zou 
men niet zomaar kunnen afwenden, wel kon men in eigen land 'de 
spankracht' ontwikkelen die het volk uit de crisis zou laten komen, niet 
verzwakt en gedemoraliseerd door armoede en werkloosheid, 'maar 
met behoud van arbeidsgeschiktheid, met een verbeterd produktie-
apparaat en in moreel en geestelijk evenwicht'.66 

Voor de s DA p is het Plan psychologisch van grote betekenis geweest. 
Het bracht weer hoop in de gelederen en vormde het middelpunt van 
een actie die met hernieuwd zelfvertrouwen en veel elan werd gevoerd. 
Planleuzen, -liederen en -vlaggen beheersten Plandemonstraties, -da
gen en -weken, alsmede gewone activiteiten zoals de meiviering en de 
verkiezingscampagne. Bij de buitenwacht sloeg het Plan echter nauwe
lijks aan, hoezeer het ook bedoeld was om andersdenkenden aan te 
spreken. Klassenstrijd en socialisatie waren doelbewust naar de achter
grond gedrongen en het crisisplan beoogde verbetering van het levens
peil van de gehele bevolking, niet alleen de arbeidersklasse. Hoewel en-
<ele tegenstanders dat aspect met waardering signaleerden, overheerste 
de afwijzing. Praktisch alle andere partijen wezen het Plan van de hand 
ils onbetaalbaar, onuitvoerbaar, onwenselijk of ondeugdelijk. Colijn 
maakte er weinig woorden aan vuil: 'Wat in het plan bruikbaar is, doet 
de regering reeds.'67 AJleen enkele vooruitstrevende economen binnen 
de RKSP en de CHU (onder wie P. Lieftinck) onderkenden de betekenis 
san de baanbrekende ideeën achter het Plan.68 
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Gezien de overwegend negatieve reacties zat de s DAP-fractie in de 
Tweede Kamer met een probleem: het Plan betekende een radicale 
breuk met de in wezen gematigde oppositie die ze in de afgelopen jaren 
had gevoerd. Bij een staatsbegroting die in totaal negenhonderd mil
joen gulden beliep, was een jaarlijkse investering van tweehonderd mil
joen gulden (het bedrag zou geleend moeten worden) wel degelijk een 
enorm bedrag. In zijn begrotingsspeech schroefde Albarda de eis terug 
tot honderdvijftig miljoen gulden, maar ook dat konden de politieke te
genstanders niet serieus nemen. Een aantal leden van de SDAP-fractie, 
met name Van den Tempel en Vliegen, stond mede op grond van het 
financiële aspect kritisch tegenover het Plan.69 

Dat gold niet voor Drees, al was hij zich bewust van de bezwaren.70 

Met overtuiging vervulde hij zijn taak bij de verspreiding van de Plange-
dachte, op partijbijeenkomsten en elders. In de Kamer kreeg hij niet de 
gelegenheid om over het Plan te spreken, maar in de Haagse raad verde
digde hij met verve de grondgedachte van het crisisplan.71 Hij bleef ook 
lid van de gemeenschappelijke SDAp/NW-commissie, die na de publi
catie van het Plan de verdere uitwerking van sommige onderdelen be
geleidde. Na verloop van tijd volgde hij Albarda op als voorzitter.72 

In zijn memoires zou Drees schrijven dat het Plan van de Arbeid, in 
combinatie met devaluatie van de gulden, een goed crisisbeleid zou 
hebben gevormd.73 Hetzelfde standpunt had hij in feite al in april 1934 
ingenomen. Ten aanzien van het devaluatievraagstuk echter liepen de 
meningen binnen de s D A P sterk uiteen. Hoewel onder anderen Tinber
gen en Van Gelderen Drees' standpunt deelden, sprak ook het Plan van 
de Arbeid zich niet uit over het gevoelige punt van de devaluatie.74 

V O O R V E C H T E R VAN DEVALUATIE 

Al in april 1934 was Drees ervan overtuigd dat een devaluatie van de gul
den noodzakelijk was voor het herstel van de Nederlandse economie. In 
zijn artikel in De Sociaal-Democraat over het 'zestig-miljoenplan' zei hij 
dat nog niet hardop, al valt de conclusie tussen de regels door te lezen. 
In dat artikel hekelde hij de tweeslachtigheid van de aanpassingspoli
tiek. De regering wilde wel herstel van de concurrentiepositie van het 
Nederlands bedrijfsleven, maar weigerde te devalueren en nam even
min maatregelen om behalve de lonen ook andere kostprijsfactoren 
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(kapitaalslasten, hypotheken, huren en dergelijke) omlaag te brengen. 
Vergeleken met Nederland was in Engeland het totale kostenpeil na 
de devaluatie met een derde gedaald. Om hetzelfde niveau te bereiken 
alleen door loonsverlaging zou onredelijk zware offers vragen van de 
Nederlandse arbeiders.75 

Kort daarna sprak Drees zich duidelijker uit ten gunste van deva
luatie. Eind april, in het eerder genoemde debat met mejuffrouw Van 
Dorp, betoogde hij dat 'maatregelen van monetaire politiek' doeltref
fender en billijker zouden zijn dan eenzijdige druk op de lonen, zonder 
verlaging van de vaste lasten.76 Op 11 mei verdedigde hij in het Haagse 
Debat-Gezelschap dezelfde stelling. Als Nederland in september 1931 in 
navolging van Engeland en de Scandinavische landen had gedevalu
eerd, dan had de economie er beter voor gestaan, ook in Nederlands-
Indië.77 

Belangrijker was zijn rol in de discussie die binnen partij en vakbe
weging op gang kwam. Eind mei 1934 sprak hij op een bijeenkomst van 
de hoofdbesturen van Nvv-bonden, die was gewijd aan de kwestie van 
de devaluatie. Drees verdedigde het standpunt vóór devaluatie, Van den 
Tempel tegen. Beide lezingen werden in juli in brochurevorm gepubli
ceerd. Drees bepleitte devaluatie bovendien in de partijraad en het par
tijbestuur. Het vraagstuk was volgens hem de 'allerbelangrijkste' kwes
tie van dat moment: 'Wil men van de politiek-Colijn af, dan bestaat er 
geen andere weg dan in de richting van devaluatie te gaan.' Zijn plei
dooien vatte hij samen in een nieuw artikel in De Sociaal-Democraat, 
dat het startsein vormde van een devaluatiediscussie in dat blad."8 

Volgens Drees was het onopgeloste probleem van de vaste lasten de 
'grondfout' van de aanpassingspolitiek van de regering.79 Het evenwicht 
tussen de kostprijzen (in goud uitgedrukt) in Nederland en die in het 
buitenland was verbroken, met noodlottige gevolgen. Dat kwam door 
de devaluatie van buitenlandse valuta. De regering wilde aanpassing 
van de Nederlandse kostprijzen aan de nieuwe situatie, maar alleen 
door loondaling. 'Deze eisch is van een in het oog springende onrede
lijkheid en onuitvoerbaarheid. Het komt mij voor, dat wij, sterker nog 
dan onze beweging tot nog toe deed, hierop onzen aanval moeten rich
ten.'80 Zo eenzijdig toegepast zou de aanpassingspolitiek haar doel niet 
bereiken, terwijl daling van het levenspeil leidde tot vermindering van 
binnenlandse vraag en teruglopende belastingopbrengsten. Zo plantte 
de ontwrichting zich voort en werd het middel erger dan de kwaal.8' 
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De deflatie betekende een relatieve verzwaring van de vaste lasten 
voor bedrijven, openbare lichamen en burgers. Wie vroeger geld had 
geleend, moest nu - in goederen omgezet - veel meer terugbetalen, ter
wijl de inkomsten terugliepen. Op het budget van arbeiders rustte de 
huishuur als een zware last. Al waren huren niet onveranderlijk, ze had
den veel minder de neiging om te dalen dan de lonen, die volgens de 
'loonsverlagingsfanatici'82 zo 'verstard' waren. Het weinige dat de rege
ring wilde doen aan het probleem van de hoge huren, zou misschien wel 
werken, maar alleen 'op den zeer langen duur, en in zeer geringe mate, 
bovendien op een hoogst onbillijke manier'.83 

De regering diende doortastend en dwingend in te grijpen om alle 
vaste lasten over de gehele linie te verlagen. Daarvoor was echter een 
'zeer ingewikkeld complex van wettelijke maatregelen' noodzakelijk."4 

Hetzelfde resultaat zou veel doeltreffender en gelijkmatiger zijn bereikt 
door een beperkte devaluatie in september 1931. De ervaringen in Enge
land en de Scandinavische landen wezen uit dat een beheerst loslaten 
van de gouden standaard goed mogelijk was en een gunstige uitwerking 
op de economie had. Cijfers wezen op een licht internationaal herstel, 
waarbij Nederland achterbleef.85 

Met het morele argument tegen devaluatie - velen beschouwden het 
als 'muntvervalsing' of 'muntverzwakking' - had Drees geen moeite. 
Nederland zou door een beperkte devaluatie niets anders doen dan de 
ernstig ontwrichte verhoudingen enigszins corrigeren. Belangrijker was 
het tegenargument dat devaluatie een 'gecamoufleerde' loonsverlaging 
inhield. Drees erkende dat de prijzen van geïmporteerde goederen zou
den stijgen en daardoor ook de kosten van het levensonderhoud. Maar 
dat zou ten dele gecompenseerd worden door verlaging van de steun 
aan de landbouw en dus lagere prijzen voor levensmiddelen. Hoe dan 
ook: 'De vermindering van de koopkracht der loonen zou m.i. stellig 
geringer dan zijn dan de loonsverlagingen, die anders nog te wachten 
zijn.'86 Hij liet daarover geen misverstand bestaan: het einde van de 
loonsverlagingen en bezuinigingen was nog lang niet in zicht. De grote 
afbraak moest nog komen.8" 

Over het effect van devaluatie koesterde Drees geen overdreven ver
wachtingen. 'Ik ben er ver van af devaluatie te zien als een toovermiddel 
dat de crisisnooden zou doen verdwijnen. Een dergelijk middel bestaat 
niet.'88 Hij verwachtte wel verlichting voor zwaar getroffen bedrijfstak
ken als scheepvaart, scheepsbouw, metaalindustrie, landbouw en vee-
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teelt. Ook de binnenlandse markt zou minder concurrentie te duchten 
hebben van goedkope import. Herstel van bedrijvigheid zou verder ge
stimuleerd moeten worden door activering van het economische leven, 
door uitvoering van grote openbare werken. Het effect daarvan zou een 
vergroting van de geldcirculatie zijn, waarbij men een zekere stijging 
van prijzen op de koop toe moest nemen. Dat was echter ongunstig 
voor de export. De door de partij gepropageerde werkverruiming op 
grote schaal zou daarom alleen maar werken als ze gepaard ging met 
devaluatie.89 

In het debat voor de Nvv-bestuurders verwoordde Van den Tempel 
misschien wel het voornaamste tegenargument. Alleen herstel van het 
internationale ruilverkeer zou een oplossing voor de economische pro
blemen brengen en devaluatie van Nederland zou dat herstel belemme
ren. De maatregel zou ernstige gevolgen hebben, zoals het uiteenvallen 
van het goudblok (de kleine groep landen die de gouden standaard nog 
handhaafde), instabiliteit in het internationale verkeer, en represailles 
van andere landen in de vorm van verdere devaluatie of nieuwe handels
belemmeringen. Daardoor zou het gunstige effect van de goedkopere 
gulden voor de Nederlandse export maar van zeer korte duur zijn.90 

Drees meende dat het bij devaluatie ging om de vraag of de voorde
len de nadelen zouden overtreffen. De 'noodlottige gevolgen' die zijn te
genstanders schetsten, vreesde hij niet. Die waren ook uitgebleven toen 
Tsjecho-Slowakije devalueerde, niet lang daarvoor. Het zou volgens 
hem zo'n vaart niet lopen, want ook andere landen hadden belang bij 
het vinden van een nieuw evenwicht. Het argument dat de Nederlandse 
export vooral onder handelsbelemmeringen leed en niet zozeer onder 
hoge prijzen, wees hij van de hand. Dan had immers loonsverlaging ook 
geen zin. Er was ondanks protectionistische maatregelen nog altijd con
currentie, alleen was de export voor Nederlandse bedrijven verliesge
vend.91 

Hoezeer hij devaluatie wenselijk achtte, Drees besefte dat men geen 
politieke actie op touw kon zetten om dat doel te bereiken. Op dat punt 
was hij het geheel met zijn opponenten eens. Langdurige politieke agi
tatie voor devaluatie zou het vertrouwen in de gulden ondermijnen en 
leiden tot speculatie, kapitaalvlucht en kredietmoeilijkheden. Dat zou 
de bestaande ellende alleen maar verergeren. Naar zijn mening zou de 
arbeidersbeweging zich met verdubbelde kracht moeten verzetten te
gen de eenzijdige aanpassingspolitiek en verlaging van de vaste lasten 
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moeten eisen. Voor hemzelf stond daarbij vast dat de problemen daar
bij wel eens zo groot konden zijn dat de regering wel naar het middel 
van devaluatie móest grijpen.92 

Al zou de SDAP volgens Drees geen oppositie kunnen voeren tegen 
de monetaire politiek van de regering, intern diende ze een standpunt 
te bepalen over het devaluatievraagstuk. Het was niet uitgesloten dat bij 
een val van het kabinet de SDAP betrokken zou worden bij de vorming 
van een nieuw kabinet en dan moest vaststaan hoe de partij tegenover 
het vraagstuk stond. Tevergeefs drong Drees in het partijbestuur aan 
op een besluit in dit opzicht, uiteraard ten gunste van devaluatie. Het 
PB was verdeeld over het devaluatievraagstuk, maar de tegenstanders -
onder wie Albarda, Vliegen en partijvoorzitter Vorrink - waren in de 
meerderheid.93 

Het enige gevolg van de discussie in het PB, begin juni 1934, was het 
besluit om de 'Financiële commissie', die in 1933 was ingesteld door de 
Algemene Raad van N v v en SDAP , aan te vullen en nieuw leven in te bla
zen. Die commissie was verdeeld geweest over het vraagstuk - een grote 
meerderheid had zich tegen devaluatie uitgesproken - en had geen rap
port uitgebracht. Drees zou deel uitmaken van de vernieuwde commis
sie.94 Hoewel de meningen niet minder verdeeld waren dan voorheen, 
werd deze keer besloten wel de uitkomsten te publiceren. In juli 1935 ver
scheen Devaluatie pro en contra. De titel van het boekwerkje was veel
zeggend: het bevatte twee rapporten waarin simpelweg de tegengestelde 
standpunten uiteen werden gezet, zonder algemene conclusie. Wie van 
de commissieleden welk standpunt onderschreef, werd niet onthuld.9' 

De lijn van de partij was en bleef: geen officieel standpunt innemen 
ten aanzien van het vraagstuk. Drees moest zich daarbij neerleggen. 
Zijn lot werd gedeeld door voorstanders van devaluatie in praktisch alle 
andere partijen. Vooral bij de RKSP won het pro-devaluatiekamp veld. 
Kon een enkel Kamerlid op persoonlijke titel een lans breken voor deva
luatie, geen enkele partij als zodanig waagde het de regering op dit punt 
aan te vallen.96 Drees was binnen de SDAP de belangrijkste voorvechter 
van devaluatie, maar in de Kamer zweeg hij. Alleen Wibaut kon zich in 
de Eerste Kamer een voorzichtig pleidooi voor devaluatie veroorloven. 
Anders dan vooraanstaande partijgenoten als Matthijsen, Brautigam, 
Kupers en S. de la Bella ondertekende Drees geen van de manifesten of 
petities van de Nederlandse Vereniging voor Waardevast Geld, de lobby 
van economen en ondernemers vóór devaluatie.97 
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De regering betreurde het debat over het devaluatievraagstuk - al 
werd het vooral buiten het parlement gevoerd - vanwege de onrust die 
het teweeg bracht. In de Socialistische Gids wees Drees er fijntjes op dat 
het kabinet zelf'ruimschoots' tot de onrust bijdroeg, bijvoorbeeld door 
het kortstondige ministerschap van M.P.L. Steenberghe.98 Bij zijn be
noeming tot minister van Economische Zaken was bekend dat Steen
berghe (RKSP) een voorstander van devaluatie was. Hij was bereid ge
weest zich neer te leggen bij handhaving van de harde gulden, maar 
bedong het recht om devaluatie in het kabinet aan de orde te stellen 
zodra internationale ontwikkelingen daartoe aanleiding gaven. Dat 
deed hij dan ook toen in het voorjaar van 1935 de Belgische franc deva
lueerde. Steenberghe kwam echter alleen te staan met zijn pleidooi om 
de gouden standaard op te geven, en trad af." 

In het genoemde artikel in de Socialistische Gids (februari 1936) 
sprak Drees zich na anderhalf jaar stilzwijgen weer eens openlijk uit 
voor devaluatie. Nieuwe gezichtspunten bevatte zijn beschouwing 
nauwelijks. Wel kreeg hij persoonlijk de nodige bijval, niet alleen van 
partijgenoten, ook van Steenberghe. Die schreef dat hij het artikel met 
belangstelling en 'voor het overgroot deel' ook met instemming had ge
lezen. 'Ik hoop, dat ook in Uw kringen de oogen open gaan over het 
wanhopige van de huidige richting der Regeeringspolitiek.'10" 

Drees bedankte hem, maar antwoordde dat de sleutel van het pro
bleem toch eerder in katholieke handen lag: 

Het tragische is, dat er vrijwel zeker in de Tweede Kamer een 
meerderheid is, die bereid zou zijn de devaluatie te aanvaarden -
sommigen ter wille van de devaluatie zelf, anderen als de devaluatie 
de inleiding zou worden tot een meer actieve herstelpolitiek - en 
dat toch de uitzichtloze deflatiepolitiek wordt voortgezet, omdat de 
regering-Colijn haar opvatting tot het uiterste handhaaft en de 
vorming van een andere regering nog steeds niet mogelijk schijnt. 
Voor de vraag of hierin in de naaste toekomst verandering zal 
komen, is dunkt me in de eerste plaats het standpunt van de 
Rooms- Katholieke Staatspartij beslissend.101 

Niet lang daarna zou Drees deze conclusie in de Kamer herhalen, in het 
debat over de vaste-lastenontwerpen. 
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VASTE L A S T E N , DEVALUATIE EN DAARNA 

De crisis plaatste de RKSP voor een moeilijk probleem. Als partij met 
een grote arbeidersachterban had ze veel moeite met de bezuinigings-
politiek van het kabinet waarvan ze zelf deel uitmaakte. Verlaging van 
de lonen en de werklozensteun en het probleem van de hoge huren 
troffen katholieke arbeiders even hard als de achterban van de SDAP. 

Vanuit katholieke hoek kwam geregeld stevige kritiek op het regerings
beleid, met een krachtig pleidooi voor verlaging van de vaste lasten in 
het kader van een consequent deflatiebeleid. (Er was een groeiende 
stroming binnen de partij vóór devaluatie, maar die had nog niet de 
overhand.) Bij alle kritiek op het regeringsbeleid schrok de RKSP terug 
voor de uiterste consequentie. Zou ze haar steun aan het kabinet-Colijn 
intrekken, dan moest ze in zee gaan met de sociaal-democraten en daar 
voelde ze niet voor. Volgens de befaamde Nolens-doctrine zou de RKSP 

alleen 'bij uiterste noodzaak' een regering vormen samen met de SDAP. 
Bij de kabinetscrisis van juli 1935 bleken de katholieken daar nog aan 
vast te houden, waarna het kabinet-Colijn in vrijwel dezelfde samen
stelling terugkeerde.102 

Om aan katholieke wensen tegemoet te komen diende het kabinet 
twee wetsontwerpen in ter verlaging van een aantal vaste lasten, in 
hoofdzaak (landbouw)hypotheken. Erg ver gingen de voorstellen niet 
en de behandeling liet bovendien lang op zich wachten. Was het oor
spronkelijk de bedoeling geweest die zaak tegelijk met het zogenaamde 
bezuinigingsontwerp in de zomer van 1935 te behandelen, uiteindelijk 
kwamen de vaste-lastenontwerpen pas in juni 1936 in de Tweede Kamer 
aan de orde. Drees trad op als voornaamste woordvoerder van de SDAP 

en had eindelijk de gelegenheid in een lange speech zijn bezwaren tegen 
het regeringsbeleid te ontwikkelen.103 

De gang van zaken rond de vaste-lastenontwerpen herinnerde hem 
aan het bekende rijmpje: 'Greif niemals in ein Wespennest, doch wenn 
du greifst, so greife fest.' De regering had zich daar niet aan gehouden, 
want ze was aarzelend en halfslachtig met het probleem van de vaste 
lasten omgegaan. Drees betreurde ook de trage behandeling. Nadat hij 
erop had gewezen dat een van de twee ontwerpen onlangs zijn eerste 
verjaardag had beleefd, zei hij met milde spot: Tk onderstel, dat deze ge
denkwaardige dag door de Regeering slechts in intiemen kring zal zijn 
gevierd.'104 
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Het probleem van de vaste lasten raakte volgens Drees het hart van 
het crisisbeleid. Hij herhaalde daarbij de bezwaren tegen de eenzijdig
heid van de aanpassingspolitiek, zoals hij die al eerder bij zijn pleidooi
en voor devaluatie had ontwikkeld. Hij liet daarbij niet na te wijzen 
op de inconsequente argumentatie van de regering. Lange tijd had ze 
geweigerd iets te doen aan de vaste lasten omdat het moreel niet geoor
loofd zou zijn om met wettelijke maatregelen in te grijpen in privaat
rechtelijke overeenkomsten. Maar als het ging om lonen of pensioenen, 
dan waren contractuele verplichtingen niet heilig gebleken.105 

Inmiddels stond de regering niet meer op dat principiële punt en 
ging het om de praktische vraag, hoever en hoe diep men moest in
grijpen. De voorliggende ontwerpen waren in dat opzicht volgens 
Drees 'uitermate beperkt' en 'hoogst onvoldoende'.106 Het vaste-lasten-
probleem werd niet in zijn volle omvang ter hand genomen. Aan het be
drijfsleven werd geen verlichting gebracht, terwijl de gemeenten alleen 
maar voor nieuwe moeilijkheden werden gesteld. Verlichting van de las
ten van het bedrijfsleven moest volgens het kabinet langs de natuurlijke 
weg. 'Och ja, de natuurlijke weg,' zei Drees smalend,'dat is in het kapita
lisme de weg van de calamiteiten.' Het was 'struisvogelpolitiek' om deze 
problemen zo op hun beloop te laten.107 

Het grootste bezwaar lag echter in het feit dat de regering had afge
zien van een algemene huurverlaging. Voor de sDAP was die huurverla-
ging het allesoverheersende punt, Drees had er al drie jaar tevergeefs 
voor gepleit. 'Deze hoeksteen van het ontwerp is door de Regeering zelf 
aan het gebouw onttrokken. Daarmee is voor ons dit wetsontwerp tot 
een bouwval geworden.'108 Namens de s DA P had hij dan ook een amen
dement ingediend om de huurverlaging algemeen te laten zijn. Want 
hoe beperkt en onvoldoende de wetsontwerpen ook waren, zijn fractie 
wilde ze niet om die reden verwerpen. Met een aantal verbeteringen 
zouden ze althans een eerste stap zijn in de goede richting. Bleven de ge
wenste verbeteringen daarentegen uit, dan was het hoogst twijfelachtig 
of de s DA p de wetsontwerpen zou kunnen steunen. 

De vaste-lastenontwerpen vonden nauwelijks bijval.109 De katholie
ken, die het sterkst hadden gepleit voor consequente deflatie, hadden 
geen vertrouwen in het crisisbeleid van de regering en wezen daarom de 
voorstellen af. De regering voorzag dat de wetsontwerpen het niet zou
den halen en verklaarde aan een eventuele verwerping niet de kabinets
kwestie te zullen verbinden. In tweede termijn gaf Drees een scherpzin-
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nige analyse van de situatie. De ingenomen standpunten verbaasden 
hem niet. Als de regering er wel een halszaak van had gemaakt, dan zou 
ze de tegenstand alleen maar hebben vergroot. Wel kwam ze zwakker te 
staan als bleek dat er geen meerderheid was voor haar crisisbeleid, ter
wijl ze aan gezag verloor omdat ze van eerdere maatregelen - de loon-
kortingen, de steunverlaging, de bezuinigingen op de gemeenten enzo
voort - wél een halszaak had gemaakt. 

De katholieken, zo vervolgde Drees, vonden de maatregelen onvol
doende en fragmentarisch, maar weigerden mee te werken aan ofwel 
verbeteringen van de wetsontwerpen ofwel een ander beleid, waartoe ze 
de sleutel in handen hadden. Ze zagen het liefst devaluatie en dachten 
blijkbaar: als we de zaak nog maar even laten voortsukkelen, dan komt 
die devaluatie vanzelf wel. Drees wilde er wel op wijzen dat devaluatie 
een weloverwogen stap in een actieve herstelpolitiek moest zijn, en niet 
iets wat men zich door ontwikkelingen in het buitenland zou moeten 
laten opdringen. Al met al was de situatie bedroevend in zowel politiek 
als economisch opzicht. De regering voerde een crisisbeleid dat niet 
meer het vertrouwen van het parlement genoot, terwijl de Kamer 
machteloos was een andere politiek af te dwingen. Daardoor zou het 
Nederlandse volk 'onderworpen blijven aan een crisisbeleid, dat door 
gemis aan overeenstemming des te sterker zal zijn: onsamenhangend, 
inconsequent, stuurloos, zonder uitzicht'.110 

De Tweede Kamer verwierp beide wetsontwerpen en de economie 
sukkelde nog enige tijd voort. In september 1936 kwam dan eindelijk 
het moment waar Drees en anderen verlangend naar hadden uitgezien: 
gedwongen door de devaluatie van de Franse en de Zwitserse franc liet 
Nederland als laatste Europese land de gouden standaard los. De waar
de van de gulden daalde met ongeveer twintig procent."1 

De Vooruit vroeg Drees en enkele anderen uit de arbeidersbeweging 
om hun mening over de devaluatie. Drees schreef dat hij verwachtte dat 
de devaluatie verlichting zou brengen voor bedrijven die op export en 
handel waren gericht. De werkloosheid zou verminderen en ook voor 
de publieke financiën zou het effect heilzaam zijn. 

Daartegenover staat, dat aan de devaluatie thans, nu zij volgt op een 
scherpe deflatie, op een lange reeks van loon- en steunverlagingen, 
groter nadelen en gevaren verbonden zijn dan het geval zou zijn 
geweest als zij was ingetreden bij het begin van de crisis. De 
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binnenlandse verhoudingen zijn op menig punt verstoord op 
een wijze, die niet automatisch wordt hersteld door devaluatie. 
De spanningen zullen voorlopig zelfs kunnen toenemen door 
prijsstijgingen, die bij de lage lonen en steunbedragen niet kunnen 
worden gedragen. De devaluatie zal dan ook vergezeld moeten gaan 
van of gevolgd moeten worden door maatregelen ter bescherming 
van de bevolkingsgroepen, die reeds zwaar getroffen zijn door de 
deflatiepolitiek. 

Bovendien was een actieve herstelpolitiek nodig, zoals aangegeven in 
het Plan van de Arbeid. Op die twee punten dienden partij en vakbewe
ging met kracht aan te dringen."2 

Het viel Drees op hoe Colijn, die eerder de grootste rampspoed had 
voorspeld als Nederland zou devalueren, toen het zover was de bevol
king geruststellend toesprak en verklaarde dat er eigenlijk niet veel zou 
veranderen. Plotseling was er geen sprake meer van 'het teniet gaan van 
spaargelden en al dergelijke akeligheden', schreef Drees in zijn memoi
res. 'Het een werd met dezelfde nadruk en zekerheid gezegd als het 
andere.'"3 

Er veranderde overigens wel wat. Zoals Drees en anderen hadden 
verwacht, trad er na de devaluatie een licht economisch herstel in en 
kon Nederland nog enige tijd profiteren van een internationale ople
ving die al langer aan de gang was. Het was een bewijs dat het tot dan toe 
gevoerde crisisbeleid verkeerd was geweest. Na de oorlog stond lange 
tijd voor economen en economisch historici vast dat de monetaire poli
tiek van Colijn de crisis in Nederland had verergerd. In de jaren zeventig 
en tachtig veranderde het beeld. Zonder dat men Colijns beleid goed
praatte, schreef men het ernstige en langdurige karakter van de crisis 
vooral toe aan de bijzondere economische structuur van het land. Maar 
na de oratie van J. L. van Zanden, die korte metten maakte met die rede
nering, krijgt Colijn van historici, onder wie zijn biograaf, opnieuw de 
zwartepiet toegespeeld."4 

Het is de ironie van de geschiedenis dat juist Colijn in politiek op
zicht van het economisch herstel lijkt te hebben geprofiteerd. Bij de 
verkiezingen van 1937 boekte hij een grote overwinning, waarbij onge
twijfeld het herstel van de economie - naast andere factoren - een rol 
speelde."' Drees twijfelde daar in ieder geval niet aan. De regering had 
de devaluatiewinst opgestreken, schreef hij in De Sociaal-Democraat."6 
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Achter die nuchtere constatering moet enige frustratie schuilgaan. 
Drees' ervaringen met vier jaar oppositie waren niet aangenaam: het 
vergeefse verzet tegen de bezuinigingen; de vruchteloze pleidooien voor 
verlaging van huren en andere vaste lasten; de teleurstelling over het 
Werkfonds, dat te traag werkte en te weinig deed (en dat deels op een 
verkeerde manier); het door alle partijen afgewezen Plan van de Arbeid; 
en ten slotte het lang uitblijven van de noodzakelijk geachte devaluatie. 
Dan te moeten constateren dat de oppositie ook electoraal nauwelijks 
iets had opgeleverd, terwijl Colijn ondanks het fiasco van zijn economi
sche beleid won - dat was hard. De vooruitzichten waren voor Drees en 
de zijnen weinig bemoedigend, want ze moesten zich opmaken voor 
een nieuwe periode van oppositie tegen een nieuw kabinet-Colijn. 
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