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HOOFDSTUK 17 

Partijpolitieke ontwikkelingen, 1933-1937 

Verschillende omstandigheden dwongen de SDAP in de jaren dertig tot 
een herbezinning op haar grondslagen en een aanpassing van de poli
tiek die zij voerde: het toegenomen isolement waarin de partij zich be
vond na de muiterij op 'De Zeven Provinciën', de opkomst van fascisme 
en nationaal-socialisme (zowel internationaal als in Nederland) en de 
economische crisis. Bij de partijleiding groeide het inzicht dat de SDAP 
zich diende te ontwikkelen van een ideologisch geïsoleerde arbeiders
partij tot een brede socialistische volkspartij, die een aanvaardbare 
coalitiepartner zou zijn voor andere politieke groeperingen. Daarbij 
moest ze een nieuwe houding innemen over gevoelige kwesties als de 
monarchie, de landsverdediging en de klassenstrijd. Een en ander zou 
echter zijn beslag moeten krijgen zonder dat men de traditionele ach
terban van zich vervreemdde en zonder dat men bij de buitenwacht de 
indruk wekte te zwichten voor externe pressie. Het ging daarom lang
zaam en geleidelijk.1 

Drees zag de noodzaak voor de koerswijziging van de partij en ging 
daarin mee. Achteraf noemde hij het een 'gezonde' ontwikkeling.2 Wel 
had hij begrip voor de moeite die veel van zijn partijgenoten hadden 
met de veranderingen. Hij waarschuwde dan ook tegen te snelle stap
pen en verklaarde eens: 'Als je met een hoog opgeladen hooiwagen een 
moeilijke bocht moet nemen, dan valt je lading overboord als je het niet 
kalmpjes aan doet.'3 
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DEMOCRATIE, ORDE EN GEZAG 

Bij de heroriëntering van de SDAP speelde Drees geen opvallende rol.4 

Hij behoorde noch tot de uitgesproken vernieuwers noch tot de achter
hoede die niet wilde tornen aan heilige principes. Zijn belangstelling 
ging vooral uit naar de praktische politiek die in die tijd in het teken van 
de crisis stond. Aan de meer ideologische gedachtewisselingen nam hij 
nauwelijks deel. Hij maakte geen deel uit van de commissies die werden 
belast met de voorbereiding van het zogenaamde Herzieningsrapport 
(1933), het rapport over het staatkundig stelsel van de sociaal-democra
tie (1935) of het nieuwe beginselprogram (1937). Ook bij de bespreking 
van die rapporten in het partijbestuur zweeg hij voornamelijk en gaf 
slechts nu en dan terloops commentaar.' 

Hoofdrollen waren weggelegd voor Albarda, Vorrink en H.B. Wiardi 
Beekman. Drees heeft achteraf bij herhaling dit driemanschap ge
noemd als degenen die leiding gaven aan het veranderingsproces bin
nen de partij.6 Koos Vorrink, afkomstig van de Arbeiders Jeugd Centra
le, werd in april 1934 tot partijvoorzitter gekozen. Van een mogelijke 
kandidatuur van Drees was toen geen sprake meer geweest.7 'Stuuf' 
Wiardi Beekman was sinds 1932 adjunct-hoofdredacteur van de partij
krant Het Volk, vanaf 1937 hoofdredacteur en lid van de Eerste Kamer.8 

Waren Vorrink en Wiardi Beekman uitgesproken vernieuwers, Albarda 
was wat meer terughoudend en soms ook weifelend. Hij deelde Drees' 
zorg voor onrust binnen de partij en streefde ernaar de discussies in 
goede banen te leiden. Niet voor niets trad hij op als voorzitter van de 
belangrijkste partijcommissies in deze jaren. 

Het eerste punt waar de SDAP duidelijkheid over wilde verschaffen 
was de democratie. Al in de verkiezingsstrijd van 1933 had de partij zich 
opgeworpen als hoedster van de parlementaire democratie. Keer op 
keer benadrukte zij dat voor haar de democratie, in de woorden van Al
barda, 'tegelijkertijd beginsel, middel en doel' was. Dat was in de eerste 
plaats een reactie op de gezagskwestie in de nasleep van de muiterij op 
'De Zeven Provinciën', waarbij de partij op één hoop werd geveegd met 
'gezagsondermijnende' groeperingen aan de uiterste linker- of rechter
kant. Daarnaast zag de SDAP een reëel gevaar in het opkomend fascisme 
na de machtsovername van Hitler. In Nederland was het fascisme nog 
zwak, maar allerlei rechts-autoritaire groeperingen zagen in Colijn de 
'sterke man' die hier orde en gezag zou herstellen. In bredere rechtse 
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kringen bezag men bovendien met een zekere waardering Hitlers op
treden tegen de socialisten en communisten, al wees men principieel 
het nationaal-socialisme af. Dat gold ook voor Colijn zelf. Bij de SDAP 

wekte hij de nodige ongerustheid met uitspraken over een krachtige re
gering die, niet al te zeer gehinderd door het parlement, het gezag zou 
moeten handhaven en de crisis zou moeten bestrijden.9 

De partij zette zich sterk af tegen zowel communisme als fascisme, 
tegen de oude en de nieuwe vijand. Ook Drees deed dat in een speech 
voor de ledenvergadering van de SDAP-federatie op 21 maart 1933. Wij
zend op de ontwikkelingen in Duitsland, zei hij niet snel een oorlog te 
verwachten, 'maar wij leven op een vulkaan'. Het fascisme, dat de arbei
dersbeweging wilde wegvagen, was in Nederland nog klein en versnip
perd. 'Het grootste gevaar ligt veel meer in de fascistische gezindheid 
van de bourgeoisie dan in de uitgesproken en in gekleurde hemden 
rondstappende groepjes.' De liberale partij bood onderdak aan hele en 
halve fascisten en Colijn voorzag een regering zonder Kamer. Het grote 
probleem was het ontbreken van eenheid aan de linkerzijde. 'Dat is de 
vloek der arbeidersbeweging.' In Duitsland hadden de communisten 
samen met de nationaal-socialisten alles gedaan om de invloed van de 
sociaal-democratie te ondermijnen. Hij wilde geen samenwerking met 
de communisten, integendeel, men had te zorgen voor eenheid door de 
communistische splinters uit te trekken."' 

Eén zin uit die speech is opvallend. Drees verklaarde: 'En als wij nu 
een ding moeten beseffen, is het, dat wij, al kunnen wij ons niet onvoor
waardelijk aan de parlementaire methode binden, het geweld niet mo
gen uitlokken.' Zo gaf hij aan de deur naar de onwettige weg niet hele
maal te sluiten, wat samenhing met de vraag die hij kort daarvoor had 
gesteld, namelijk of de partij wel vrijheid van handelen zou kunnen 
houden. In een democratisch land wilden sociaal-democraten hun doel 
alleen met wettige middelen bereiken, zo zou de Herzieningscommissie 
later dat jaar bevestigen. Was er echter sprake van een heersende meer
derheid die democratische rechten en vrijheden wilde opheffen en een 
dictatuur wilde vestigen, dan achtte de partij elk doelmatig middel ge
rechtvaardigd om de democratie te redden." Daarbij dacht men uiter
aard in eerste instantie aan het buitenland, maar Drees liet in zijn scher
pe rede doorschemeren dat zo'n situatie ook wel eens in Nederland zou 
kunnen optreden. 

Voor het partijcongres van 1934 werden de conclusies van de Herzie-
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ningscommissie in enkele resoluties samengevat. De resolutie over de 
democratie was ondubbelzinnig: de partij verklaarde dat 'de democra
tie voor de S. D. A. P. niet alleen beginsel en middel is, maar ook tot haar 
doeleinden behoort en dat zij dictatuur en schrikbewind verwerpt'. De 
SDAP zou alle middelen aanwenden tegen het verlaten van de wettige 
banen en tegen de invloeden van fascisme en communisme.12 Anders 
dan de resolutie over het militaire vraagstuk gaf deze verklaring geen 
aanleiding tot discussie. 

Ondanks de herhaalde verzekering dat de Nederlandse sociaal
democratie alleen maar de wettige weg wilde bewandelen, bleven de be
perkende maatregelen van kracht. Die waren niet alleen tegen de SDAP 

gericht, maar de partij had er wel veel last van. Zo mocht de VARA vanaf 
oktober 1933 de Internationale en de Socialistenmars niet meer laten 
horen, vanwege de revolutionaire strekking van die liederen. Ook werd 
het dragen van rode vlaggen, vaandels en zelfs rode tulpen verboden als 
'uiting van staatkundig streven'. Dat zorgde voor een stille en sobere 
i-mei-optocht in 1935 die daardoor echter niet minder indrukwekkend 
was.13 Ironisch genoeg was die maatregel een uitvloeisel van het uni
formverbod waar de SDAP zelf op had aangedrongen (natuurlijk ge
richt tegen fascistische groeperingen).14 

Belangrijker nog dan alle bezwerende formules was de houding die 
de partij zou innemen als het gezag werkelijk in het geding was. Het 
Jordaanoproer van juli 1934 was de proef op de som. Aanleiding voor de 
onlusten was de verlaging van de werklozensteun. Bij de stempelkanto-
ren in de Jordaan braken de eerste vechtpartijen uit. De situatie esca
leerde en onlusten verspreidden zich ook over andere delen van de stad. 
Pas na een week was met hulp van militairen de orde hersteld ten koste 
van vijf doden en tientallen gewonden.15 

Het partijbestuur van de SDAP veroordeelde het oproer en riep de 
arbeiders op zich niet te laten meeslepen. Het Volk wees meteen een 
beschuldigende vinger in de richting van de communisten en andere 
'zogenaamde' revolutionaire groeperingen, die de radeloze werklozen 
hadden opgeruid. Had de regering met de onverantwoordelijke steun
verlaging wel de omstandigheden geschapen waarin het mis kon lopen, 
de communisten waren de werkelijke schuldigen. Hoe afschuwelijk de 
gewelddadige onderdrukking van de onlusten ook was, geen enkel ge
zag kon volgens Het Volk toelaten wat zich in de Jordaan en elders had 
voorgedaan.16 Drees had precies zo gereageerd in een briefkaart aan zijn 
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zuster Bets: 'Natuurlijk zijn de relletjes in Amsterdam opzettelijk aan
gestookt door de communisten, maar de stemming was er rijp voor ge
maakt door die ellendige maatregelen.'17 

De SDAP sloeg duidelijk een andere toon aan dan anderhalfjaar eer
der bij de muiterij op 'De Zeven Provinciën'. Zij erkende volmondig dat 
handhaving van orde en gezag nodig was voor het voortbestaan van 
de democratie. Veel haalde dit bewijs van goed gedrag echter niet uit, 
want de regering hield voorlopig vast aan de beperkende maatregelen. 
Vooral het organisatieverbod op het ministerie van Defensie was voor 
SDAp'ers een steen des aanstoots, maar de partijleiding wilde er geen 
ophef over maken om de minister de kans te geven de maatregel zonder 
gezichtsverlies terug te draaien.18 

Een ander punt sneden sociaal-democraten wel aan: de kwestie van de 
burgemeestersbenoemingen. Op dat gebied had de SDAP een grote ach
terstand. Tot 1933 waren in slechts vijf van de 1070 gemeenten sociaal
democraten tot burgemeester benoemd. Daarna waren benoemingen 
uitgebleven, zelfs als de aftredende burgemeester een SDAP'er was.19 

Toen dat in Zaandijk gebeurde, stelde de SDAP daarover vragen bij de 
schriftelijke behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken 
voor 1936. Minister De Wilde herhaalde in de Memorie van Antwoord 
een eerdere uitspraak, namelijk dat de benoeming van sociaal-demo
craten 'bijzondere moeilijkheden' opleverde in verband met hun hou
ding ten opzichte van het wettig gezag.20 

Albarda vond de mededeling van De Wilde 'meer dan ergerlijk', zo 
schreef hij aan Drees. 'Zou jij hem daarover bij de openb. behandeling 
niet eens pootig a faire willen nemen.' Drees zou daarbij gebruik kun
nen maken van verschillende uitingen waarin de partij alle onwettige 
middelen verwierp. Albarda somde die op en gaf tot slot de raad: 
'Spreek eerst even met Vliegen, opdat hij zich niet gepasseerd of gepi-
queerd zal voelen!'21 Nog afgezien van het feit dat Drees het binnen
lands bestuur in zijn portefeuille had, was er een bijzondere reden waar
om juist hij De Wilde op deze kwestie zou moeten aanspreken. Niet zo 
lang daarvoor, toen het burgemeesterschap van Den Haag vacant was, 
had De Wilde tegenover Drees verklaard dat hij, Drees, de eerste socia
listische burgemeester van een grote stad zou moeten worden.22 Dat 
leek niet te stroken met de weigerachtige houding die De Wilde nu 
innam. 
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In de Kamer noemde Drees het feit dat De Wilde geen sociaal-demo
craten tot burgemeester wilde benoemen 'een ernstige zaak in onze 
politieke verhoudingen'. Anders dan bij zijn eerdere uitlating had de 
minister er nu een principekwestie van gemaakt. 'Ik meende tot vóór 
kort reden te hebben voor de overtuiging, dat de Minister op een ander 
standpunt stond. Het verwondert mij, dat hij zich op deze wijze thans 
onder de scherpslijpers rangschikt, die onnoodig groote tegenstellingen 
in het volk willen handhaven en verscherpen.' 

Hij wees erop hoe anders de zaken lagen in vrijwel 'alle nog demo
cratische Europeesche landen', zoals de Scandinavische landen, Tsjecho-
Slowakije, Frankrijk of België. 

En als ik dan kijk in de Memorie van Antwoord en zie, dat in 
Zaandijk geen sociaal-democraat tot burgemeester mag worden 
benoemd omdat dit gevaarlijk is voor het gezag, dan gevoel ik: 
ik ben weer thuis! In de millioenenstad Londen mag de county-
council geleid worden door een sociaal-democraat, in Zaandijk 
levert het gevaar op! Wij gevoelen dit als een onrecht en als een 
nadeel, gezien de feitelijke verhoudingen in ons land. 

De SDAP was immers de op één na grootste partij van het land, die in 
bijna alle steden boven de Moerdijk de grootste fractie in de gemeente
raad vormde. De partij had ondubbelzinnig uitgesproken haar doelstel
ling te willen bereiken langs de normale en de wettige weg. 

Wie ons thans wil uitsluiten en wil behandelen als Staatsburgers 
tweede klas, vrage zich af of daarmede de toekomst van onze 
Staatsinstellingen en het welzijn van het Nederlandsche volk, dat 
zijn kracht moet vinden in verdraagzaamheid, ondanks groote 
tegenstellingen, waarlijk gediend is. Men zal op den duur in 
Nederland ook in de landspolitiek niet de democratie kunnen 
handhaven, als men de sociaal-democraten uitsluit.23 

De Wilde antwoordde dat Drees, 'die anders zoo nauwkeurig is', er dit 
keer naast zat. Het was namelijk niet zo dat hij principieel weigerde soci
aal-democraten te benoemen, hij stelde alleen dat dat grote moeilijk
heden zou opleveren. Hij deed dat generaliserend vanuit het principiële 
standpunt van de SDAP tegenover het wettig gezag, al waren er tekenen 
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van verbetering zichtbaar. Het argument van de grote aanhang wees De 
Wilde van de hand, sterker nog, als een partij staatsgevaarlijk was, dan 
was een grote aanhang juist een reden om niet te benoemen. En de soci
aal-democraten in het buitenland kon men ook niet aanvoeren, want 
die namen een geheel andere houding aan ten opzichte van het koning
schap, de vlag en dergelijke. Het speet hem dat hij een sociaal-demo
craat moest passeren voor het burgemeesterschap. 'De heer Drees weet 
beter dan iemand anders, hoezeer er sociaal-democratische magistra
ten zijn geweest, die ik hoogacht en waardeer, maar het is nog iets an
ders om b.v. wethouder te zijn of ambtenaar op een belangrijke post 
dan burgemeester.' De Wilde zegde ten slotte toe ernstig te zullen over
wegen of er niet iets gedaan kon worden in de richting van wat Drees 
lad betoogd.24 

Daar bleef het natuurlijk bij. Vooraf had de fractie op voorstel van 
Albarda besloten om tegen de begroting van Binnenlandse Zaken te 
stemmen als De Wilde bij zijn weigering bleef, maar daar zag ze van af.25 

Een jaar later kwam Drees kort op de zaak terug om te zeggen dat het 
standpunt en de voornemens van De Wilde hem nog steeds onduidelijk 
.varen. De minister verklaarde de sociaal-democraten niet principieel 
iit te sluiten, maar deed dat in de praktijk toch.26 Er wrong inderdaad 
ets. Eind 1936 solliciteerde Drees' partijgenoot J. Thomassen tevergeefs 
ïaar een burgemeesterspost en had daarover een gesprek met De Wilde. 
3ie hield een uitvoerige beschouwing over het gebrek aan gezagsge-
rouwheid van de SDAP onder verwijzing naar november 1918 en de 
nuiterij op 'De Zeven Provinciën'. Hij verklaarde wel bereid te zijn 
Tiensen als Albarda en Drees te benoemen tot burgemeester van een 
;rote gemeente, maar geen socialist te willen aanstellen als burgemees-
er van Usquert.27 

Kort daarna kwam de ministerraad echter terug op de uitsluiting 
ran sociaal-democraten, nadat Albarda de zaak had opgenomen met 
De Wilde.28 Daarbij zal in de overwegingen van het kabinet ongetwij-
eld de aanstaande vacature in Zaandam een rol hebben gespeeld. K. ter 
^aan zou na drieëntwintig jaar vertrekken als burgemeester. Ter Laan 
vas in 1914 de eerste rode burgemeester29 geweest en Zaandam was van-
>uds een belangrijk rood bolwerk. De Wilde en zijn collega's zullen 
gegrepen hebben dat het de nodige problemen zou geven als daar niet 
>pnieuw een sociaal-democraat werd benoemd. J. in 't Veld werd per 
april 1937 de nieuwe burgemeester van Zaandam. 

445 



DE MONARCHIE 

Het koningshuis en de daarmee verbonden nationale symbolen als 
het volkslied en de vlag vormden een tweede struikelblok bij de 'norma
lisering' van de SDAP.30 De partij was van oudsher republikeins gezind. 
Socialisten wezen de monarchie af en gaven principieel de voorkeur aan 
de republiek als de meest democratische staatsvorm. Dat afwijzende 
standpunt was echter nooit vertaald naar de praktische politiek. Het 
beginselprogram zweeg over de kwestie van de monarchie. Het punt 
'Afschaffing van het koningschap' was wel voorgesteld bij de opstelling 
van het eerste beginselprogram, maar die eis had het niet gehaald. De 
monarchie zou de door de SDAP nagestreefde maatschappelijke om
wenteling toch niet overleven. Als de staatsmacht uiteindelijk in handen 
van het proletariaat kwam, aldus Troelstra, viel het koningschap 'met 
den heelen rommel vanzelf in elkaar'.31 

De houding die zijn partij innam tegenover de monarchie was 'bij
zonder stug', zoals Drees het later uitdrukte. In de praktijk kwam ze neer 
op onthouding: sociaal-democraten bleven demonstratief weg bij gele
genheden waar de koningin centraal stond, wat vooral opviel bij de 
opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag. Als het even kon, na
men ze geen deel aan huidebetuigingen gericht aan het Koninklijk Huis 
en weigerden ze ook de koninklijke onderscheidingen die een langduri
ge politieke loopbaan nu eenmaal met zich meebracht. Ten slotte waren 
ze afkerig van de nationale symbolen zoals de vlag en het volkslied en 
traden ze liever niet toe tot nationale comités. Aan de andere kanl 
buitten de politieke tegenstanders de houding van de SDAP ook uit. De 
Oranjeliefde van de grote meerderheid van de bevolking was een be
langrijk wapen tegen de socialisten. Zo hielden diepgewortelde gevoe
lens de kloof tussen Rood en Oranje in stand.32 

Drees nam tegenover het koningshuis dezelfde houding in als zijr 
partij. Het staat buiten kijf dat hij bij zijn overgang naar het socialisme 
een principiële republikein werd, al zegt hij dat niet met zoveel woorder 
in de memoires die hij schreef nadat hij ruim dertien jaar lang twee vor
stinnen als minister en premier had gediend. Maar in een interview ui 
1977 antwoordde hij op de vraag of hij zich monarchist voelde: 'Kijl 
eens, in beginsel ben ik eerder republikein.'33 In zijn jonge jaren zou hi 
zeker geen slag om de arm hebben gehouden. 

Hoe weinig hij als jongeman moest hebben van de monarchie blijk 
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uit de brieven die hij met To wisselde in hun verlovingstijd. Zo meldde 
hij haar dat hij zijn hospita had gevraagd het portret van koningin Wil-
helmina 'toch maar weg te nemen uit mijn kamertje, omdat het wat heel 
vreemd is dat daar aldoor te laten hangen'. Hij woonde er toen al bijna 
een jaar en had kennelijk enige schroom gehad om het verzoek te doen. 
Dat was niet nodig geweest, want zijn hospita verwijderde het portret 
dadelijk met het grootste genoegen'.34 

Ook bedankte hij voor de uitnodiging om deel uit te maken van het 
feestcomité ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van 'Hou' 
;n Trouw', de vereniging van oud-leerlingen van de Openbare Handels
school. Een van de te organiseren activiteiten zou een feestmaal zijn. 
Drees hield niet van langdurig tafelen, kon daar ook niet goed tegen 
/anwege zijn maagkwaal, maar dat was niet de voornaamste reden. 
Misschien zou ik mij fatsoenshalve nog over mijn tegenzin in diners 
lebben heen gezet,' schreef hij aan To, 'als ik niet indertijd in het Tijd
schrift had gelezen dat het gebruikelijk is op zulke diners te toasten op 
ie koningin, soms ook haar een huldetelegram te sturen. Ik heb geen 
ust dat bij te wonen.'35 

Het gezin Drees gaf later ook duidelijk blijk van zijn gezindheid. 
Dp koninklijke verjaardagen werd geen driekleur uitgestoken, maar op 
mei wel de rode vlag en dat viel op in het nette Statenkwartier. Werd er 

)p feestdagen in de Van Bleiswijkstraat uitbundig gevlagd met oranje 
vimpels en al, op 1 mei hingen er slechts twee 'aanstootgevende' rode 
'laggen, een bij Drees en een bij een communist die aan de overkant 
voonde.36 De kinderen Drees namen ook geen deel aan activiteiten op 
Coninginnedag of andere feestdagen, al wilden ze achteraf niet spreken 
'an een 'boycot', want zo belangrijk werd de kwestie thuis niet gezien.37 

Als lokaal politicus had Drees aanvankelijk weinig te maken met de 
nonarchie. De partij stelde zich op het standpunt dat SDAP-wethou-
lers of gedeputeerden zich niet aan hun officiële verplichtingen hoef-
len te onttrekken bij bezoeken van de koningin of leden van de konink-
ijke familie.38 Drees deed dat wel. Toen de koningin-moeder in 1924 het 
iaagse Tehuis voor ouden van dagen bezocht, liet Drees de honneurs 
loor Hoejenbos waarnemen. Enkele jaren later ging hij vanzelfspre-
:end niet in op de uitnodiging om met prins Hendrik 'thé' te drinken 
ip Paleis Noordeinde.39 Vermoedelijk heeft hij koningin Wilhelmina 
iok pas voor het eerst ontmoet toen hij Kamerlid was.40 

Een enkele keer kwam de antimonarchale houding van de SDAP aan 
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de orde in de Haagse gemeenteraad of in de Provinciale Staten. Drees 
toonde zich daarbij geen scherpslijper. Zo was er in 1923 in de Staten het 
voorstel om een adres van hulde aan de koningin te zenden in verband 
met haar vijfentwintigjarig regeringsjubileum. Bij monde van voor
zitter J. ter Laan verklaarde de s DA P-fractie daaraan niet te zullen mee
werken. Ter Laan wees op de opvattingen van zijn partij ten aanzien van 
de monarchie, maar ook op de economisch moeilijke tijden waarin 
geen plaats was voor feestviering en huidebetuiging. Niet alle SDAp'ers 
stemden echter tegen het voorstel. Om de zaak niet op de spits te drijven 
onthielden Drees en enkele anderen zich van stemming.41 

In 1926 bleek hoe moeilijk het was om enige verandering te brengen in 
de houding die de s DA P innam. Nadat Troelstra zich uit de actieve poli
tiek had teruggetrokken, vond Albarda, gesteund door Vliegen en Scha
per, het gewenst enkele accenten anders te leggen.42 Zo meende hij dat 
de sociaal-democratische Kamerleden voortaan de plechtige opening 
van de Staten-Generaal in de Ridderzaal moesten bijwonen. Dat was 
tactisch nodig, wilde de SDAP een geloofwaardige regeringspartij zijn 
maar er waren ook inhoudelijk goede argumenten voor. Ondanks al he 
uiterlijk vertoon rondom Prinsjesdag en de aandacht die naar de konin
gin uitging, mocht men niet uit het oog verliezen waar het uiteindelijk 
om ging: de opening van het parlementaire jaar. Het was niet zo dat he 
parlement bijeenkwam alleen om de koningin toe te juichen. Nee, d( 
koningin begaf zich naar de Staten-Generaal om zich te kwijten van eer 
van haar taken als constitutioneel vorst, het voorlezen van de planner 
van de regering voor het komende zittingsjaar. 

Het idee alleen al maakte veel los. Op het partijcongres in het voor 
jaar van 1926 wilden enkele afdelingen de Kamerleden op voorhanc 
verbieden naar de openingsplechtigheid te gaan. Een Leidse afgevaar 
digde verwoordde kort en krachtig de gevoelens van de critici: de mo 
narchie was bedoeld om de arbeidersklasse te onderdrukken en de aan 
wezigheid van zijn partijgenoten bij de openingsplechtigheid zou eer 
belediging zijn van zijn democratisch gevoel. Albarda verzette zich fe 
tegen de gedachte aan een verbod, waarmee men alleen maar de hoor 
van de politieke tegenstanders over zich zou afroepen. De fractie hac 
haar standpunt nog niet bepaald, maar ze zou vrij moeten zijn in dezt 
zaak een beslissing te nemen. Het congres besloot in grote meerderheic 
conform Albarda's advies.43 
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J. W. Albarda, de leider van de SDAP. J.A. de Wilde, oud-wethouder van Den 

Haag en minister van Binnenlandse 

Zaken, 1933-1937. 

Het hoofd van de optocht van de SDAP in Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen 

van april 1935. Van links naar rechts P. Gardenier, ]. W. Albarda, A. E.J. de Vries-Bruins 

en W. Drees. Geheel links (op de tweede rij) M. Vrijenhoek. 



Drees in 1937, vijftig jaar oud. 



Het 'dreigende' affiche van de SDAPin Den Haag bij de Kamerverkiezingen, 
mei 19)7. 



In augustus 1939 woonde Drees in Noorwegen een conferentie van de Interparlemen
taire Unie bij. Vooraan zijn dochter Annie, die hem vergezelde. 



Een halfjaar later besloten de SDAP-fracties in de Eerste en Tweede 
Kamer aanwezig te zijn bij de plechtigheid in de Ridderzaal.44 Het op
treden van SDAp'ers die de opening bijwoonden was zorgvuldig gere
gisseerd. Ze kwamen op het laatste moment tegelijk binnen en gingen 
bij elkaar zitten. Bij de binnenkomst van het koninklijk paar stonden ze 
net als alle anderen op, maar bij de rituele toejuiching van de koningin, 
na afloop van het voorlezen van de Troonrede, bleven ze zwijgend 
zitten. Het liberale dagblad Het Vaderland schreef: 'Van die kleine en 
kleinzielige betooging konden ze zich blijkbaar toch niet onthouden.' 
Wel stonden de sociaal-democraten meteen daarna op, toen koningin 
Wilhelmina en prins Hendrik de Ridderzaal verlieten.45 

Ondanks het terughoudende optreden van de s DA P 'ers waren de re
acties bij de achterban overwegend negatief. Verscheidene partijafdelin
gen dienden een motie van afkeuring in, individuele partijleden zegden 
hun lidmaatschap op.46 In de pers werd ook enigszins schamper gespro
ken over 'de van rood naar oranje kleurende zon van Albarda'.47 Op het 
partijcongres in april 1927 kwam de zaak uitvoerig aan de orde en spra
ken verscheidene afgevaardigden hun afkeuring uit. 

Ook Drees, op dat moment kandidaat-partijbestuurder, nam deel 
aan deze discussie. Hij begreep de afkeurende geluiden wel en gaf zelfs 
toe dat hij persoonlijk (als hij Kamerlid was geweest) meer de neiging 
zou hebben gehad om weg te blijven. Maar men moest de kwestie terug
brengen tot de juiste proporties. Van een breuk met de republikeinse 
apvattingen of een toenadering tot de monarchie was bij de s DAP-par
ementariërs in het geheel geen sprake. Een motie van afkeuring kon 
niet aan de orde zijn, vooral niet omdat het congres zelf een jaar eerder 
de volle vrijheid aan de Kamerfractie had gelaten. Bovendien: 'Als wij de 
zaak opschroeven, veronderstellen wij bij de fractie anti-republikein-
iche gedachten, die bij haar niet aanwezig waren.' Na die uitspraak ont
stond enig rumoer in de zaal. De Kamerfractie, vervolgde Drees, moest 
de vrijheid houden om een eigen standpunt te bepalen ten aanzien van 
de openingsplechtigheid. Hooguit zou het congres kunnen uitspreken 
dat de partij zich bleef stellen 'op de basis der republikeinsche ge
dachte'.48 

Het congres nam na langdurige discussies een motie aan waarin de 
/rijheid aan de fractie werd overgelaten, zoals Drees en anderen hadden 
Depleit. In de jaren daarna bleef een groep SDAp'ers de openingsplech-
igheid op Prinsjesdag bijwonen, al ging het steeds om een kleine meer-

449 



derheid uit beide fracties.49 Een deel van de aanhangers bleef kritisch: 
het was de tijd waarin een steeds sterkere interne oppositie van linkse 
jongeren zich roerde. Ongetwijfeld speelde dat een rol bij het besluit, in 
1930, om voortaan weer weg te blijven. 

De SDAP verviel in haar oude houding en ook Drees hield zich daar 
aan. Hij bedankte, toen de Haagse afdeling van het Nationaal Jongeren 
Verbond hem begin februari 1933 vroeg deel uit te maken van een breed 
samengesteld comité van aanbeveling voor de viering van de vierhon
derdste geboortedag van Willem van Oranje. In zijn antwoord schreef 
hij dat hij bewondering koesterde voor wat Willem de Zwijger had ge
daan voor de vrijheid, zijn geloof en de vestiging van de Nederlandse 
staat. Hij zag echter 'de opvattingen bij de verschillende richtingen om
trent het verband, te leggen met het heden, als zo uiteenlopend, dat een 
gezamenlijke herdenking in de omstandigheden van het ogenblik op te 
veel bezwaar stuit'.'" Van belang was ook het moment waarop dit speel
de: vlak na de beëindiging van de muiterij op 'De Zeven Provinciën'. 
Niet lang daarna zou het afwijzende standpunt gaan verschuiven. 

Ten aanzien van de monarchie stelde het rapport van de Herzienings
commissie vast dat sociaal-democraten republikeinen waren. Maar: 
'Evenals in andere landen, waar het koningschap de volksrechten niet 
aantast en de ontplooiing der democratie niet belemmert, kan ook in 
Nederland de sociaal-democratie de monarchie als den grondwettigen 
staatsvorm, steunend op de gezindheid van de meerderheid des volks, 
erkennen.'51 Daarmee legde de commissie vast wat de praktijk was, want 
de SDAP maakte in haar actieve politiek geen punt van de kwestie mo
narchie of republiek. Het ging er echter om verandering te brengen in 
de stroeve houding tegenover het koningshuis en de nationale symbo
len. Deze volmondige erkenning was een belangrijke eerste stap in die 
richting. 

Het waren aanvankelijk kleine tekenen die erop wezen dat de hou
ding van de SDAP veranderde. Op 11 september 1933 bracht de burge
meester van Den Haag in de gemeenteraad hulde aan de koningin in 
verband met haar vijfendertigjarig regeringsjubileum. De hele raad 
stond daarbij op, inclusief de sociaal-democraten. Dat was nieuw, want 
voorheen bleven ze altijd zitten. De Haagsche Courant kon waardering 
opbrengen voor deze gewijzigde houding, die van beleefdheid getuigde 
tegenover de koningin, de burgemeester, de rest van de raad en de an-
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dersdenkende meerderheid van de bevolking. 'Zij getuigt van het juiste 
inzicht, dat men aan de kracht van zijn strijd voor zijn beginselen géén 
afbreuk doet door de onder beschaafde menschen gebruikelijke goede 
manieren in acht te nemen.'52 

Een week later verscheen er ook één enkele s DAP'er bij de opening 
van de Staten-Generaal, Schaper, die plaatsvervangend voorzitter van 
de Tweede Kamer was.53 De rest van de fractie was kennelijk nog niet zo
ver. Pas het jaar daarna, in 1934, begaf een groot deel van de s DAP-parle
mentariërs zich weer naar de openingsplechtigheid in de Ridderzaal. 
Drees was erbij. Albarda schreef in Het Volk een korte beschouwing om 
de stap toe te lichten voor de achterban, maar de aanwezigheid van de 
Kamerleden bleek binnen de partij geen brandende kwestie meer. Het is 
niet duidelijk of de SDAp'ers zich nog altijd onttrokken aan de toejui
ching van de koningin, aangezien de kranten vooral aandacht besteed
den aan het incident rondom de eveneens aanwezige communisten. Die 
wilden, net als ze in 1932 hadden gedaan, op dat moment enkele leuzen 
roepen, maar werden met harde hand door klaarstaande politiemensen 
verwijderd.54 

Het was op het punt van de monarchie dat Drees herhaaldelijk tot 
voorzichtigheid maande. Dat partijvertegenwoordigers zich niet meer 
afzijdig hielden bij officiële gelegenheden was in zijn ogen juist, maar 
men moest niet doorslaan in de andere richting. Daarbij maakte hij zich 
zorgen om de reacties van zowel 'onze mensen' als de politieke tegen
standers. In mei 1934 maakte hij in het partijbestuur bezwaar tegen het 
voorstel dat de VARA radioprogramma's zou gaan verzorgen op verjaar
dagen van leden van de koninklijke familie: 'Daar gebeuren ongelukken 
mee. Wij zouden daarmee ook een slecht figuur maken tegenover onze 
tegenstanders.' Bij die gelegenheid was een meerderheid in het partij
bestuur het met hem eens.55 

Twee jaar later waren sommigen verder opgeschoven. In september 
1936 werkte de VARA mee aan een nationaal programma ter gelegenheid 
van de verloving van prinses Juliana met Bernhard zur Lippe-Biester-
feld. De verenigingsraad gaf zijn goedkeuring aan het besluit voortaan 
programma's te verzorgen op nationale feestdagen. Het partijbestuur 
liet een circulaire uitgaan waarin het partijgenoten die officiële functies 
bekleedden aanraadde zich niet te onttrekken aan de feestelijkheden en 
de huidebetogingen rondom het komende huwelijk. Drees was niet 
aanwezig bij de discussie over die circulaire, maar zal eerder aan de zijde 
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van J. van de Kieft hebben gestaan dan van Boekman. Van de Kieft waar
schuwde dat de 'nationalistische' koers die de partijleiding meer en meer 
insloeg door de oude achterban niet werd begrepen. Boekman verklaar
de daarentegen dat hij het ogenblik zag komen 'dat wij als sociaaldemo
craten het republikeinse beginsel loslaten'.16 

Zelf verzette Drees zich in de raad van commissarissen van De Ar
beiderspers tegen het voorstel om te vlaggen bij het koninklijke huwe
lijk, wat hij een jaar later opnieuw zou doen toen de vraag aan de orde 
kwam of men de vlag moest uitsteken als het eerste kind van prinses 
Juliana en prins Bernhard werd geboren. Hij verklaarde toen: 

De S. D. A. P. is principieel republikeins. In de houding tegenover 
het Koningshuis is echter wel iets gewijzigd. De krant moet niet 
meer honend schrijven over het Koningshuis; ook moeten b.v. de 
Kamerleden niet afzijdig blijven bij officiële gelegenheden. Maar dat 
moet niet betekenen, dat we door vlaggen gaan meedoen aan iets, 
wat tot een demonstratie voor de monarchie wordt. In onze eigen 
Beweging wordt ons vlaggen uitgelegd als vrees, hetgeen een stroom 
van hoon uit arbeiderskring over ons oproept. 

De raad van commissarissen besloot die keer dat elke vestiging van De 
Arbeiderspers zelf moest bepalen of men wel of niet zou vlaggen.57 

Drees was zelf niet aanwezig bij de gala-avond op 5 januari 1937, 
voorafgaand aan het koninklijke huwelijk. Met antimonarchisme had 
dat waarschijnlijk niet te maken. Als hij en andere sociaal-democraten 
al van plan waren geweest daarheen te gaan, werden ze ervan weerhou
den door een wijziging in het programma. Een dag van tevoren werd 
bekendgemaakt dat naast het Wilhelmus niet het 'Lippische lied', maar 
het Duitse volkslied zou worden gespeeld. De nazi's hadden aan het 
Deutschland-lied sinds enige tijd ook het Horst Wessel-lied gekoppeld 
en dat wilden de SDAp'ers vanzelfsprekend niet horen. Drees was weer 
wel aanwezig bij de inzegening van het huwelijk in de Grote Kerk in Den 
Haag.58 

In enkele jaren tijd was het standpunt van de sociaal-democraten te
genover het koningshuis aanmerkelijk minder koel geworden, zonder 
dat ze afstand hadden gedaan van hun beginselen. Boekman ging in zijn 
enthousiasme veel te ver toen hij in 1936 schreef dat de sociaal-demo
cratie eigenlijk niet republikeins was, omdat dat beginsel nooit officieel 
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was vastgelegd. Die uitlating bleef dan ook niet onweersproken. De 
kwestie van de monarchie zou nog wel eens aanleiding geven tot pole
miek, maar de houding van de partij was in dit opzicht onherroepelijk 
veranderd.59 

DE LANDSVERDEDIGING EN DE KLASSENSTRIJD 

Veel gevoeliger dan de monarchie lag de kwestie van de landsverdedi
ging.60 De SDAP had altijd een sterke antimilitaristische stroming ge
kend, maar het standpunt van de partij had nogal eens gewisseld. Vóór 
de Eerste Wereldoorlog had de partij geen duidelijke keuze gemaakt 
tussen een 'volksleger' of ontwapening, maar de fractie stemde wel al
tijd tegen de begroting van het ministerie van Oorlog. In de augustus
dagen van 1914 had ze wel vóór de mobilisatiekredieten gestemd, wat in 
de eigen rijen tot kritiek had geleid.61 

Na afloop van de oorlog kwam er een ondubbelzinnig standpunt. 
Duitsland, het enige grote land dat daadwerkelijk een bedreiging voor 
Nederland kon vormen, was ontwapend. De nieuwe Volkenbond zou de 
vrede handhaven door middel van collectieve veiligheid: een agressor 
zou stuiten op economische en desnoods militaire sancties van alle Vol
kenbondsstaten. Onder die omstandigheden kreeg het principiële anti-
militarisme de overhand binnen de SDAP. De partij stelde zich op het 
standpunt van nationale en internationale ontwapening. Een krijgs
macht toegerust voor de verdediging van het eigen grondgebied was 
niet nodig, terwijl het de vraag was of een klein land als Nederland zich 
nog wel kón verdedigen, gezien de technische ontwikkelingen in de 
oorlogsvoering. Het land diende alleen een kleine 'veiligheidswacht' te 
handhaven om te kunnen voldoen aan de Volkenbondsverplichtingen. 
Niet alleen de SDAP trok deze consequentie, ook de VDB stelde zich op 
het standpunt van ontwapening. 

Het ontwapeningsstreven werd door de achterban van harte om
armd. Het was een punt dat veel meer tot de verbeelding sprak dan 
bijvoorbeeld socialisatie en bedrijfsorganisatie. Nederland was niet ge
troffen door de Grote Oorlog, maar dat verminderde geenszins de be
hoefte om een dergelijke catastrofe voorgoed uit te bannen. Het streven 
had ook succes. SDAP en N W organiseerden in 1923 een massale bui
tenparlementaire actie tegen de Vlootwet, die in de Tweede Kamer 
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sneuvelde door toedoen van de oppositie en een tiental dissidente 
katholieken. In de partijpropaganda speelde ontwapening zozeer de 
hoofdrol dat socialisme en antimilitarisme keerzijden van dezelfde me
daille werden. Het streven van de partij mondde in 1928 en 1931 uit in 
congresresoluties die de mogelijkheid openlieten dat de arbeidersbewe
ging zich actief zou verzetten tegen mobilisatie. 

Drees onderschreef het ontwapeningsstandpunt van de partij van 
harte. Blijkens een discussie in het partijbestuur in 1928 wees ook hij 
mobilisatie ten behoeve van een verdedigingsoorlog af. Al had hij be
zwaren tegen de formulering van de conceptresolutie die ter tafel lag, de 
partij moest zich naar zijn mening onomwonden tegen mobilisatie 
voor de landsverdediging uitspreken. Hij stond in die discussie lijnrecht 
tegenover Vliegen, die verklaarde dat men geen oorlog maakte door in 
een dreigende situatie troepen naar de grenzen te verplaatsen.62 

De Herzieningscommissie was verdeeld over het militaire vraagstuk. 
Ontwapening mocht geen programpunt meer zijn, meende onder an
deren Vorrink. Een andere minderheid, aangevoerd door de religieus
socialist W. Banning, wilde niet wijken van het standpunt ten aanzien 
van ontwapening en mobilisatie. De meerderheid van de commissie 
concludeerde uiteindelijk: de SDAP zou moeten vasthouden aan het 
streven naar nationale en internationale ontwapening, maar zich niet 
meer verzetten tegen mobilisatie bij dreigend oorlogsgevaar. Voor Ban
ning en zijn medestanders was dat onaanvaardbaar. Zij beschouwden 
het als een impliciete erkenning van de verdedigingsoorlog en als een 
eerste stap op weg naar nationale bewapening. Het partijbestuur nam 
het meerderheidsadvies over, al waren de meningen verdeeld langs 
dezelfde lijnen als in de commissie. Bonger en Vliegen wilden helemaal 
afstappen van het ontwapeningsstandpunt, terwijl Banning ook in dit 
gremium vasthield aan zijn bezwaren. Met veel moeite wist het PB in 
april 1934 de koerswijziging door het partijcongres te loodsen.63 

Drees stemde in met het compromis. Hij zag de resoluties uit 1928 en 
1931 als een hinderpaal voor verdere politiek, maar wilde op dat mo
ment nog niet tornen aan het ontwapeningsstandpunt.64 Het was niet 
zo dat hij zijn ogen sloot voor de dreiging die vooral van Duitsland uit
ging, integendeel, hij was zich daarvan terdege bewust. Zoals zoveel 
partijgenoten had Drees zijn hoop gevestigd op de Volkenbond, hoewel 
het systeem van collectieve veiligheid niet had gewerkt ten aanzien van 
de Japanse agressie tegen China. De internationale situatie verslechter-
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de daarna zienderogen. Duitsland en Japan verlieten de Volkenbond en 
het werd spoedig duidelijk dat Duitsland bezig was zich opnieuw te be
wapenen. In 1935 faalde de Volkenbond opnieuw na de Italiaanse inval 
in Abessinië. Het lukte niet om effectieve sancties tegen Italië af te dwin
gen. 

Gaandeweg werd het Drees en anderen duidelijk dat het ontwape
ningsstandpunt van de partij niet meer viel te handhaven. Bij de kabi
netscrisis van juli 1935 besloot de Kamerfractie dat ze bij eventuele 
formatieonderhandelingen geen struikelblok zou maken van ontwa
pening. Met enigszins gezochte technische en financiële argumenten 
stemde de fractie een halfjaar later tegen de instelling van het Defensie
fonds voor versnelde modernisering van de krijgsmacht. Ze achtte zich 
niet bevoegd om eigenmachtig van het officiële partijstandpunt af te 
wijken. Het zag er naar uit dat ook de traditionele tegenstem bij de de
fensiebegroting voor sommige Kamerleden een probleem zou worden. 
In februari en maart 1936 (op de dag dat het Duitse leger het gedemilita
riseerde Rijnland introk) besprak het partijbestuur de zaak. Het vraag
stuk was volgens Albarda nog niet rijp voor discussie op het aanstaande 
partijcongres en daarom zou het PB voorstellen om eerst een commissie 
te benoemen. Drees merkte in die discussie op dat de partij het ontwa
peningsstandpunt eigenlijk al in 1934 had verlaten, hoewel hij zelf dat 
destijds nog niet zo had gezien.65 

Na de instelling van de commissie voor het militaire vraagstuk volg
de in wezen een herhaling van zetten. De commissie stelde in meerder
heid voor te streven naar een beter systeem van collectieve veiligheid, 
zowel binnen als buiten Volkenbondsverband, met wederzijdse garan
ties van militaire bijstand. De krijgsmacht zou versterkt moeten worden 
om aan de internationale verplichtingen te kunnen voldoen. Banning 
voerde een achterhoedegevecht in de commissie, in het PB en op het 
congres, waar hij dit keer met ruime meerderheid verloor.66 

Eindelijk had de sDAP de plicht om het land te verdedigen volledig 
aanvaard. Drees schreef achteraf: 

Eén grief kan men met recht uiten, namelijk dat de SDAP de 
consequenties uit de wijziging der omstandigheden niet snel 
genoeg heeft getrokken. De sentimenten - en hoe zuivere, 
menselijke gevoelens - waren echter te sterk dan dat het voor een 
massabeweging mogelijk zou zijn geweest om plotseling en zonder 
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overgang zich in te stellen op de onvermijdelijkheid van de strijd 
met de wapens. Na een innerlijke worsteling in verstand en gemoed, 
ook van ieder persoonlijk, en een bewogen gedachtenwisseling 
in de beweging, heeft de sociaal-democratie indertijd de 
noodzakelijkheid van een andere houding aanvaard [...]. 

Die 'innerlijke worsteling' moet ook bij hemzelf hebben gespeeld. Hij 
was realist genoeg om te weten dat het Nederlandse leger kansloos was 
tegenover de overmacht die het Duitse leger zou vormen, maar de strijd 
zou'waardevol [zijn] als een deel van de worsteling om de vrijheid'.6' 

In 1933 had de Herzieningscommissie geconcludeerd dat het bestaande 
beginselprogram van kracht kon blijven, al waren er toen reeds ver
nieuwers geweest die een herziening nodig vonden, zoals Vorrink en 
Banning. De derde congresresolutie naar aanleiding van het Herzie
ningsrapport - de resoluties over de democratie en over de mobilisatie 
kwamen hiervoor al ter sprake - ging overigens al vrij ver. In die resolu
tie stelde de SDAP vast dat ze'het democratisch socialisme steeds [heeft] 
opgevat als een ideaal voor het geheele volk en voor de geheele mensch-
heid.Wel blijft zij, de klassetegenstellingen kennend, in de eerste plaats 
van de arbeidersklasse verwachten, dat zij voor de verwezenlijking van 
het socialisme zal strijden.' Maar ook anderen, 'uit welke klasse ook af
komstig', werden opgeroepen mee te strijden voor 'een samenleving met 
welvaart en broederschap, vrijheid en vrede'. Dat week af van de marxis
tische visie op de klassenstrijd zoals die in het beginselprogram was uit
gedrukt. In feite, zo werd in het PB terloops geconstateerd, betekende de 
resolutie een wijziging van dat program.68 

Eind 1935 drong Banning opnieuw aan op een herziening van het 
beginselprogram. Het oude program uit 1912 was niet meer toegesne
den op de gewijzigde omstandigheden. Allerlei nieuwe opvattingen (uit 
het Plan van de Arbeid, het Herzieningsrapport en andere rapporten) 
moesten hun weerslag krijgen in een aangepast beginselprogram. Het 
partijbestuur besloot een commissie in te stellen waarin de verschillen
de stromingen vertegenwoordigd werden. Op voorstel van Drees wer
den Vliegen en de vakbondsman De la Bella toegevoegd aan de lijst die 
Albarda had opgesteld.69 

In juli 1936 publiceerde de programcommissie haar conceptpro
gram in De Sociaal-Democraat, met de bedoeling er een discussie ovei 
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uit te lokken.7" Aangezien veel andere kopstukken zelf in de commissie 
zaten, was Drees de aangewezen persoon om die discussie te openen. 
Hij deed het met een vrij kort artikel onder de kop: 'Beter dan het thans 
geldende program'. Die verbetering gold in de eerste plaats de opzet van 
het conceptprogram, dat begon met een heldere formulering van de 
doelstellingen van het democratisch socialisme, gevolgd door een nade
re uitwerking. 

Inhoudelijk waren bovendien enkele accenten anders gelegd - van 
een wezenlijke verandering in de opvattingen van de partij was volgens 
Drees geen sprake. Die accentverschillen golden de democratie en de 
verhouding tussen socialisme en arbeidersstrijd. 'Nu de democratie, en 
daarmede de geestelijke vrijheid, zo ernstig bedreigd wordt, was het 
plicht de nadruk er op te leggen hoe in onze idealen economische orde 
en geestelijke vrijheid onverbrekelijk verbonden zijn.' Wat het tweede 
punt betrof was het nieuwe ontwerp 'welbewust gericht op een verrui
ming, zowel ten aanzien van de groepen, wier positie hen in tegenstel
ling brengt tot het kapitalisme, als ten opzichte van de motieven, die 
socialistische bezieling wekken'. 

Aansluitend kwam Drees op zijn enige punt van kritiek. Nadat het 
program betoogde hoe andere groepen dan loonarbeiders in verzet 
kwamen tegen het kapitalisme, volgde de zin: 'Aldus doordringt meer 
en meer een algemene tegenstelling de gehele maatschappij, n.1. die tus
sen uitgebuiten en uitbuiters.' Dat leek Drees niet juist, omdat de 'noden 
en moeilijkheden' waarin mensen raakten vaak leidden tot andere te
genstellingen, zoals die tussen plattelandsbevolking en stedelingen of 
tussen werklozen en niet-werklozen. Bovendien vond hij de term 
'uitbuiting' te beperkt. Eerder in het program werden de woorden 'uit
buiting' en 'bestaansonzekerheid' naast elkaar gebruikt, maar in de ge
wraakte passage was alleen sprake van 'uitbuiting' terwijl 'bestaanson
zekerheid' de lading beter dekte. Natuurlijk werden ook andere groepen 
dan loonarbeiders uitgebuit, maar daarvan was geen sprake bij bijvoor
beeld werklozen of kleine middenstanders. 

Drees besloot zijn artikel met de opmerking dat een partij eerder 
werd beoordeeld naar haar geschiedenis en haar daden dan naar de pre
cieze formulering van haar program. Toch was het van belang dat een 
partij zich rekenschap gaf van haar grondslagen.'Dat geschiedt op uit
nemende wijze in dit ontwerp, dat onze opvattingen omtrent socialis
me en democratie, omtrent economische belangen en rechtsbeginselen, 
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omtrent de plaats van onze partij in het Nederlandse volk en in interna
tionaal verband, weloverwogen en ondubbelzinnig weergeeft.'71 

Bij de behandeling van het conceptprogram in het partijbestuur 
herhaalde Drees zijn bezwaar tegen de passage over 'uitgebuiten en uit
buiters', voor de vorm, want hij wist dat die zin een compromis betrof, 
bedoeld om de marxist S. de Wolff mee te krijgen nu het begrip 'klassen
strijd' uit het program werd gelicht. Albarda vond Drees' opmerking 
inhoudelijk juist, maar gaf aan dat de commissie het niet eens had kun
nen worden over een andere formulering. Drees berustte in de hand
having van de gewraakte zin.72 

Het nieuwe beginselprogram ontlokte weinig discussie in de partij-
pers, in het PB of op het partijcongres. Welhaast iedereen was door
drongen van het besef dat het program aangepast moest worden aan de 
drastisch gewijzigde omstandigheden, en de programcommissie was er 
onder leiding van Albarda in geslaagd formuleringen te vinden waar
mee de overgrote meerderheid van de partij kon instemmen.73 

Het drieënveertigste partijcongres van de SDAP, gehouden van 27 fe
bruari tot en met 1 maart 1937 in Den Haag, markeerde een keerpunt in 
de ontwikkeling van de partij. Het congres besloot na een groots en in
drukwekkend debat tussen Albarda en Banning het ontwapeningsbe
ginsel los te laten. Tegelijkertijd nam het, veel gemakkelijker, een nieuw 
beginselprogram aan, waardoor de partij de smalle ideologische basis 
van marxistische arbeiderspartij definitief verliet. Kritiek was er nog 
wel op de houding die partijleiding en VARA hadden aangenomen ten 
aanzien van het recente vorstelijke huwelijk, maar dat was in wezen een 
achterhoedegevecht. De SDAP was hard op weg om een 'normale' partij 
te worden, of- om in Drees' beeldspraak te blijven - de hooiwagen was 
het moeilijkste punt in de bocht wel gepasseerd, zonder zijn lading te 
verliezen. 

STELLINGNAME TEGEN HET FASCISME 

Al heel vroeg zag Drees de gevaren die fascisme en nationaal-socialisme 
inhielden voor de democratie en de vrede in Europa. Anders dan Harry 
van Wijnen stelt is dat geen bijzondere verdienste van Drees persoon
lijk, voortvloeiende uit zijn grondige kennis van de Duitse geschiedenis 
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en zijn inzicht in de zwakke basis van de Weimarrepubliek.74 Inderdaad 
kende Drees de Duitse geschiedenis en volgde hij ook de politieke ont
wikkelingen buiten de landsgrenzen op de voet. Hij was bovendien een 
van de weinige Nederlanders die Hitlers Mein Kampf hadden gelezen, 
en dat al lang voordat Hitler aan de macht kwam. Maar dat kwam voor
al omdat hij deel uitmaakte van een internationaal georiënteerde be
weging, die het eerste en voornaamste doelwit vormde van de rechts-
extremistische terreur, hoe die zich ook noemde. Drees zag het gevaar 
niet eerder dan andere leidende partijgenoten, die even fel waren in hun 
afwijzing van alles wat fascistisch was. En de sociaal-democraten weken 
hierin niet af van de communisten, die hun lot als slachtoffer van het 
fascisme deelden. 

Mede daardoor vonden hun waarschuwende geluiden weinig weer
klank bij de andere politieke richtingen, waar soms openlijk waardering 
bestond voor de wijze waarop in fascistische landen het 'rode gevaar' 
werd bedwongen. Voor de misdadige kanten van die regimes hadden 
sommigen opmerkelijk weinig oog. Typerend was de houding van Pa-
tijn, die na zijn burgemeesterschap gezant in Rome werd en in brieven 
aan Drees zijn bewondering voor het 'genie' Mussolini niet onder stoe
len of banken stak.75 Patijn moest weinig hebben van het fascisme op 
zichzelf, maar had evenmin een hoge pet op van de parlementaire de
mocratie en het moderne partijwezen.76 

Het fascisme - in het vervolg doorgaans als een algemene verzamel
term gebruikt - vond in Drees een geharnaste, onverzoenlijke en wel
haast verbeten tegenstander. Zelf had hij opvallend vroeg de methoden 
van het fascisme leren kennen. Begin 1925 uitten enkele werkloze 
querulanten heftige kritiek op Maatschappelijk Hulpbetoon en op 
Drees als wethouder van Sociale Zaken. Ze opereerden onder het mom 
van een Werkloozen Agitatie Comité (doorgaans communistisch ge
oriënteerde clubs) maar waren in feite stromannen van het fascistische 
Verbond van Actualisten.77 Een lid van het bestuur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon interpelleerde Drees om hem in de gelegenheid te stellen 
zich te verweren tegen de beschuldigingen. Drees deed de intrige uit de 
doeken en weerlegde op grondige wijze alle geuite kritiek. 'Op zich zelf 
zijn het allemaal futiliteiten en er zijn veel meer elementen in voor een 
klucht dan voor een tragedie,' verklaarde hij. Maar hij vond het nodig 
om de 'campagne' in het volle licht te stellen en de raad op de hoogte te 
brengen van de feiten. Van de Actualisten werd daarna in Den Haag wei-
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nig meer vernomen, aldus het jaarverslag van de SDAP-raadsfractie.78 

Daar waar het fascisme sterker werd en uiteindelijk aan de macht 
kwam, verdween de 'kluchtige' kant. Drees volgde die ontwikkelingen 
in de kranten, maar had in maart 1933 de gelegenheid de ware aard van 
het Duitse nationaal-socialisme van dichtbij te zien, toen hij als voor
zitter van de vereniging van arbeidsbeurzen het Nederlandse arbeids
bureau in Oberhausen bezocht. Hitler had de Rijksdag ontbonden en 
de verkiezingsstrijd was in volle gang. Drees had juist die dagen uitge
kozen voor zijn jaarlijkse bespreking, in het besef dat het voorlopig 
waarschijnlijk de laatste keer zou zijn dat hij Duitsland bezocht. Met 
eigen ogen kon hij zien hoe Hitlers 'bruine benden' huishielden: 

Ze beheersten het straatbeeld, daverden door de stad in grote 
vrachtauto's, verhinderden openlijke verkiezingsacties van anderen, 
maakten plakken en verspreiden bijna onmogelijk. Ik bracht een 
bezoek aan het socialistische volksgebouw; de ruiten waren er 
kapotgegooid, de socialisten die ik er trof, vertelden van de terreur 
waaraan ze blootstonden.79 

Hij deed daarvan in Den Haag verslag op een protestvergadering over 
de 'Hitler-terreur' en haalde daarbij fel uit naar iedereen in Nederland 
die de onderdrukking van socialisten en communisten in Duitsland 
toejuichte, zoals het semi-fascistische Verbond voor Nationaal Herstel 
(VNH) en het Algemeen Handelsblad. De Duitse arbeiderspartij had pal 
gestaan en had minder dan een procent verloren bij de verkiezingen. 
Het waren de katholieken geweest die Hitler in het zadel hielden.80 

Vanaf begin 1933 verhief Drees telkens weer een waarschuwende 
stem tegen het fascisme in al zijn gedaanten. In bijna elke algemene po
litieke speech, of het nu 1 mei was of Kerstmis of verkiezingstijd, wees 
hij op de zorgelijke ontwikkelingen in Europa. Nadat in Duitsland de 
arbeidersbeweging in 1933 te gronde was gegaan, volgde de Oostenrijkse 
in februari 1934 na een korte burgeroorlog. Opnieuw verdween een 
lichtend voorbeeld voor sociaal-democraten elders, want het 'rode We
nen' was een begrip geweest. Drees hield een felle rede op een protest
meeting en schreef een even vlammend artikel in De Klaroen.' 

In een deel van de Nederlandse pers had het verwijt geklonken dat 
de Oostenrijkse socialisten de politieke strijd hadden omgezet in een 
gewapende strijd. 'Welk een onzinnig verwringen van de feiten!' schreef 
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Drees. De sociaal-democratie heeft overal en altijd 'met geestelijke mid
delen' en op democratische wijze voor haar idealen gestreden. 'Het is 
het fascisme geweest, dat in den politieken strijd de oorlogsmethoden 
heeft gebracht.' In Italië en Duitsland was het fascisme aan de macht ge
komen door middel van terreur, mishandelingen en moorden. 'Ontel
bare misdaden' waren daarop gevolgd, waarbij Duitsland het Italiaanse 
voorbeeld overtrof. Nu had de autoritaire regering van Engelbert 
Dollfuss met behulp van fascistische benden de machtige Oostenrijkse 
sociaal-democratie vernietigd. De socialisten hadden zich niet weerloos 
willen laten overrompelen zoals in Italië en Duitsland, maar hadden tot 
het uiterste gewacht met gewapend verzet. Ze hadden heldhaftig ge
vochten en hun plicht gedaan, hoe hopeloos hun strijd ook was tegen de 
machtsmiddelen die de regering kon inzetten. 

Zij streden en stierven voor vrijheid en democratie, voor het recht 
om den strijd voor 't socialisme te blijven voeren. In de arbeiders
woningen, die een getuigenis waren van den socialen en cultureelen 
arbeid van het Weensche socialistische gemeentebestuur, zijn zij 
onder de puinhoopen bedolven. Zij hebben daarbij gestreden als 
een voorpost, niet enkel van het socialisme, maar van vrijheid en 
beschaving van Europa. Wij zullen, met andere middelen, maar met 
niet minder kracht, hier den strijd voeren tegen het fascisme, dat de 
hoogste idealen der menschheid bedreigt.82 

Een strijd met de wapens propageerde Drees dus niet. Er was wel een 
aandrang uit de achterban van de s DA P om net als fascisten en commu
nisten een knokploeg op te richten, maar het partijbestuur wees dat van 
de hand.83 Dat nam niet weg dat de strijd tegen fascisme een eigen di
mensie had, waaraan Drees uiting gaf op een vergadering van 'werkers' 
bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 1935. Voor het eerst deed 
Musserts Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) mee. Volgens het 
verslag in de Vooruit verklaarde Drees: 

Voor dit deel van onze tegenstanders geldt, dat het niet slechts onze 
tegenstanders zijn (d.w.z. mensen met wie wij over grote beginselen 
van mening verschillen) maar onze vijandenl Tegen deze vijanden 
moeten wij niet slechts alle kracht en alle geestdrift, die in ons zijn, 
maar ook alle verbittering in het veld brengen!84 
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De zaal reageerde met applaus, maar niet alle partijgenoten konden zich 
in die scherpe woorden vinden. 

De religieus-socialist Ed. van Cleeff stelde een ingezonden brief op, 
waarvan hij een afschrift aan Drees stuurde. Hij wees erop dat bij alle 
afkeurenswaardige bijverschijnselen het fascisme 'een ideële' kern had, 
'een streven naar betere waardeering van motieven, die in de achter ons 
liggende periode verwaarloosd werden (nationale gedachte, solidari
teit, gezag)'. Bovendien was de opkomst van het fascisme grotendeels 
een gevolg van de waarachtige nood onder bevolkingsgroepen, waar
voor men eerder mededogen dan verbittering hoorde te voelen. Voor 
zijn vervolgers diende men volgens Van Cleeff te bidden, al aanvaardde 
Drees dat gebod misschien niet. In elk geval verlaagde de lijstaanvoer
der met zijn uitspraak het niveau van de verkiezingsstrijd en bevorder
de hij de komst van datgene, wat sociaal-democraten in het fascisme 
afkeurden.8' 

Drees reageerde met een even scherpe brief. 'Mijn gevoelens tegen
over de fascisten zijn zeer zeker geheel andere dan de uwe,' erkende hij. 
Ze waren overigens dezelfde als die van dominee A. van der Heide, 'een 
partijgenoot die gij wellicht meer dan mij als uw engere geestverwant 
zult beschouwen'. Ook Van der Heide had in diezelfde vergadering het 
woord 'vijanden' in de mond genomen. Vervolgens verduidelijkte Drees 
wat hij precies had gezegd. In de politieke strijd was hij er altijd van 
uitgegaan dat men eerbied moest hebben voor zijn politieke tegenstan
ders, 'wier motieven even zuiver kunnen zijn als de onze, zodat ook 
bij diepgaande meningsverschillen tot op zekere hoogte samenwerking 
denkbaar moet blijven'. Bij de fascisten kon dat echter niet, 'omdat zij 
ons elke strijd voor onze idealen onmogelijk willen maken'. Zo eiste 
zelfs het VNH,'nog een gematigd soort fascisme', inbeslagname van alle 
bezittingen van het Nvven van de culturele instellingen van de SDAP. 

Indien mensen, die zogenaamd de eenheid van het Nederlandse 
volk willen bevorderen, op deze wijze een groot deel van het volk 
wil ontrechten en van alles beroven, dan spreekt het vanzelf 
dat de socialistische arbeiders hen beschouwen niet eenvoudig 
als tegenstanders, maar als vijanden tegenover wie zij zich met 
verbittering zullen te weer stellen. Dat was mijn betoog. 
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Drees gaf die toelichting niet om zijn aanval te verzachten, want hij 
vond de gebruikte uitdrukking geoorloofd tegenover de fascistische be
weging, 'die in het ene land na het andere tot elke misdaad bereid en in 
staat gebleken is'. 

Gij ziet dat heel welwillend als bijverschijnselen, die gij wel scherp 
afkeurt, maar waarbij gij toch een ideële kern blijft waarderen. [...] 
Als ik denk aan de Italiaanse makkers, met Matteotti aan de spits, 
die zijn gefolterd en vermoord; aan de martelaars in de Duitse 
concentratiekampen; aan de opgejaagde joden; aan de verwoesting 
van al wat onze bewonderenswaardige Oostenrijkse kameraden 
hadden gebouwd; en als ik dan weet dat die gruwelen aan het 
fascisme verbonden moeten zijn, omdat zonder de ruwste terreur 
geen volk er blijvend in zou berusten het beste dat in een strijd 
van eeuwen door de mensheid veroverd is, de vrijheid van 
meningsuiting, prijs te geven - dan bezielen mij andere gevoelens. 
Het gaat daarbij niet om de vraag of wij desondanks mededogen 
kunnen voelen met groepen die uit nood en wanhoop een tijdlang 
een dwaalspoor volgen, maar hoe wij staan tegenover degenen die 
de mensheid op deze weg ten verderve voeren. Iets meer zedelijke 
verontwaardiging tegenover de beulen van uw strijdmakkers en 
tegenover hun Hollandse bewonderaars, en iets minder tegenover 
een partijgenoot [die], meevoelend met de slachtoffers, zich in een 
scherp woord uit, zou niet misplaatst zijn geweest.86 

Van Cleeff trok daarop zijn ingezonden brief terug. Toch werd ook 
Drees iets terughoudender. Een week later bij het slot van de verkie
zingscampagne nam hij het woord 'vijanden' niet in de mond, in een 
speech die voor het overige aan duidelijkheid niets te wensen over
liet.8' 

In diezelfde speech benadrukte Drees dat men alleen met legale 
middelen het fascisme moest bestrijden. Daarover was discussie moge
lijk, zoals een jaar later bleek. In september 1936 hield zijn partijgenoot 
Van den Bergh zijn inaugurele rede over de houding die een democrati
sche staat diende aan te nemen tegenover antidemocratische partijen. 
Daarin betoogde Van den Bergh dat volgens het geldende recht een ver
bod op dergelijke partijen mogelijk was, al ging hij niet zover om zo'n 
maatregel te bepleiten. De rede zorgde desondanks voor veel commotie, 
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ook binnen de SDAP,waar men vreesde dat de partij dan even goed zelf 
door een verbod getroffen zou kunnen worden.88 

Drees schreef aan Van den Bergh dat hij diens rede met belangstel
ling en waardering had gelezen. 'Het betoog, dat de hoofdinhoud van je 
rede vormt, prikkelt tot overdenking. Aan volledig onderschrijven ben 
ik nog niet toe, al erken ik het morele recht van de democratie zich tegen 
haar belagers te verzetten ook met andere middelen dan die tot nog 
[toe] als normaal werden beschouwd.'89 Hij zou een verbod voor de de
mocratie zelf verkeerd vinden omdat men op die manier tot willekeur 
zou kunnen vervallen. De kiezers zouden vrij moeten blijven te kiezen 
wie ze wilden.90 

Drees beperkte zijn bestrijding van het fascisme niet tot speeches en ar
tikelen. Hij ging het debat aan met de fascisten, vooral in de Haagse raad 
en in de Provinciale Staten waar de spreektijd niet sterk gerantsoeneerd 
werd. In de Tweede Kamer bleef zijn optreden vooralsnog beperkt tot 
enkele interrupties. Sinds 1933 zat W.M. Westerman namens het Ver
bond voor Nationaal Herstel in de Tweede Kamer. In 1935 zou het VNH 
zijn intrede doen in de Haagse gemeenteraad, terwijl de NSB dat jaar in 
de Provinciale Staten en de Eerste Kamer doordrong en in 1937 ook in 
de Tweede Kamer. 

Ook wat het rechtstreekse debat met fascisten betreft was Drees er 
al vroeg bij geweest: op 20 maart 1931 had Westerman in het Debat-
Gezelschap een pleidooi voor het fascisme gehouden en Drees heeft 
ongetwijfeld bij die gelegenheid de degens met hem gekruist.91 Later 
herhaalde zich dat in de Kamer en in de raad. Westermans opvattingen 
gingen overigens verder dan die van zijn partijgenoten en uiteindelijk 
zou hij zich bij de NSB aansluiten. 

Drees kende Westerman persoonlijk van de Haagse secretarie: vlak 
voor zijn vertrek als burgemeester in 1930 had Patijn hem benoemd tot 
kabinetschef. Van Westermans politieke gezindheid had Drees toen 
geen punt willen maken, waarvoor Westerman hem erkentelijk was.92 

Maar bij de raadsverkiezingen van 1935 bestond Westerman het te be
weren dat in het democratische 'systeem' alle gemeentelijke benoemin
gen partijpolitiek waren, waarover Drees hem natuurlijk bij het begro
tingsdebat de oren waste en vroeg of zijn eigen benoeming tot kabinets
chef soms ook vriendjespolitiek was geweest. Westerman had daar niet 
veel van terug en protesteerde verongelijkt tegen de 'persoonlijke' be-
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strijding. Burgemeester S.J.R. de Monchy wees dat van de hand. Drees 
mocht deze vraag stellen, die logischerwijze voortvloeide uit Wester-
mans eigen uitspraken. 'Het zuiver zakelijke betoog van den heer Drees 
is op deze wijze niet te ontzenuwen.'93 

Het was een voorbeeld van de vele tegenstrijdigheden in de antide
mocratische argumentatie waarop Drees en andere critici herhaaldelijk 
de vinger legden. De antidemocraten smaalden op het fenomeen verkie
zingen, maar juichten hun eigen verkiezingswinsten toe. Ze beschimp
ten het gepraat in de vertegenwoordigende lichamen, maar deden er zelf 
het hardst aan mee. Ze noemden zich nationaal, maar bewonderden en 
imiteerden hun buitenlandse voorbeelden. Ze wilden anderen hun 
grondrechten ontnemen, maar klaagden luid als ze zich in hun eigen 
rechten gekrenkt voelden.94 

Zo hekelde Westerman in 1937 het feit dat het VNH ondervertegen
woordigd was in de raadscommissies. Drees antwoordde daarop dat het 
VNH zelf niet alleen de SDAP van alle commissiewerkzaamheden wilde 
uitsluiten, maar ook niet eens was komen opdagen bij de bespreking 
over de commissiebezetting. 

Als een groep een dergelijke volslagen onredelijke houding 
aanneemt tegenover anderen, en zij komt dan hier klagen, dat 
haar onrecht wordt aangedaan, dan getuigt dat toch wel van een 
bedenkelijke vrijmoedigheid; dat is de geest van de fascisten, die van 
oordeel zijn, dat de brutalen niet alleen de halve wereld hebben, 
maar dat hun tegenstanders hun ook nog de andere helft moeten 
aanbieden. 

Dat zijn partij anders dan op voet van gelijkheid met 'de heeren' zou 
moeten handelen, daar bedankte Drees voor. 

Ik denk hierbij aan het bekende Duitsche rijmpje, dat den heer 
Westerman, juist omdat het Duitsch is, allicht niet onsympathiek 
zal zijn: 'Nur die allerdümmsten Kalber / Wahlen ihren Metzger 
selber.' Ik ben voor de democratie, maar voor een strijdvaardige 
democratie, niet voor een democratie, die zich als voetveeg laat 
gebruiken.95 

465 



In de Provinciale Staten, een jaar later, kon Drees de opmerking van de 
NsB'er J. J. M. Meijers niet laten passeren. Die had gezegd dat er nu maar 
eens een einde moest komen aan de arrogante hetze die tegen Duitsland 
werd gevoerd. 'Wanneer er aan iets een einde moet komen,' zei Drees, 'is 
het zeker aan de Hetze, aan de arrogante Hetze, welke door die heeren 
voortdurend tegen Nederland wordt gevoerd.' Zo lieten de NSB'ers blij
ken zelf de 'volksvreemde elementen' in ons land te vormen, waar ze zo 
op tegen waren. 'Zij hebben dat op voortreffelijke wijze gesymboliseerd, 
door als hun eersten afgevaardigde naar het Parlement te zenden, [...] 
iemand, van wien ik wel eens het gevoel heb gehad, dat men moest zeg
gen: Laat de Duitsche minderheid ook maar Duitsch spreken.'96 

Wat zelfs Van Beresteyn en Van der Bilt niet gedaan hadden gekre
gen, lukte de NSB'ers: Drees was echt persoonlijk geworden, en deze 
keer kwam het hem wel op een terechtwijzing van de voorzitter te staan. 
Drees' uitspraak was gericht tegen de Limburgse graaf M. V E. H. J. M. de 
Marchant et d'Ansembourg, die met een dik Duits accent sprak en bij
voorbeeld 'mienehr de vorsitzer' tegen de Kamervoorzitter zei.97 De 
Marchant had zijn jeugd gedeeltelijk in Duitsland doorgebracht en had 
in de Eerste Wereldoorlog vier jaar meegevochten in het Duitse leger, 
wonderlijk genoeg zonder zijn Nederlanderschap te verliezen, althans 
naar de mening van de Nederlandse autoriteiten in 1920. Van 1935 tot 
1937 zat hij in de Eerste Kamer, daarna leidde hij de NSB-fractie in de 
Tweede Kamer. 

De Marchant was ook het mikpunt van de interruptie waar Drees 
achteraf met het meeste genoegen op terugkeek. Eind 1937 maakte de 
NSB in de Kamer bezwaar tegen enkele naturalisatiewetsontwerpen. 
G. Dieters verklaarde dat zijn partij alleen de naturalisatie verwelkomde 
van Nederlanders van geboorte, die door 'een onachtzaamheid' hun 
Nederlanderschap hadden verloren. Hij vroeg de minister of dergelijke 
gevallen niet in een afzonderlijk wetsontwerp bijeengezet konden wor
den, dan kon zijn partij dat ontwerp wel steunen, en dan hoefden de 
betrokkenen bovendien niet op één rol te staan met vreemdelingen die 
naar onuitspreekbare namen luisterden. Waarop Drees interrumpeer
de: 'Zoals De Marchant et d'Ansembourg!' - wat tot veel hilariteit, 
rumoer en gehamer van de voorzitter leidde.98 

Het was een element van vrolijkheid in een debat dat in het vervolg 
een bepaald grimmige kant had. De NSB'ers - na Dieters sprak M.M. 
Rost van Tonningen - maakten er geen geheim dat ze vooral tegen de 
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naturalisatie van joden waren. Tegen dat openlijk beleden antisemitis
me werd scherp geprotesteerd door de liberaal W. C. Wendelaar en door 
Albarda en De Visser, terwijl ook de katholieke minister van Justitie 
C.M. J.F. Goseling in zijn antwoord duidelijk blijk gaf van zijn afkeu
ring. " 

Drees nam geen blad voor de mond en schrok er ook in de Kamer 
niet voor terug de misdadigheid van het nazi-regime aan de kaak te stel
len. Toen Westerman bij de begroting van het departement van Justitie 
betoogde dat de criminaliteitscijfers in Duitsland lager waren dan in 
Nederland, interrumpeerde Drees: 'Daar worden de misdadigers met 
officieele ambten bekleed."00 Hij zette daarmee de deur open voor ver
dergaande interrupties van anderen. Bij de cijfers die Westerman noem
de over aantallen moordenaars, dieven enzovoort, werd er vanuit de 
zaal geroepen: 'Hebt u Göring dan meegerekend?' of'Zat Roehm daar
bij?' Naar aanleiding van deze scherpe interruptie kreeg Drees van ver
schillende kanten de bezorgde raad zich toch voorzichtiger uit te laten. 
Daar zou hij zich weinig van aantrekken.10' 

DE VERKIEZINGEN VAN 1935 EN I937 

In 1935 werden verkiezingen voor de Provinciale Staten (april) en de ge
meenteraad (juni) gehouden. Beide stonden in het teken van de lands-
politiek, vooral het gevoerde crisisbeleid. Als lijstaanvoerder verklaarde 
Drees herhaaldelijk dat het in hoofdzaak ging om een uitspraak tegen 
de regeringspolitiek. Het Plan van de Arbeid was nog niet gereed, maar 
in een verkiezingspamflet voor de Statenverkiezingen zette hij al kort 
uiteen welk alternatief de SDAP bood.102 In een interview in de Vooruit 
ging hij in op het verwijt dat de landspolitiek op oneigenlijke manier in 
het geding zou zijn gebracht. De Provinciale Staten waren nu eenmaal 
een politiek kiescollege en in het verleden hadden de confessionele par
tijen bij de Statenverkiezingen hemel en aarde bewogen om de Eerste 
Kamer 'rechts' te maken. 'Neen,' zei Drees, 'hier passen verwijten wel 
héél slecht!' Hij zette ook uiteen welke directe provinciale belangen op 
het spel stonden. De SDAP eiste een tweede zetel op in het college van 
Gedeputeerde Staten, een duidelijke weerlegging, zo voegde hij er met 
een ironische glimlach aan toe, van het 'praatje' dat de partij wegliep 
voor haar verantwoordelijkheid.'03 
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Bij deze Statenverkiezingen kon de bevolking bovendien voor het 
eerst een oordeel vellen over de NSB, zoals we al zagen. Zijn slottoe
spraak zou Drees dan ook geheel daaraan wijden. De verkiezingsuitslag 
moet gemengde gevoelens bij hem hebben opgeroepen. De regerings
partijen verloren fors, zoals hij gewild had, maar de NSB boekte een gro
te winst (landelijk haalde ze acht procent van de stemmen). De SDAP 

doorstond die opmars van het rechtse extremisme goed en ging er lan
delijk gezien slechts in geringe mate op achteruit. Den Haag vormde 
daarop zelfs een gunstige uitzondering: het stemmenpercentage steeg 
er licht.104 Waarschijnlijk speelde de populariteit van oud-wethouder 
Drees daarbij een rol. De s DA P had voor het eerst een verkiezingsaffkhe 
laten maken met een foto van de lijstaanvoerder erop. Die poster doet in 
onze ogen wat knullig aan, maar misschien heeft hij geholpen.1"5 Bij de 
raadsverkiezingen zou eens te meer blijken hoe geliefd Drees in Den 
Haag was. 

Sinds 1933 was Drees weer 'gewoon' raadslid. Binnen de fractie was 
zijn positie een bijzondere, als langst zittend lid en oud-wethouder. De 
fractie koos hem dan ook tot ondervoorzitter, tweede man achter Vlie
gen, die al sinds 1927 voorzitter was. Ook al zat Drees niet meer achter 
de collegetafel, zijn gezag verminderde niet. In 1933 verdedigde hij van
uit de raadzaal de nog door hem opgestelde gemeentebegroting. Aan 
het eind van het debat bedankte Bosch hem daarvoor, maar merkte 
ook op: 'Ik kan toch niet blijven steunen op mijn oud-wethouder van 
Financiën."0'1 Maar ook in de jaren daarna bleef zijn invloed in de raad 
en in de commissie voor Financiën groot. 

Het raadswerk was voor Drees wat anders dan voorheen. De SDAP 

zat in de oppositie en de tegenstellingen waren verscherpt, wat bleek uit 
fellere debatten en meer interrupties. De tegenstellingen waren echter 
nog altijd niet zo absoluut als in de Tweede Kamer. In de tweede plaats 
kwam de landspolitiek vaker aan de orde, vooral in verband met de 
financiële verhouding tussen Rijk en gemeente. Die trend was overigens 
al vóór 1933 ingezet, want Drees had als wethouder zijn bezwaren tegen 
het regeringsbeleid niet onder stoelen of banken gestoken. Anders dan 
voorheen kon Drees als Kamerlid zijn kritiek nu rechtstreeks tot de mi
nister richten, maar in de raad had hij de mogelijkheid dieper op de 
problemen in te gaan. Ten slotte had Drees nu veel meer ruimte om 
zijn mening te geven over uiteenlopende zaken, uiteraard met inacht-
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neming van de werkverdeling binnen de fractie. Hij maakte er graag 
gebruik van. 

Ook bij de raadsverkiezingen stond, zoals gezegd, het regeringsbe
leid centraal. Drees schreef onder de titel Een andere koers een brochure 
over de financiële verhouding tussen Rijk en gemeente en de werkver-
ruiming. In feite kwam de gehele crisispolitiek daarin aan de orde: de 
werkloosheid, de verslechteringen in de steun, de aanpassingspolitiek, 
het Werkfonds en het sociaal-democratische alternatief. Ook in zijn 
speeches was de crisis het voornaamste onderwerp.107 

De verkiezingen werden een doorslaand succes voor de SDAP. In 
Amsterdam won de partij één zetel, in Utrecht twee, in Den Haag drie 
en in Rotterdam zelfs vijf. Die getallen werden wel beïnvloed door het 
nieuwe systeem voor de verdeling van restzetels, dat gunstig uitwerkte 
voor grote partijen.108 Maar ook in stemmenpercentage was de winst 
aanzienlijk en natuurlijk telde alleen het resultaat. 'Meer dan een derde 
van de Haagse raad is rood,' kopte de Vooruit. Het zeteltal van de SDAP-

fractie was van veertien naar zeventien gegroeid en dat was een voor 
iedereen duidelijke veroordeling van de burgerlijke partijen die twee 
jaar eerder de sociaal-democraten uit het college hadden gewerkt.109 

In Het Volk wijdde A.B. Kleerekoper een van zijn columns - de be
kende 'Oproerige krabbels' - aan het succes in Den Haag. Ook hij con
stateerde dat de rekening van 1933 vereffend was en dat was een geluk
wens waard, voor de partij en 'meer nog voor de publieke moraal'. 
Bovendien was het juist in die tijd 'van onschatbare zedelijke betekenis' 
dat deze overwinning te beurt viel aan een lijst onder aanvoering van 
Drees. 

De man is mij in mijn gevoel te na, om hem openlijk te prijzen. 
Maar dit mag ik toch wel zeggen, dat hij op verbluffend-preciese 
wijze juist het tegenovergestelde belichaamt van wat tegenwoordig 
als Leider en Dictator zich opwerpt. Niets aan den buitenkant dan 
schuchterheid en terughouding. Alles eenvoud wat de klok slaat. En 
dan daarbinnen een grondigheid van kennis, een zekerheid van wil, 
een onbuigzaamheid van karakter, waar vrind en vijand met gelijk 
respect tegenoverstaan. Indien ooit de democratie van een zege een 
symbool wist te maken, dan was het in dit geval.11" 
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Wat daar enigszins aan afdeed en wat Kleerekoper niet vermeldde, was 
het feit dat het VNH maar liefst vier zetels won, voornamelijk ten koste 
van de liberale fractie, die gehalveerd werd. 

Drees was ingenomen met de 'prachtige' verkiezingsresultaten en 
hechtte er een grote betekenis aan, blijkens een optimistisch artikel 
in De Sociaal-Democraat. De starheid van de Nederlandse politieke 
verhoudingen was doorbroken, want dergelijke grote electorale ver
schuivingen waren niet eerder vertoond onder het stelsel van evenredi
ge vertegenwoordiging. Deze verkiezingen zouden een keerpunt in de 
politieke geschiedenis kunnen vormen. Volgens Drees had het Plan van 
de Arbeid ook al zijn invloed laten voelen, wat een belofte voor de toe
komst inhield. De sociaal-democraten wachtte een zware taak: het op
nieuw aanvaarden van bestuursverantwoordelijkheid in de gemeenten 
onder zeer moeilijke financiële omstandigheden. Maar de komende 
tijd bracht niet alleen moeilijkheden en risico's, ook nieuwe mogelijk
heden.11' 

In een rede voor de Vereniging van Sociaal-Democratische Gemeen
teraadsleden ging Drees dieper in op de kwestie van de bestuursverant
woordelijkheid. Uitvoerig besprak hij de mogelijkheid van samenwer
king met de communisten, die onder meer in Amsterdam reëel was. Het 
partijbestuur wees die samenwerking vierkant af, zowel in de gemeen
ten als daarbuiten. Drees achtte het van principieel belang 'dat wij zo
veel als mogelijk is aanpakken', ondanks de beperkte mogelijkheden die 
er op dat moment voor gemeentebestuurders waren. Op verschillende 
punten viel toch nog vruchtbaar werk te doen."2 

In Den Haag waren er velen die hoopten dat Drees opnieuw wethou
der zou worden. Volgens zijn oud-fractiegenote G.W. Bleumink-Lou-
man was de overwinning vooral aan hem te danken: de kiezers hadden 
zijn werk als wethouder willen belonen. 'Ontelbare malen vroegen ze 
me bij het verkoopen van jou [ w] mooie zakelijke brochure, zou er weer 
kans zijn dat Drees Wethouder werd.' Zelf hoopte ze ook dat hij zou te
rugkeren in het college, 'al mocht het je heel wat kosten'.11' Die wens 
werd zelfs gedeeld door het liberale dagblad De Avondpost. Een andere 
vrouwelijke partijgenoot, De Vries-Bruins, kaartte de kwestie aan bij 
het partijbestuur, waar men vond dat een eventuele kandidatuur eerst 
in federatieverband besproken moest worden. Een reactie van Drees op 
de suggestie is niet bekend, maar ongetwijfeld stond hij nog altijd op 
hetzelfde standpunt als in 1933. De SDAP-fractie zou hem niet als kandi
daat naar voren schuiven."4 
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De collegevorming in Den Haag leverde weinig moeilijkheden op. 
De burgerlijke partijen beseften dat ze niet om de sDAP heen konden, 
hoewel Van Beresteyn aanvankelijk nog wat tegenstribbelde. Er kwam 
weer een afspiegelingscollege tot stand met twee sociaal-democraten, 
Vrijenhoek (op zijn oude post) en Buurman (op Sociale Zaken)."5 Ook 
elders traden - opnieuw of voor het eerst - rode wethouders op, onder 
meer in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht."6 

Bij de Kamerverkiezingen van 1937 speelde de plaatselijke partij op
nieuw de Drees-troef uit en liet een affiche met zijn portret maken, dit
maal getekend door Jan Roede. De plaat zag er wel professioneler uit dan 
de poster uit 1935, maar Drees werd wel erg streng, donker en dreigend 
afgebeeld. De Avondpost vond het affiche 'verschrikkelijk' en 'angstaan
jagend'."7 Drees niet minder. Hij moest er niets van hebben dat de aan
dacht op zijn persoon werd gericht, maar zijn partijgenoten hadden 
hem natuurlijk niets gevraagd. 

Voskuil vertelde later hoe Drees 'ongelooflijk het land had' toen hij 
aan het hoofd van een verkiezingsdemonstratie door de stad moest 
lopen. Voor de kop van de stoet uit reed een reclamewagen, aan alle kan
ten met de poster beplakt. Die hele lange weg werd Drees door zijn 
eigen afbeelding streng aangekeken, vanaf de reclamewagen, maar na
tuurlijk ook vanaf schuttingen en zuilen langs de route. Met enig leed
vermaak vroeg de meelopende Voskuil aan Drees hoe hij het vond. En 
Drees antwoordde uit de grond van zijn hart: 'Ik vind het afschuwe
lijk.'"8 

Bij de sluiting van de verkiezingsactie op 25 mei in de tuin van het 
Volksgebouw kwam Drees er in zijn beknopte speech even op terug: 'De 
verkiezingsactie concentreert de aandacht op een man... Ik ben een ver
legen man... Daar moet je overheen zien te komen.' Het publiek moest 
erom lachen. Met nadruk wees hij vervolgens op degenen die lager op 
de lijst en dus minder in de schijnwerpers stonden: IJzerman, Stokvis en 
P. Gardenier."9 

In de campagne ging het nog steeds om de crisis en de democratie. 
Drees keerde zich in zijn speeches tegen fascisme en communisme: 'Wij 
hebben geen behoefte aan het executiepeloton van Stalin noch aan de 
handbijl, die in Duitsland weer is ingevoerd."2" Wat de crisispolitiek van 
Colijn betrof, besteedde Drees herhaaldelijk aandacht aan de film Ne
derland aan den arbeid die de regering had laten maken. De film, gewijd 
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aan wat er in de afgelopen tijd aan werkloosheidsbestrijding en grote 
openbare werken was gedaan, werd met goed gevoel voor timing in de 
verkiezingstijd uitgebracht, als aanvulling op een eerder verschenen 
boek. 

Drees was een van de eersten geweest om de film te zien: hij was uit
genodigd voor de galapremière in het Haagse City Theater op 28 april 
1937. Het stoorde hem om te beginnen dat daar een feestelijke gebeurte
nis van werd gemaakt, wat niet strookte met het eigenlijke onderwerp, 
de werldoosheidsproblematiek. De toelichtende tekst op het uitgedeel
de programma stemde hem niet veel vrolijker. De regering had de film 
laten maken omdat veel mensen uit onwetendheid, en 'enkelen tegen 
beter weten in', bleven beweren dat er in het buitenland zoveel en in Ne
derland zo weinig was gedaan aan werkverruiming en werkloosheids
bestrijding. Dat 'enkelen tegen beter weten in' vatte Drees op als gericht 
tegen de SDAP.'2 ' 

Maar wat de film daadwerkelijk liet zien sloeg volgens Drees alles. 
Het was bij hem zozeer in het verkeerde keelgat geschoten dat hij er niet 
alleen telkens in zijn verkiezingsspeeches op terugkwam, maar er ook 
in de Kamer uitvoerig op inging toen de financiering van de film aan de 
orde kwam. Het was wat merkwaardig dat er niet vooraf om het krediet 
was gevraagd, verklaarde Drees toen, maar dat had tenminste het voor
deel dat men over het resultaat kon oordelen. Dat de regering voorlich
ting wilde geven, vond hij uitstekend, als het maar niet in de vorm van 
een min of meer'tendentieuze verkiezingsfilm'gebeurde. 

Wat liet de film zien? Minister M. Slingenberg in een bespreking over 
aan te vangen grote werken, gevolgd door beelden van volkswoningen 
in Amsterdam, gebouwd onder wethouder Wibaut, meer dan vijftien 
jaar daarvoor! Zelf had Slingenberg niet anders gedaan dan het vermin
deren van de bedragen voor de woningbouw, aldus Drees. Ook werd de 
afsluiting van de Zuiderzee getoond, maar dat was één jaar voor het 
kabinet-Colijn aantrad. Onder Colijn waren verdere Zuiderzeewerken 
juist jarenlang vertraagd en pas na sterke aandrang uit de Kamer weer 
hervat. Dan de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk: dat was nor
maal werk geweest, grotendeels vóór het begin van de crisis uitgevoerd, 
terwijl de afgelopen jaren de middelen daarvoor juist waren ingekrom
pen. Drees noemde nog andere voorbeelden en verklaarde dat hij zo 
door kon gaan. De bij de film gehanteerde methode was 'toch vrij be
denkelijk', concludeerde hij.122 
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Drees begreep wel dat een discussie moeilijk was geworden omdat 
de zittende minister C. P. M. Romme, de opvolger van Slingenberg, niet 
betrokken was geweest bij de voorbereiding, en vroeg ten slotte om 
voortzetting van de voorlichting, maar dan wel op objectieve wijze. 
Romme antwoordde dat hij de film niet had gezien, maar dat uit de ge
geven toelichting duidelijk bleek dat de film zich niet beperkte tot de 
laatste vier jaar. Ook hij was een voorstander van objectieve voorlich
ting, waarbij hij erop zinspeelde dat de voorlichting van SDAP-kant dat 
niet was.123 

De verkiezingen van 1937 hadden niet het resultaat gebracht waar 
Drees op had gehoopt, want de doorbraak van de SDAP die hij in 1935 
meende te zien, bleef uit. Het gunstigste aspect was dat het fascisme een 
grote slag was toegebracht. Weliswaar mocht de NSB vier Kamerzetels 
bezetten, maar dat was veel minder dan waar ze op grond van de resul
taten van de Statenverkiezingen op rekende. Het VNH verdween uit de 
Kamer. De SDAP won slechts één zetel, die alleen te danken was aan het 
nieuwe systeem om restzetels te verdelen. Het stemmenpercentage nam 
slechts met een half procentpunt toe.124 

In De Sociaal-Democraat analyseerde Drees de uitslag. Hij sprak zijn 
voldoening uit over de Vernietigende' nederlaag die aan het fascisme 
was toegebracht, maar erkende dat de uitslag ten aanzien van het twee
de doel van de partij - het bevorderen van een andere economische 
koers - 'minder bevredigend' was. Colijn had gewonnen, maar vooral 
doordat veel liberalen op hem hadden gestemd. Er was sprake van een 
electorale verschuiving binnen het kamp dat het kabinet-Colijn steun
de, niet van een winst van dat kamp als zodanig. Een zuiver oordeel over 
de crisispolitiek van de regering was bovendien niet mogelijk, omdat de 
stemmen voor de RKSP in dat opzicht geen duidelijkheid verschaften. 
Dat de uitslag voor de regeringspartijen gezamenlijk nog zo gunstig was 
uitgevallen, schreef Drees zoals we al zagen toe aan het positieve effect 
van de devaluatie op de economie. 

De ontwikkelingen in de kieskringen Leiden en Den Haag, waaraan 
Drees het tweede deel van zijn artikel wijdde, waren goed te noemen. Er 
zat een voortdurend stijgende lijn in het Haagse stemmenpercentage 
(de uitzonderlijk gunstige uitslag van de raadsverkiezingen van 1935 
even niet meegerekend). Gezien de economische en godsdienstige sa
menstelling van de bevolking was de positie van de partij in de stad zelfs 
'zeer gunstig'. Stellig stemden veel katholieke en protestantse arbeiders 
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op de SDAP, evenals een flink deel van de calvinistische Scheveningse 
vissers. Er waren nog volop mogelijkheden voor verdere groei.125 

In het partijbestuur wond Drees er minder doekjes om en noemde 
de positie van de partij 'bedenkelijk'. De partij was er niet in geslaagd 
nieuwe kiezers te trekken, ondanks het Plan van de Arbeid. Dat lag in de 
eerste plaats aan de historisch gegroeide verhoudingen, waar moeilijk 
verandering in te brengen was. Daarbij had in dit geval de Spaanse bur
geroorlog ongunstig uitgewerkt. Volgens Drees moest de SDAP vast
houden aan de hoofdlijnen van het Plan en in de propaganda sterker de 
nadruk leggen op economische tegenstellingen. Hij was het eens met 
Vliegen en anderen dat de partij zich meer tegen de RKSP moest afzet
ten. Maar in hoofdzaak moest men 'een positief oppositionele houding' 
aannemen. De politiek van de partij zou evenwichtig, zakelijk en ver
antwoord moeten zijn en op financieel terrein zo reëel mogelijk.126 
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