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HOOFDSTUK l8 

Oorlogsdreiging, 1937-1940 

In 1937 begon de tweede termijn van Drees' Kamerlidmaatschap. De 
vooruitzichten waren weinig rooskleurig: de s DAP bleef in de oppositie 
en Colijn keerde terug met een kabinet van de drie confessionele partij
en, dus zonder liberalen en vrijzinnig-democraten. Na de devaluatie 
van de gulden waren de spanningen tussen Colijn en de katholieken 
enigszins verminderd en leek in elk geval de kans op samenwerking tus
sen RKSP en SDAP nog kleiner dan daarvoor.' Ernstiger nog waren de 
ontwikkelingen in het buitenland. Vanaf 1938 stevende Europa door 
de expansionistische politiek van nazi-Duitsland steeds meer af op een 
nieuwe oorlog. Als Kamerlid en partijpoliticus zou Drees in toenemen
de mate te maken krijgen met de dreiging die daarvan ook voor Neder
land uitging. 

GROEIENDE ROL IN DE TWEEDE KAMER 

De verkiezingen van 1937 brachten de verjonging van de Kamerfractie 
die in 1933 tevergeefs was nagestreefd. In 1935 had de SDAP een leeftijds
grens van vijfenzestig jaar ingesteld voor vertegenwoordigende functies 
en daar werd strikt de hand aan gehouden, al stribbelden enkele betrok
kenen tegen. Verscheidene oudgedienden keerden niet terug in de Ka
mer, onder wie Vliegen, de ondervoorzitter van de fractie.2 In de eerste 
vergadering van de nieuwe fractie schoof Albarda, die als voorzitter 
bij acclamatie was herkozen, Drees naar voren als zijn plaatsvervanger. 
Het was van belang, verklaarde hij, dat de leden van het fractiebestuur 
in Den Haag of omgeving woonden. J. ter Laan vond dat geen afdoende 
argument: hij zag liever de langer zittende Van den Tempel als onder-
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voorzitter. Albarda antwoordde dat geschiktheid natuurlijk voorop
stond, maar dat daarna de woonplaats een belangrijke factor was. Van 
den Tempel, die in Amsterdam woonde, was het daarmee eens en stelde 
zich niet kandidaat. Zonder stemming werd Drees vervolgens aangewe
zen als tweede voorzitter. Hij werd als tweede secretaris opgevolgd door 
de nieuwkomer Van der Goes van Naters.-1 

Niet alleen in de fractie, ook in de Kamer rees de ster van Drees. Het 
was gebruik dat de Kamervoorzitter uit de grootste fractie afkomstig 
was, en het lag voor de hand dat de op een na grootste fractie de tweede 
voorzitter leverde. Sinds 1921 werd het voorzitterschap van de Kamer 
onafgebroken bekleed door een katholiek. De SDAP leverde sinds 1929 
opnieuw de ondervoorzitter in de persoon van Schaper - opnieuw, 
want Schaper was van 1915 tot 1919 al ondervoorzitter geweest, maar 
daarna teruggedrongen naar de derde plaats als gevolg van de novem-
bergebeurtenissen. Tot zijn overlijden in 1934 had Schaper geregeld in 
avondvergaderingen de voorzittershamer gehanteerd, maar door de 
gewijzigde politieke omstandigheden was daarna zijn opvolger Vliegen 
wederom gedegradeerd naar de derde plaats. De SDAP bleef aanspraak 
maken op het tweede-voorzitterschap, maar ze kon niet op tegen de rest 
van de Kamer die een antirevolutionair koos voor die positie. 

Na het vertrek van Vliegen moest de fractie een ander lid voordragen 
voor het ondervoorzitterschap van de Kamer. Albarda polste de oudge
dienden Van den Tempel en Van der Waerden, die zich echter niet be
schikbaar wilden stellen. Daarom schoof hij opnieuw Drees naar voren. 
Ook nu waren er fractieleden die hem nog te kort Kamerlid vonden, 
maar aangezien Van den Tempel en Van der Waerden bij hun weigering 
bleven, stemde de fractie in met Drees' kandidatuur.4 Net als Vliegen 
voor hem moest Drees genoegen nemen met de derde plaats. Door de 
plichtsbetrachting van voorzitter J. R. H. van Schaik en tweede voorzit
ter C. Smeenk heeft hij nooit een vergadering gepresideerd. 'Ik was er 
niet rouwig om dat ik geen lange avondvergaderingen in de voorzitters-
stoel behoefde door te brengen,' schreef hij achteraf, 'al zou het wel aar
dig zijn geweest de Kamer ook eens van die plaats te bezien.'5 

Helemaal een sinecure bleef het derde-voorzitterschap niet, want 
het was gebruik dat de beide ondervoorzitters werden aangewezen als 
de leden die samen met de voorzitter de huishoudelijke commissie 
vormden. Die commissie fungeerde als het bestuur van de Kamer en 
hield zich bezig met praktische aangelegenheden zoals personeelszaken 
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(bodes, portiers en conciërges), de inrichting van de Kamer, de ver
deling van plaatsen op de perstribunes, het reglement van orde enzo
voort.6 Verder benoemde de Kamervoorzitter Drees met ingang van 
1937 ook in de commissie voor de verzoekschriften. Een plaats in de Ge
mengde Commissie voor de Stenografie zou voor de hand hebben gele
gen, maar daarvoor kwam Drees niet in aanmerking omdat hij formeel 
nog steeds parlementsstenograaf was, zij het op non-activiteit.7 

Als Kamerlid zette Drees zijn oppositie voort op de hem vertrouwde 
terreinen: het binnenlands bestuur, de financiële verhouding tussen 
Rijk en gemeenten, de volkshuisvesting en de werklozenzorg. Hij bleef 
de onvermoeibare voorvechter van gemeentelijke belangen, ook als het 
ging om de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen (waar 
het Rijk maar weinig geld voor uittrok) of de verdubbeling van de mo
torrijtuigenbelasting (die de HTM en andere vervoersbedrijven hard 
trof).8 Maar daarnaast groeide hij in zijn nieuwe rol als tweede man in 
de SDAP-fractie, achter Albarda. Dat bleek uit het feit dat hij wat vaker 
eerste woordvoerder van de partij was bij kwesties met een politieke 
strekking, buiten zijn eigen portefeuille. Daarbij ging het echter niet om 
de grote strijdvragen zoals de landsverdediging, die aan Albarda bleven 
voorbehouden. 

Het bleek ook uit het feit dat de fractie hem afvaardigde als lid van de 
Kamercommissie die een oordeel moest vellen over de nota van minis
ter van Justitie Goseling (RKSP) inzake de geruchtmakende affaire-
Oss.9 Goseling was in opspraak gekomen omdat hij de opsporingsbe
voegdheid van de marechausseebrigade te Oss had ingetrokken. Waar 
eerder de politie had gefaald, was die brigade zeer succesvol gebleken in 
de strijd tegen de welig tierende misdaad. De brigade was echter ook 
fraudegevallen en zedenzaken op het spoor gekomen waarbij notabelen 
en rooms-katholieke geestelijken betrokken waren, en dat gaf aan
leiding tot speculaties dat de minister wilde voorkomen dat die verder 
werden onderzocht. Vooral in de NSB-pers, maar ook in liberale kran
ten werd een felle campagne tegen Goseling gevoerd. 

De Kamer besloot geen parlementaire enquête in te stellen maar 
een verklarende nota van de minister te vragen die door een bijzondere 
Kamercommissie zou worden onderzocht. Vanwege het grote politieke 
belang van de affaire kreeg Drees daarin een plaats, en niet een van de 
justitiewoordvoerders van de fractie, L.A. Donker of Van der Goes van 
Naters. Laatstgenoemde maakte wel gebruik van de mogelijkheid om 
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de commissievergaderingen bij te wonen. De commissie kwam tot de 
conclusie dat de persoonlijke integriteit van Goseling boven elke twijfel 
verheven was, maar dat zijn beslissing om de marechausseebrigade van 
Oss haar opsporingsbevoegdheid te ontnemen onvoldoende was ge
motiveerd. De Tweede Kamer nam in juni 1939 die conclusie over en 
Goseling kwam politiek zwaar beschadigd uit het debat. Vlak daarna 
nam het gehele kabinet ontslag, niet vanwege Oss, maar vanwege een 
onoverbrugbare tegenstelling tussen de katholieke en de andere minis
ters over de werkloosheidsbestrijding. 

Drees' belangrijkste debat tot de zomer van 1939 betrof het wetsontwerp 
inzake de kinderbijslag van de katholieke minister van Sociale Zaken 
Romme.10 Het was een goed voorbeeld van de 'positief oppositionele 
houding' die Drees vlak na de verkiezingen had bepleit. Hij verklaarde 
dat zijn fractie noch geestdriftig, noch vijandig tegenover het wetsvoor
stel stond. Wel vond hij de motivering aanvechtbaar. De minister was 
uitgegaan van het recht van ouders om een groot gezin te vormen, over
eenkomstig de wetten der natuur. Nu waren die wetten hard. Tegenover 
vele geboorten stond vroeger een hoge kindersterfte, waarin echter 
door menselijk ingrijpen verandering was gekomen. Drees meende dat 
men ook de mogelijkheden van geboortebeperking niet los daarvan 
mocht zien en dat men 'bezwaarlijk' kon spreken van 'een natuurlijk 
recht op een onbeperkt aantal geboorten'. Voor hem stond dan ook niet 
het recht van de ouders voorop, maar de belangen van de kinderen, 
'wier voeding en opvoeding zouden komen te lijden onder de talrijk
heid van een gezin met te geringe inkomsten'." 

Principieel echter was zijn bezwaar tegen de beperking van de kin
derbijslag tot loonarbeiders. Ook kleine zelfstandigen met veel kinde
ren konden het moeilijk hebben, maar die vielen buiten de regeling. De 
SDAP had daarom liever maatregelen gezien ten behoeve van alle grote 
gezinnen onder een bepaalde inkomensgrens: maatregelen in de sfeer 
van moederschapszorg, belastingen, schoolgelden, woningvoorzienin
gen, en eventueel uitkeringen uit openbare middelen, opgebracht door 
de gehele bevolking. 'Intusschen geven wij ons er practisch rekenschap 
van, dat wat wij wenschen op het oogenblik bezwaarlijk te bereiken is en 
wanneer het betere niet is te verkrijgen, dan zijn wij van oordeel, dat wij 
niet per se het minder goede moeten afwijzen, als daaraan practische 
voordeden verbonden zijn, die de bezwaren overtreffen.'12 
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De s D A p, zo verklaarde Drees, hield vast aan haar principe dat socia
le maatregelen zo breed mogelijk moesten gelden. Ze zou dan ook met 
kracht blijven aandringen op een soortgelijke voorziening voor kleine 
zelfstandigen. Zijn fractie had afgezien van de complexe amendering 
die nodig zou zijn om het onderhavige wetsvoorstel in die geest te wijzi
gen. Op enkele andere punten stelde de sDAP wel verbeteringen voor. 
Drees liet niet na te wijzen op het werk van een commissie van de Hoge 
Raad van Arbeid die een goede poging had gedaan om te komen tot een 
meer algemene kinderbijslagvoorziening. De minister had echter het 
daarop gebaseerde advies van de Hoge Raad van Arbeid 'punt voor punt 
in den wind geslagen'. Drees zei er niet bij dat hij zelf deel had uitge
maakt van de genoemde commissie." 

Bij een andere kwestie stond Drees ook tegenover Romme. Het ging 
om de tewerkstelling van werklozen in Duitsland, waar een grote vraag 
naar arbeid was. Drees had er in beginsel geen bezwaar tegen als werk
loze arbeiders vrijwillig naar Duitsland gingen om te werken, maar 
keerde zich tegen het beleid om weigeraars te dwingen door ze uit te 
sluiten van werkverschaffing, werklozensteun en armenzorg. Wie om 
principiële redenen weigerde om in Duitsland te werken, mocht zijns 
inziens niet worden gedwongen. Dat had Romme ook toegezegd in de 
Kamer in december 1937, maar in maart 1938 was een ministeriële circu
laire uitgegaan die niet repte over principiële bezwaren. 

Drees stelde Romme schriftelijk de vraag of die zijn standpunt ten 
aanzien van principiële bezwaren handhaafde en zo ja, of het dan niet 
wenselijk was geweest dat de circulaire daarover uitdrukkelijk had ge
sproken. Romme gaf een ontwijkend antwoord. Hij handhaafde zijn 
eerder ingenomen standpunt, maar vond het niet nodig de gemeenten 
daarop te wijzen. Het sprak vanzelf dat men 'werkelijke' principiële be
zwaren, 'waartoe de ondergeteekende rekent de onmogelijkheid van 
de beleving der godsdienstige overtuiging', zou eerbiedigen. Moeilijk
heden deden zich in Duitsland nauwelijks voor en er waren eigenlijk 
geen gewetensbezwaarden. Sterker nog, het aanbod van arbeidskrach
ten voor Duitland overtrof dat van het jaar daarvoor.14 

Drees' fractiegenoot Van der Waerden ergerde zich aan dat ant
woord. Alleen arbeiders die ge/oo/smoeilijkheden erbij kunnen halen 
schijnen principiële aversie te kunnen hebben,' schreef hij aan Drees. 
Hij moest er zelf niet aan denken dat hij naar 'dat land van verschrik
king' zou moeten gaan. 'Maar Romme zou mijn felle weerzin zonder 
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betekenis achten. Kan je hem niet harder aan de tand voelen en in 't 
nauw drijven? Voor die ellendelingen is alleen 't dogmatisch geloof 'n 
argument."5 

Drees stelde geen nieuwe schriftelijke vraag, maar kwam bij de be
grotingsbehandeling in december op de zaak terug. Hij was er niet zeker 
van dat de gemeenten handelden naar de toezegging van de minister. Er 
waren aanwijzingen dat in Hoensbroek en in sommige andere plaatsen 
werklozen met gewetensbezwaren zonder pardon uit de steun waren 
gezet. Drees hoopte dat Romme duidelijk zou uitspreken dat dat tegen 
zijn bedoelingen inging. Hij was bovendien van mening dat zich wél 
moeilijkheden voordeden rondom uitgezonden arbeiders. Er waren 
hem gevallen bekend waarin Nederlanders waren gedwongen nazi-ver
gaderingen te bezoeken, de Hitlergroet te brengen of zich aan te sluiten 
bij het Arbeitsfront. Het ging hem echter niet om die incidenten, maar 
om het principe. Wie het niet begreep, verklaarde Drees, moest zich 
maar eens voorstellen dat men arbeiders zou dwingen naar Rusland te 
gaan. Velen zouden daartegen onoverkomelijke bezwaren hebben - en 
die had hij ten aanzien van nazi-Duitsland.16 

Romme toonde zich iets toeschietelijker dan in het schriftelijke ant
woord eerder dat jaar, al keerde hij zich tegen de voorstelling dat er met 
het hongerwapen dwang werd uitgeoefend. Werklozen mochten pas
send werk, in Nederland of over de grens, niet weigeren. Het simpele 
feit dat men het niet eens was met het politieke regime in Duitsland was 
naar zijn mening nog geen principieel bezwaar. Hij kon zich echter 
voorstellen dat er mensen waren die in geweten niet wilden meewerken 
om die 'productiegemeenschap' en dat regime in stand te houden. Dat 
moest men ernstig onderzoeken, net als bij dienstweigeraars. De prak
tijk van twee zomers wees overigens uit dat dergelijke bezwaren weinig 
voorkwamen. Romme beloofde ten slotte de kwestie-Hoensbroek te 
zullen nagaan.17 

Diezelfde tijd, eind 1938, stelde Drees indringende vragen aan de mi
nister van Onderwijs, J.R. Slotemaker de Bruine, eveneens in verband 
met Duitsland. In de Haagse Dreibholzstraat stond een 'Duitse' school, 
die door de Nederlandse overheid werd gesubsidieerd. Volgens de mi
nister ontving die school op grond van artikel 207 van de Lager-Onder
wijswet een financiële bijdrage om kinderen van buitenlandse nationa
liteit extra onderwijs in een buitenlandse taal te geven, in dit geval 
Duits. In zijn ogen ging het dan ook om een Nederlandse school, die 
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aan de Nederlandse wettelijke voorschriften voldeed en die gewoon 
openstond voor Nederlandse kinderen. 

Drees zag dat anders: de school gedroeg zich volkomen als een Deut
sche Schule, als een onderdeel van de Duitse kolonie. De aanwezigheid 
van een aantal Nederlandse leerlingen, 'wier ouders hun kinderen wil
len doen opvoeden in de nieuwe Duitsche opvattingen', veranderde 
daaraan niets. Het was op zichzelf al vrijgevig dat Nederland betaalde 
voor de Duitse opvoeding van Duitse kinderen, terwijl Duitsland dat 
niet deed voor Nederlandse kinderen in bijvoorbeeld het Ruhr-gebied. 
Maar de zaak was anders komen te staan sinds de nationaal-socialisten 
aan het bewind waren en hun systeem van gedwongen eenheid ook 
aan Duitsers in den vreemde oplegden. Het maandblad van de school 
droop van de nazi-propaganda, kinderen werden georganiseerd in Hit-
ler-]ugend en Bund Deutscher Madel, en de leerboekjes beschouwden 
Nederland als 'Deutscher Kulturboden' en de Nederlanders als 'Grenz-
deutsche'. En dat allemaal op kosten van de Nederlandse belastingbeta
ler. 

Toen Duitsland in het voorjaar van 1938 Oostenrijk inlijfde, had de 
school in de Dreibholzstraat de Duitse vlag uitgestoken. 'Ik ben over
tuigd,' zei Drees, 'dat die school nog veel geestdriftiger zou vlaggen en 
met Duitsche vlaggen overdekt zou zijn, indien Nederland hetzelfde lot 
als Oostenrijk beschoren is. Ook op 1 Mei hangt de hakenkruisvlag uit. 
En als er iets met die vlag gebeurt, dan krijgt men moeilijkheden met 
den Duitschen gezant over die Nederlandsche school!' Natuurlijk had 
die vlag niet beschadigd mogen worden, maar waarom was het school
bestuur niet gewoon naar de politie gegaan? Het was toch merkwaardig 
dat de Duitse gezant daarover verhaal kwam halen bij de minister. Drees 
vond dat de regering de financiële ondersteuning van deze school (en 
soortgelijke scholen in Amsterdam, Rotterdam en Heerlen) eens goed 
onder ogen moest zien. Hij begreep wel dat een minister minder snel 
tot maatregelen zou overgaan dan een Kamerlid tot kritiek, maar Slote-
maker moest zich niet laten weerhouden door de vrees Duitsland voor 
het hoofd te stoten. 'Ik geloof, dat Nederland zich rekenschap zal moe
ten geven van de wijsheid, die in een oud Nederlandsch spreekwoord is 
neergelegd: Al te goed is buurmans gek."8 

Slotemaker bleek inderdaad niet geneigd de door Drees gewenste 
stappen te ondernemen. Enkele maanden later was dat anders. Toen 
Duitse troepen in maart 1939 Tsjecho-Slowakije bezetten, hing in de 
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Dreibholzstraat opnieuw de hakenkruisvlag uit. Drees stelde schriftelijk 
de vraag of de minister het toelaatbaar achtte dat een Nederlandse 
school, al werd ze grotendeels door Duitse kinderen bezocht, een bui
tenlandse vlag uitstak, en dat 'nog wel ter eere van de vernietiging van 
een met Nederland bevrienden Staat'. Minister Slotemaker antwoordde 
dat hij de school erop had gewezen dat hij haar handelwijze ongewenst 
vond. Het schoolbestuur had daarop besloten voortaan te zullen afzien 
van Nederlandse overheidssubsidies.19 

INTEGRATIE VAN DE SDAP 

Het proces van 'normalisering' van de s DA P voltrok zich verder in deze 
laatste jaren voor de oorlog. Niet op alle punten werd vooruitgang ge
boekt. In juli had Drees een bespreking met de nieuwe minister van 
Binnenlandse Zaken, de cH u 'er H. van Boeyen, over de benoeming van 
meer sociaal-democratische burgemeesters. Drees kende Van Boeyen 
persoonlijk van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van com
missiewerk.20 Het nieuwe kabinet was bereid sociaal-democraten voor 
te dragen als burgemeester, maar in de praktijk veranderde er niet veel. 
Van Boeyen benoemde weliswaar per september 1937 een sociaal-de
mocraat in Hogezand, maar daar ging het net als eerder in Zaandam om 
de vervanging van een aftredende partijgenoot. Het aantal SDAP-bur-
gemeesters bleef vooralsnog op drie staan en dat was in de ogen van 
Drees veel te weinig. Zowel in 1937 als in 1938 zou hij bij de begrotings
behandeling terugkomen op de kwestie en aandringen op veranderin
gen in de situatie, die hij als een onrecht voelde.21 

In hetzelfde overleg tussen Drees en Van Boeyen kwam ook een an
dere kwestie aan de orde, die van de koninklijke onderscheidingen. Ook 
daar hadden de sociaal-democraten een 'achterstand' in te halen, al was 
het niet zo dat de regering geen sociaal-democraten had willen decore
ren. De socialisten zelf hadden geen prijs gesteld op koninklijke onder
scheidingen. Van Boeyen sneed het probleem aan en Drees beloofde de 
zaak met de partijleiding op te nemen. Bij het overleg daarover in het 
partijbestuur verklaarde Drees dat hij persoonlijk niets voor onder
scheidingen voelde, maar dat partijgenoten niet langer lintjes konden 
weigeren als de SDAP ook in andere opzichten als een gewone partij be
handeld wilde worden. Het zou in zijn ogen goed zijn als de aftredende 
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Kamerleden Groeneweg en Vliegen een decoratie ontvingen (Vliegen 
had achtentwintig jaar in het parlement gezeten en Suze Groeneweg was 
de eerste vrouw in de Tweede Kamer geweest). Zittende Kamerleden 
zouden onderscheidingen kunnen weigeren zolang de organisatiever
boden bij Defensie nog golden. Zonder al te veel enthousiasme mach
tigde het partijbestuur Albarda naar omstandigheden te handelen.22 

Drees' advies werd daarbij opgevolgd. Bij de lintjesregen stonden de 
namen van Groeneweg en Vliegen alsmede die van enkele andere partij
genoten op de lijst van gedecoreerden. Toch werd ook bekend dat er 
prominente partijgenoten niet in aanmerking hadden willen komen 
voor een onderscheiding, zoals Mendels, Gerhard en Henri Polak. In De 
Sociaal-Democraat vond enige discussie plaats over de onderscheidin
gen, hoewel niet iedereen meende dat de kwestie dat echt waard was. 
Mendels sloot zijn bijdrage af met de zin: 'Overigens heb ik enig ver
moeden, dat deze tijden onze aandacht vragen voor nóg gewichtiger en 
ernstiger dingen.'23 Dat de zaak nog gevoelig lag bleek ook uit het feit dat 
er onder al degenen die Vliegen gelukwensten met zijn lintje nauwelijks 
partijgenoten waren, wat hem enigszins stak. 'Het moest nog wennen,' 
concludeerde Drees.24 

In hun bespreking had Van Boeyen gezegd dat hij Drees zelf wel zou 
willen voordragen voor ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. 
Drees had die suggestie beleefd van de hand gewezen.25 Het is niet be
kend op grond waarvan de minister Drees een lintje in het vooruitzicht 
stelde. In elk geval niet als Kamerlid, dat was hij nog veel te kort; waar
schijnlijk dacht Van Boeyen aan Drees'langdurige raadslidmaatschap. 

Op 2 september 1938 zat Drees precies vijfentwintig jaar in de Haag
se raad. Hij stond niet graag in het zonnetje en had de dag het liefst on
gemerkt voorbij laten gaan, maar hij kon natuurlijk niet voorkomen dat 
anderen daar anders over dachten. Opmerkelijk genoeg waren prinses 
Juliana en prins Bernhard de eersten die Drees op 31 augustus 1938 feli
citeerden met zijn aanstaande raadsjubileum.26 Ze deden dat op een 
officiële ontvangst in Den Haag ter gelegenheid van het veertigjarig re
geringsjubileum van koningin Wilhelmina. Een koninklijke gelukwens 
aan een sociaal-democraat op een receptie ter gelegenheid van een ko
ninklijk jubileum - dat was hoe dan ook een teken van fundamenteel 
veranderde verhoudingen. 

Het prinselijk paar bleek beter op de hoogte te zijn dan Drees' naaste 
omgeving. Bijna iedereen werd verrast door het nieuws dat de Vooruit 
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op 1 september bracht, zelfs To en de kinderen!27 Zowel het federatie
bestuur als de raadsfractie vernam het nieuws te laat om iets anders te 
doen dan een schriftelijke felicitatie te sturen en bloemen te bezorgen. 
Diepenhorst, de secretaris van de federatie, troostte zich met de gedach
te dat de partij bij eerdere gelegenheden op passende wijze van haar 
waardering blijk had gegeven. Dat belette hem niet — 'al zien we U in ge
dachten reeds het ons welbekende afwerende gebaar maken' - die lof 
nog eens te herhalen. Albarda schreef: 

Vijf en twintig jaar Raadslid. Ik weet wel, datje het het liefst 
onopgemerkt had laten voorbijgaan en je min of meer slachtoffer 
gevoelt, nu men erover spreekt en schrijft. Toch is het goed, dat in 
het openbaar wordt uitgesproken, hoe men je arbeid en je persoon 
waardeert. De lof, die je wordt gebracht, komt je ten volle toe. Je 
verdient hem wegens je bekwaamheden, wegens je onbegrensde 
toewijding, wegens je karakter. Ik bedoel deze motiveering als een 
climax; want karakter is meer dan bekwaamheid. 

Die 2de september werd Drees overstelpt met gelukwensen: brieven, te
legrammen en bloemen.28 Later wijdde burgemeester De Monchy in de 
Haagse raad lovende woorden aan Drees en aan Van der Bilt, die ook 
zijn vijfentwintigjarig raadsjubileum vierde. In de koffiekamer konden 
de raadsleden zich tegoed doen aan banketletters die het woord 'be
grooting' vormden.29 

In december 1937 brak een belangrijk moment aan in het proces van in
tegratie van de partij, belangrijker dan de kwestie van de onderschei
dingen: de SDAP-fractie in de Tweede Kamer moest haar houding bepa
len tegenover de defensiebegroting. Het jaar daarvoor had vastgestaan 
dat de fractie niet vóór die begroting kon stemmen zolang de partij het 
ontwapeningsstandpunt niet had verlaten. Wel had de fractie toen be
sloten steun te verlenen aan een bescheiden uitbreiding van de defensie 
van Nederlands-Indië.-10 Nu de partij de landsverdediging had aan
vaard, verklaarde Albarda in 1937, had de symbolische tegenstem geen 
zin meer. De SDAP stond tegenover de defensiebegroting als tegenover 
elke andere begroting. Ze kon haar afkeuring laten blijken door een te
genstem, maar daarvoor was geen reden. De fractie moest nu door de 
zure appel heen bijten en vóór stemmen. 
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Drees voelde wel voor een symbolische stem vóór, maar hij had, net 
als enkele anderen, wel bezwaren tegen deze begroting. Aangezien de 
stemming over de begroting een uitspraak was over het kabinetsbeleid, 
wilde hij tegen de begroting van Defensie stemmen, alsmede tegen die 
van Onderwijs en Sociale Zaken. Vorrink daarentegen zag een tegen
stem van de SDAP als 'een ramp' en vroeg of er hier geen fractiedwang 
toegepast kon worden. Albarda meende dat er fractiedwang moest 
gelden voor degenen die niet principieel tegen waren, om het aantal te
genstemmers zo klein mogelijk te laten zijn. Drees legde zich daarbij 
neer en sloot zich aan bij de meerderheid. Dat jaar stemde de Tweede-
Kamerfractie van de SDAP voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog 
vóór de defensiebegroting, op vier gewetensbezwaarden na. De jaren 
daarna zou Drees zonder aarzelingen voor de defensiebegroting stem
men.31 

Uiteraard bleven de veranderingen in de houding van de SDAP niet 
onopgemerkt. De burgerlijke partijen zagen de ontwikkeling met waar
dering, maar een zekere mate van wantrouwen tegenover de SDAP bleef 
bestaan. Zowel in de Kamer als in de Haagse raad kwam in het najaar 
van 1939 het vraagstuk van de loyaliteit van de SDAP aan het wettig ge
zag nog aan de orde. De situatie was op dat moment drastisch veran
derd: er zaten enerzijds sociaal-democraten in het kabinet, anderzijds 
was na de Duitse inval in Polen een nieuwe oorlog uitgebroken en was 
het Nederlandse leger gemobiliseerd. 

De aanleiding voor de discussies waren uitspraken van Drees voor 
het kader van de SDAP. Daarin had hij betoogd dat het binnen de partij 
geen strijdvraag meer was of de partij revolutionair of evolutionair was. 
De SDAP was in die zin 'revolutionair' dat ze een algehele hervorming 
van de maatschappij nastreefde. De strijdmiddelen hingen echter af van 
de omstandigheden. In landen waar geen democratie bestond of waar 
de evolutionaire weg was afgesloten, zoals in Duitsland of Rusland, zou
den sociaal-democraten illegale middelen niet schuwen in de strijd 
voor hun beginselen. Maar in democratische landen zoals Nederland, 
waar vrijheid van drukpers, vereniging en vergadering bestond, waren 
onwettige methoden volgens Drees doelloos, schadelijk en verwerpe
lijk.-'2 

In de Tweede Kamer verklaarde de antirevolutionair J. Schouten -
de ARP zat voor het eerst sinds jaren in de oppositie - dat samenwer
king tussen zijn partij en de SDAP principieel niet mogelijk was. Uit de 
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toespraak van Drees leidde hij namelijk af dat de SDAP haar revolutio
naire standpunt handhaafde en alleen van de omstandigheden liet af
hangen of ze al dan niet revolutionaire strijdmethoden zou hanteren. 
Drees vond dat een onjuiste voorstelling van het standpunt van zijn 
partij. Hij benadrukte dat de sociaal-democraten in het democratische 
Nederland niet uit opportunisme, maar principieel de onwettige weg 
verwierpen. Dat bleek uit de ontwikkeling van de partij, uit haar begin
selprogram en uit vele andere uitlatingen. Alleen waar de evolutionaire 
weg was afgesneden, hielden socialisten zich het recht voor met andere 
middelen te strijden. Het was logisch dat in Duitsland de verboden so
ciaal-democratische partij illegaal doorwerkte en zo mogelijk in verzet 
zou komen.33 

In de Haagse raad knoopte burgemeester De Monchy bij die discus
sie aan. De door Drees gegeven uiteenzetting over de verhouding van de 
SDAP tot het wettige gezag liet in theorie de mogelijkheid open dat de 
partij in Nederland bij een langdurige staat van beleg, die gepaard ging 
met beperking van burgerlijke vrijheden, revolutionair zou worden. 
Daar zou De Monchy graag uitsluitsel over hebben. Het was volgens 
hem duidelijk dat de SDAP meer tot het algemene nationale gevoelen 
was genaderd, zoals bleek uit deelname aan nationale en koninklijke 
feestdagen. 

Toch is, de heer Drees houde het mij ten goede, de bekeering nog 
lang niet volledig. Toch ziet men op de borsten van de heeren nog 
weinig oranje en toch beschouwen zij ook het Wilhelmus blijkbaar 
nog niet als het nationale lied, hoewel het Wilhelmus is geweest het 
lied van den opstand, het lied, dat hier eeuwenlang geklonken heeft, 
toen Nederland een republiek was. 

De houding van de SDAP tegenover de burgerwacht - het onderwerp 
dat aan de orde was - was evenmin genormaliseerd. De Monchy be
greep dat de SDAP in verband met de ontstaansgeschiedenis van de bur
gerwacht (die in de novemberdagen van 1918 lag) jarenlang afkerig was 
geweest van die instelling. Maar gezien haar ontwikkeling in de laatste 
tijd hoorde ze er eigenlijk ook aan deel te nemen. Daarbij moest de bur
gemeester echter volledig kunnen vertrouwen op de loyaliteit van de 
toegetreden SDAp'ers, ook in moeilijke en onrustige tijden.34 

Bij zijn beantwoording was Drees merkbaar geïrriteerd. Onomwon-
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den verklaarde hij: "Wij hebben meer dan genoeg van de voorstelling, 
alsof de sociaal-democratie in Nederland niet betrouwbaar zou zijn èn 
wat betreft de handhaving van de orde èn wat betreft de eerbiediging 
van de democratische staatsinstellingen.' Keer op keer had de SDAP dui
delijk gemaakt in democratische landen principieel wettige wegen te 
willen bewandelen. 'En moet u, mijnheer de Voorzitter, als Burgemees
ter nu vragen: als wij in staat van beleg verkeeren, zult gij dan ook legaal 
blijven? Moet men er nu altijd wat achter zoeken?' Was die vraag ge
rechtvaardigd bij de duidelijke tegenstelling die Drees had gemaakt 
tussen landen als Duitsland en Rusland aan den ene kant en landen als 
Nederland, Engeland, de Scandinavische landen aan de andere? 'Ik ver
onderstelde niet, mijnheer de Voorzitter, dat u achter een zoo duidelijke 
mededeeling onzerzijds een bedoeling zou zoeken, die er niet in gelegen 
kan zijn.' 

Hij voelde er niet voor opnieuw een bewijs te leveren voor de demo
cratische gezindheid van de SDAP, en al helemaal niet om te vragen of 
SDAP'ers alsjeblieft mochten toetreden tot de burgerwacht. Hij had 
ernstige bezwaren tegen de statuten en de organisatie van de burger
wacht en tegen de antisocialistische geest die er heerste. Er zaten zelfs 
allerlei fascistische en half-fascistische elementen in en dan gaf het geen 
pas om de SDAP'ers de maat te nemen. De burgerwacht had niets te 
eisen van de s D A P . 'Als men waarborgen van ons verlangt, zou ik de hee-
ren er op willen wijzen, dat er meer reden is om waarborgen te vragen, 
dat zij veranderd zijn.' 

En 'dat men zou zeggen: "wij vinden op Uw borst geen Oranje", dat 
gaat toch te ver', meende Drees. 'Denkt men van ons, als vrije burgers, te 
runnen eischen, dat wij bepaalde insignes zullen dragen? Denkt men, 
dat wij niet als volwaardige medeburgers beschouwd moeten worden, 
wanneer wij bepaalde insignes niet dragen?' De arbeidersbeweging wil
de in het geheel geen strijd voeren tegen de monarchie, maar iedereen 
moest het recht hebben om de democratische republiek principieel als 
:en hogere staatsvorm te beschouwen. 'Wij willen duidelijk uitspreken, 
dat wij, met erkenning van onze democratische en wettige staatsinstel-
ingen, onzen eigen levensstijl willen behouden.' De SDAP was bereid 
samenwerking te zoeken met andere richtingen, maar wanneer men 
ran de andere kant onredelijke eisen stelde, dan was het niet de schuld 
ân de sociaal-democraten als die samenwerking er niet kwam.35 

De Monchy dankte Drees voor diens verhelderende en ondubbel-
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zinnige uitleg, die hem geheel had bevredigd. Hij had alleen om ophel
dering gevraagd omdat 'een vitter' nog iets achter de uitspraken van 
Drees in de Kamer zou kunnen zoeken. Van de legale wijze waarop de 
SDAP haar belangen wilde behartigen, was hij meer dan overtuigd. En 
waar Drees 'min of meer tegen mij heeft getoornd', wilde De Monchy 
hem herinneren aan de reden voor zijn vraag. Enkele SDAp'ers waren 
bij hem gekomen met het verzoek om na te gaan in hoeverre de statuten 
en de geest van de burgerwacht behoorlijk waren. Ze waren alleen be
reid deel te nemen aan een burgerwacht, 'geregeerd naar hun geest'. Dan 
mocht hij wel om duidelijkheid vragen over de houding van de SDAP 

tegenover het gezag.36 

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN 

Intussen verslechterde de situatie in het buitenland. Met argusogen 
volgden Drees en zijn partijgenoten de ontwikkelingen in Europa en 
natuurlijk vooral in Duitsland. Het was voor Drees, die al heel vroeg 
Hitlers Mein Kampf'had gelezen, duidelijk dat Hitler volgens plan zijn 
program uitvoerde. Na de herbewapening en de bezetting van het Rijn
land kwam het volgende punt: de vereniging van alle Duitsers in één 
rijk. In maart 1938 bezetten Duitse troepen Oostenrijk, waar ze althans 
door een deel van de bevolking als bevrijders werden binnengehaald. 
Een halfjaar later ontstond een ernstige crisis rondom het in Tsjecho-
Slowakije gelegen Sudetenland. 

Het heeft Drees verbaasd dat mensen op verantwoordelijke posten 
Mein Kampf niet kenden, zoals hem bleek juist in die spannende dagen 
in september 1938. Hij werd door Patijn, inmiddels minister van Bui
tenlandse Zaken, uitgenodigd voor een bespreking op het departement. 
Drees verwachtte dat die zou gaan over de internationale situatie, maar 
tot zijn verwondering vroeg Patijn hem om steun van de SDAP aan de 
beweging voor morele herbewapening. Daar zei Drees weinig voor te 
voelen. Nog verrassender was Patijns mededeling dat hij bezig was Mein 
Kampf te lezen, wat hij een merkwaardig boek vond. 'Het trof mij,' 
schreef Drees nadien,'dat een ministervan Buitenlandse Zaken pas ja
ren nadat Hitler aan de macht was gekomen kennis nam van het boek, 
waarin deze op zo ontstellende wijze had onthuld wat hij wilde.'37 

Waarschijnlijk had de Britse premier Neville Chamberlain Hitlers 
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boek niet gelezen, verklaarde Drees in een speech voor partijgenoten 
enkele dagen voor de beruchte conferentie van München. En dat terwijl 
Hitler zijn tactiek in het boek haarfijn uit de doeken had gedaan: het ene 
land overweldigen en tegelijkertijd de andere geruststellen, tot het 
volgende land aan de beurt was. Hitler wilde alleen de vrede 'gevestigd 
door het zegevierende zwaard van het heersersvolk', zoals hij het in 
Mein Kampf noemde. De vreesachtige houding van de democratische 
landen en hun concessies aan het onverzadigbare monster berustten 
volgens Drees op vergissing. Alleen een standvastige houding kon 
Duitsland nog weerhouden van oorlog. Als die standvastigheid te laat 
kwam, zou Hitler het niet geloven en Europa in een rampzalige nieuwe 
wereldoorlog storten. De democratische landen moesten samen één lijn 
van weerstand bepalen en ieder land moest zich ook binnenslands ster
ker teweerstellen tegen het fascisme. Wat dat betrof mocht teleurstelling 
over de zwakke houding van de democratische mogendheden ten aan
zien van Tsjecho-Slowakije niet tot verslapping leiden. We willen vrede, 
verklaarde Drees tot slot, niet de Hitler-vrede van overweldiging, maar 
de vrede gewaarborgd door collectieve veiligheid en gebaseerd op vol
kenrecht.'8 

Op 28 september spraken de SDAP-fracties over de houding van 
Nederland in de Sudetencrisis. Albarda meende dat Nederland zich in 
de crisis niet geheel afzijdig kon houden. 'Niet een dreigend geluid, 
doch een kloek gebaar is gewenscht; óók van de zijde onzer Regeering, 
tegenover het Derde Rijk.' President Roosevelt wilde een bemiddelings
poging doen op een in een neutraal land te organiseren conferentie. 
Nederland moest actief worden en zich daarvoor aanbieden. Er was 
bovendien de kwestie van eventuele Volkenbondssancties. Al waren lid
staten niet meer verplicht deel te nemen aan sancties, Nederland diende 
wel te overwegen hoe het zou reageren op een eventueel verzoek van de 
Volkenbond. De vraag was ook of Nederland troepen of vliegtuigen kon 
doorlaten die in het kader van militaire sancties tegen Duitsland in actie 
kwamen. De neutraliteitspolitiek dwong Nederland zich namelijk te 
verzetten tegen elke indringer, maar in dat geval zou Nederland aan de 
kant van Duitsland in een oorlog geraken. Albarda wilde deze punten 
van zorg aan Colijn overbrengen. 

De fracties gingen daarmee uiteindelijk akkoord. Drees, Vorrink en 
Van Gelderen onderschreven met zoveel woorden Albarda's analyse. De 
discussie spitste zich toe op de wat academische kwestie van de door-
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tocht in het kader van Volkenbondssancties. Sommigen meenden dat 
een politiek van 'welwillende neutraliteit' Nederland ook bij de door
tocht van vreemde troepen buiten een oorlog kon houden. Drees was 
daarvan niet overtuigd. Volgens hem was Nederland verplicht die door
tocht vrij te laten, maar men liep dan wel 'een geweldig risico'. Als de an
dere neutrale kleine landen niet meededen aan sancties en de doortocht 
niet toestonden, dan moest Nederland het ook niet doen. Dan kon men 
zich beperken tot een 'protest' als vreemde troepen het Nederlandse 
grondgebied doortrokken.39 

Colijn verzekerde de s DAP-delegatie die hem bezocht dat de rege
ring ervoor zou zorgen dat Nederland niet in oorlog zou raken met 
Engeland, al was het maar vanwege het behoud van Nederlands-Indië. 
Van de strikte neutraliteit wilde hij echter niet afwijken, zoals hij ook in 
een radiorede benadrukte. De volgende dag, 29 september, verklaarde 
Albarda in de Kamer die politiek onjuist te achten, maar het moment 
niet geschikt te vinden om daaraan een discussie te wijden.40 Tegelijker
tijd kwam men op de conferentie van München tot een resultaat. 
Chamberlain meende 'peace for our time' te kunnen bereiken door Hit
ler zijn zin te geven. Tsjecho-Slowakije, dat het Sudetenland moest af
staan, betaalde daarvoor een hoge prijs. 

Het is duidelijk dat Drees behoorde tot de sterke stroming in zijn 
partij die meende dat alleen een werkelijke politiek van collectieve vei
ligheid - liefst in Volkenbondsverband - Hitler van een oorlog zou 
kunnen afhouden. Uiteraard dienden de grote mogendheden Engeland 
en Frankrijk daarbij het voortouw te nemen. De appeasement-poMtiek 
van concessies aan Hitler zou niet werken en een oorlog alleen maar 
dichterbij brengen.41 De teleurstelling over 'München' was dan ook 
groot. Onder anderen Vorrink, Bonger en Henri Polak gaven daaraan 
uiting in de nasleep van de conferentie. Maar niet iedereen binnen de 
SDAP was die mening toegedaan. Johan Winkler, de adjunct-hoofd
redacteur van Het Volk, was bijvoorbeeld opgelucht dat een Europese 
oorlog was voorkomen. In 1914 hadden de mogendheden juist ver
zuimd om op het laatste moment naar een oplossing te zoeken zoals nu 
was gebeurd.42 

De gebeurtenissen daarna konden alleen nog maar de somberste 
verwachtingen bevestigen. Begin november 1938 vond de Reichskristall-
nacht plaats, de ergste pogrom tegen de joden tot dan toe. Verontwaar
digd keerde Drees zich in de Provinciale Staten en in de Kamer tegen 
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NSB'ers die zich niet bleken te schamen over de onmenselijke jodenver
volgingen in Duitsland door het regime dat ze zo bewonderden. Inte
gendeel, ze klaagden zelfs over de - in Drees' ogen zeer beperkte - in
spanningen van de Nederlandse regering bij de opvang van joodse 
vluchtelingen.43 Achter de schermen maakte hij zich bij de autoriteiten 
sterk voor de blijvende toelating en verzorging van deze groep vluchte
lingen.44 

In maart 1939 zette Hitler de volgende stap in zijn expansionistische 
buitenlandse politiek. Het Duitse leger trok Tsjecho-Slowakije binnen, 
althans wat daarvan over was nadat die staat was gebroken door het ver
lies van Sudetenland. Vervolgens richtte Hitler zijn aandacht op Polen. 
Inmiddels was de grens van wat Frankrijk en Engeland van Hitler zou
den accepteren bereikt. De grote vraag was bovendien of de Sovjet-Unie 
een Duitse verovering van buurland Polen zou dulden. In de loop van 
1939 nam de dreiging van een nieuwe Europese oorlog verder toe. 

De ontwikkelingen gingen Drees aan het hart, zoals zijn zuster Iet bij 
een bezoek merkte. Enige dagen later schreef ze hem daarover in haar 
gelukwens met zijn verjaardag. 

Vooral nadat ik je Zondag gezien en gesproken heb, weet ik, hoe 
nietszeggend al die vriendelijke woorden je zullen toeschijnen, 
omdat je hart verscheurd is van ellende over den wereldtoestand 
en je de toekomst duister inziet. Het gaat volgens jou verkeerd in 
de wereld en je raakt erover in vertwijfeling. Uit het besef hiervan 
is voor mij de plicht duidelijk geworden, niet bij de gewone 
oppervlakkigheden te blijven staan [...]. 

Al wist ze goed hoe haar broer tegenover het geloof stond, ze kon daar
bij niet anders dan in godsdienstige termen spreken, gezien de betekenis 
die God in haar eigen leven innam. 'En dan kan mijn eenige wensch 
voor mijn eenige broer op dezen dag geen andere zijn, dan deze: Moge 
die God ook hem vervullen van Zijn Geest en het vertrouwen op Zijn 
leiding. En hem daarbij kracht en gezondheid geven voor gezin en 
werk.'45 
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SOCIAAL-DEMOCRATEN IN DE REGERING 

In de zomer van 1939 kwam het tot een breuk tussen Colijn en de katho
lieken, die definitief zou blijken. Binnen het kabinet waren de tegenstel
lingen over de bezuinigingspolitiek hoog opgelopen. De onenigheid 
leidde eerst tot het aftreden van De Wilde, die in het vierde kabinet-
Colijn het departement van Financiën beheerde. Colijn nam diens por
tefeuille waar, maar ook hij slaagde er niet in een oplossing te vinden die 
Romme en de andere katholieke ministers kon bevredigen. Daarbij 
kwam nog de affaire-Oss die de katholieke leider, minister van Justitie 
Goseling, ernstig beschadigde. Op 29 juni nam het kabinet als geheel 
ontslag. 

Gezien de gespannen internationale situatie was het zaak om zonder 
verkiezingen uit te schrijven snel een nieuw kabinet te vormen. Daartoe 
kreeg als eerste Colijn de opdracht. In het fractieberaad over de kabi
netscrisis verklaarde Albarda te verwachten dat Colijn zou proberen 
een nationaal kabinet te formeren. Een extraparlementair zakenkabinet 
zou zich niet lang kunnen handhaven. De SDAP zou onderhandelingen 
niet afwijzen, maar als voorwaarden stellen: de vorming van een parle
mentair kabinet, dat de verdediging tegen het oorlogsgevaar centraal 
zou stellen en zich zou inspannen voor het herstel van de welvaart. De 
fractie sloot zich daarbij aan. In geen geval zou de SDAP na de affaire-
Oss alleen met de katholieken een regering kunnen vormen, meende 
Drees, dan zou de partij worden geofferd. Sommige fractiegenoten zou
den actie willen voeren om te voorkomen dat Colijn als premier zou te
rugkeren. Albarda verzette zich daartegen: men moest het Colijn niet te 
gemakkelijk maken om de SDAP te passeren. Drees en anderen vielen 
hem bij. Drees verklaarde dat samenwerking met Colijn op diens pro
gram, niet op diens persoon moest afstuiten.46 

Inderdaad deed Colijn een poging om een nationaal kabinet te for
meren, hoewel hij er tevoren weinig vertrouwen in leek te hebben. In 
een vergadering van de fractievoorzitters van de grote partijen kreeg hij 
geen voet aan de grond: Albarda, L.N. Deckers (RKSP) en A.M. Joekes 
(VDB) wezen zijn programvoorstellen af. Een andere constellatie maak
te geen kans, omdat de katholieken nog steeds geen samenwerking met 
de SDAP wensten. Er volgde een impasse, waarna Colijn opnieuw met 
de vorming van een kabinet werd belast. Hij stelde een extraparlemen
tair kabinet samen, bestaande uit enkele ministers uit zijn vorige kabi-
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net - zonder katholieken - en een aantal partijlozen. Op 25 juli legde 

Colijn de regeringsverklaring van zijn vijfde kabinet af.47 

De grote vraag die ook de SDAP bezighield was welke houding de 

RKSP zou aannemen tegenover dat kabinet. Het probleem voor de 

sociaal-democraten was dat enerzijds de medewerking van de KKSP 

noodzakelijk was om Colijn naar huis te sturen, anderzijds de houding 

van de katholieken eigenlijk veroordeling verdiende. Ze hadden im

mers de vorming van een parlementair meerderheidskabinet onmoge

lijk gemaakt door samenwerking met de SDAP af te wijzen. In het frac-

tieberaad verklaarde Albarda dat een motie van wantrouwen van de 

SDAP alleen weinig kans zou maken, terwijl een motie van katholieke 

zijde waarschijnlijk aangenomen zou worden. Drees meende dat onder 

deze omstandigheden Albarda voor de aanvang van het debat bij de ka

tholieken maar eens moest informeren of ze een motie van wantrou

wen zouden indienen. Zo niet, dan moesten de socialisten er zelf mee 

komen. Het was van belang dat de Kamer met een duidelijke uitspraak 

over het nieuwe kabinet zou komen. Stemden de katholieken tegen een 

SDAP-motie dan zouden ze zichzelf blameren.48 

De RKSP kwam met een motie die werd aangenomen met steun van 

SDAP en V D B . Colijn diende het ontslag van zijn kabinet in. Er klonk 

kritiek op die motie-Deckers: het zou onjuist zijn om een kabinet alleen 

om zijn ontstaan te veroordelen en niet vanwege zijn beleid. Drees deel

de die mening geenszins. Colijn wist van tevoren dat zijn kabinet niet 

op de steun van een meerderheid in het parlement kon rekenen. 'Het 

spreekt m.i. vanzelf,' zo verklaarde Drees enkele maanden later in de Ka

mer, 'dat het Parlement, wilde het de juiste parlementaire verhoudingen 

handhaven, onmiddellijk daartegenover van zijn gevoelen deed blij

ken.' Er was voor de SDAP ook geen enkele reden geweest om tegen de 

motie-Deckers te stemmen. De partij kon onmogelijk een kabinet steu

nen dat niet het vertrouwen had van de Staten-Generaal in een tijd dat 

dat meer dan ooit nodig was.49 

Vervolgens werd de fractievoorzitter van de C H U , D. J. de Geer, aan

gewezen als kabinetsformateur, hoewel hij niet behoorde tot de parle

mentaire meerderheid die het kabinet had weggestemd, en zelfs de 

motie-Deckers een ernstige misgreep had gevonden. De Geer had al 

eerder, in 1926, onder moeilijke politieke omstandigheden een kabinet 

gevormd, een 'intermezzo-kabinet' zoals hij het zelf noemde: in politiek 

opzicht breed samengesteld, maar zonder uitgesproken politieke figu-

493 



ren. Dat De Geer in 1939 opnieuw zou slagen, was een bewijs van zijn 
bekwaamheid in de binnenlandse politiek. Maar als minister-president 
in oorlogstijd zou hij niet geschikt blijken te zijn voor zijn zware taak. 

De Geer wilde een extraparlementair kabinet vormen van zo breed 
mogelijke samenstelling en sloot daarbij de SDAP niet uit.50 Voor de po
litieke verhoudingen vond hij het gezond als de grootste oppositiepartij 
ook eens voor de moeilijkheden van regeringsdeelname werd gesteld. 
Op 3 augustus - nog voordat hij officieel tot formateur was benoemd -
nodigde hij Van den Tempel uit voor een gesprek en vroeg hem om mi
nister van Sociale Zaken te worden. Het was voor het eerst sinds 1913 dat 
een sociaal-democraat een ministersportefeuille werd aangeboden. Het 
verzoek kwam niet onverwacht en Van den Tempel had zijn voorwaar
den paraat. Behalve de nodige eisen met betrekking tot het regerings
program, ging het vooral om een tweede ministerspost, voor Albarda, 
en goedkeuring van hun toetreding door de s DA P . 

Nog diezelfde avond ging Van den Tempel bij Albarda en Drees langs. 
De volgende dag vond er overleg plaats met het fractiebestuur en later 
met de verenigde fracties uit de Eerste en Tweede Kamer. Het enthou
siasme bij de fracties was niet groot. Men vond één sociaal-democraat 
(De Geers aanbod) te weinig en er was bezwaar tegen het extraparle
mentaire karakter. Drees onderstreepte de noodzaak van een sterkere en 
ook politieke vertegenwoordiging in het kabinet, in de persoon van Al
barda. De fractie ging uiteindelijk akkoord met verdere onderhandelin
gen met als minimumeis twee ministers, van wie Albarda er een zou 
zijn.51 

De Geer maakte geen bezwaar tegen een tweede sociaal-democrati
sche minister, maar gaf wel de voorkeur aan Drees boven Albarda. Als 
hij de leider van de SDAP ZOU opnemen zou dat een sterker politiek 
accent geven aan het kabinet, dat in zijn ogen vooral een kabinet van 
personen moest zijn, niet van partijen. Maar hij gaf uiteindelijk toe en 
bood ook Albarda een ministerspost aan, Onderwijs of Waterstaat. Van 
hun kant lieten de sociaal-democraten hun voorkeur voor een parle
mentair kabinet vallen. De Geer slaagde grotendeels in zijn opzet: alleen 
de ARP en de liberale partij haakten af. Wel wist hij de antirevolutionair 
P. S. Gerbrandy te bewegen toe te treden tegen de wens van diens partij 
in. Het wegvallen van antirevolutionairen en liberalen maakte deelna
me voor de sociaal-democraten alleen maar acceptabeler. 

Op 8 augustus vergaderden de SDAP-fracties opnieuw. De stemming 
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was positiever, maar er waren nog wel twijfels. Drees hield een krachtig 
pleidooi om mee te doen. 'Wij zouden onverantwoordelijk handelen, 
als we thans afwezen. Colijn zou wellicht weer opduiken, als wij 't niet 
doen.' De christelijke Coalitie lag nu juist uit elkaar. Bovendien schiep 
toetreding de mogelijkheid om verdere afbraak van de werklozenzorg 
tegen te houden, de schoolklassen te verkleinen enzovoort. De Geer was 
niet een ideaal formateur, maar dat gold ook voor de alternatieven. 
'Men moet hier over heen stappen. Psychologisch is van veel belang, dat 
we niet alleen met de katholieken samenwerken.' De financiële marges 
waren klein, maar dat gold voor elk kabinet. De perspectieven voor de 
partij werden hoe dan ook veel groter dan dat ze in de oppositie zouden 
zijn. Albarda verklaarde dat de ministers theoretisch vrij waren, maar 
dat er voortdurend contact tussen hen en de fractie zou zijn. Uiteinde
lijk stemden de fracties in met regeringsdeelname.52 

Eerder had het partijbestuur unaniem geadviseerd de ministers
zetels te aanvaarden. Na de fracties stemde ook de Algemene Raad van 
partij en vakbeweging in met regeringsdeelname. De definitieve beslis
sing nam de uitgebreide partijraad die op de avond van de 8ste augustus 
bijeenkwam. Met slechts één stem tegen, van de orthodox-marxistische 
J. van der Wijk, ging de partijraad met regeringsdeelname akkoord. 

Op dat 'verlof vragen' van partij-instanties kwam later kritiek. Vol
gens De Geer was er niets in het staatsrecht dat zoiets verbood. Een 
kandidaat-minister mocht verlof of advies vragen van zijn dokter, een 
vriend, familielid of geestverwant. Persoonlijk betreurde hij het wel dat 
aangezochte ministers 'allerlei partijspitsroeden' moesten doorlopen op 
straffe van uitsluiting, maar dan was het formeel vragen van machtiging 
nog altijd beter dan morele pressie.53 Drees vond de gevolgde procedu
re, die al lang vastlag en algemeen bekend was, normaal: 'Wij zijn geen 
gezelligheidsvereeniging, die ook wat aan politiek doet, maar een staat
kundige organisatie, die de bedoeling heeft gezamenlijk bepaalde doel
einden te verwezenlijken.' Ook bij andere partijen bemoeiden centrale 
organen zich intensief met het vraagstuk van regeringsdeelname.54 

Op 9 september 1939 vond het constituerend beraad van het nieuwe 
kabinet plaats. Op het laatste moment was de vrijzinnig-democraat G. 
Bolkestein bereid gevonden minister van Onderwijs te worden, waar
door Albarda Waterstaat kreeg toegewezen. Dat was politiek geen zware 
post, maar toch van belang voor de werkloosheidsbestrijding omdat de 
openbare werken onder dat ministerie ressorteerden. Albarda belde 
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Drees na afloop op om verslag te doen. De geest bij die eerste besprekin
gen was voortreffelijk geweest, de houding van de katholieken bijzonder 
aardig. Steenberghe had het een mijlpaal in de Nederlandse geschiede
nis genoemd dat de sociaal-democraten van de regering deel uitmaak
ten. Wel betreurde Albarda het dat Drees er niet bij was geweest. Hij had 
zich altijd voorgesteld dat Drees erbij zou zijn als de sDAP voor het eerst 
ministers zou leveren. De lichtzijde was echter dat nu de leiding van de 
fractie in goede handen was.55 

Het had weinig gescheeld of Drees was in 1939 minister geworden. Hij 
was duidelijk ministeriabel, volgens De Geer, volgens Albarda en vol
gens Van den Tempel, die Drees ook graag naast zich in het kabinet had 
gezien.56 Dat laatste was echter niet mogelijk, omdat het van groot poli
tiek belang was dat Albarda deel ging uitmaken van de nieuwe regering. 
Als De Geer daarentegen niet eerst Van den Tempel had gevraagd, maar 
Drees, dan zou deze waarschijnlijk wel een kans hebben gemaakt. 

De nieuwe situatie leidde tot een andere belangrijke positie voor 
Drees: op 4 september koos de Kamerfractie hem unaniem tot voorzit
ter. Albarda bleef'mede politiek leider', verklaarde Drees, onder de toe
voeging dat dit zijn taak als fractievoorzitter vergemakkelijkte. Hoe dat 
'mede' precies ingevuld zou worden, liet hij in het midden. In elk geval 
was duidelijk dat Drees niet de politieke leider werd. Aan de Amster
damse wethouder F. van Meurs schreef hij dat hij enige schroom zou 
hebben gehad om het fractievoorzitterschap te aanvaarden als dat wel 
het geval zou zijn geweest.57 Dat de verhouding tussen de partijleider
minister en de fractievoorzitter tot moeilijkheden aanleiding kon ge
ven, zou Drees pas na 1945 merken, als premier. Daarvoor was zijn eigen 
fractievoorzitterschap van te korte duur en de politieke situatie te uit
zonderlijk. 

Drees volgde Albarda in 1939 niet alleen op als fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer, maar ook als bestuurslid van de Socialistische Arbeiders 
Internationale en van de Nederlandse sectie van de Interparlementaire 
Unie.58 Ook in andere organen klom Drees verder op. Door het vertrek 
van Jan ter Laan uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland werd 
Drees, die al sinds 1931 ondervoorzitter was, in juni 1939 voorzitter van 
de SDAP-fractie. Diezelfde maand koos het partijbestuur hem op voor
stel van Albarda tot ondervoorzitter, als opvolger van Vliegen, die zich 
had teruggetrokken uit het PB. Ook in de Haagse raad volgde hij Vlie-
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gen op in de functie van fractievoorzitter. Zijn populariteit binnen de 
partij was gegroeid. Was hij in 1927 nog hekkensluiter geweest bij de ver
kiezing van het partijbestuur op het congres, sinds 1935 haalde hij een 
tweede plaats achter Albarda.59 

Zo was Drees uitgegroeid tot een van de belangrijkste leidende figu
ren binnen de SDAP. Als wethouder was hij vooral in de regio Den Haag 
bekend en populair geweest. Actieve partijgenoten kenden Drees vanaf 
eind jaren twintig als een partijbestuurder die graag op de hoek van de 
bestuurstafel zat op de partijcongressen, niet zo vaak sprak en ook vrij 
onbewogen bleef als de gemoederen soms hoog opliepen.60 Anno 1939 
was hij ook landelijk in de partij veel meer bekend. Hoewel hij natuur
lijk minder in de schijnwerpers stond dan partijleider Albarda, was hij 
in de voorafgaande jaren meer gaan spreken op partijbijeenkomsten 
door het hele land en ook meer artikelen gaan schrijven in Het Volk of 
een van de andere rode periodieken. Wie nog niet van hem had ge
hoord, had zitten slapen. 

Was Drees Albarda's 'kroonprins'? Een daadwerkelijke opvolging 
van Albarda als politiek leider was nog niet direct aan de orde, maar 
deze was inmiddels wel tweeënzestig jaar oud en bij de eerstvolgende 
Kamerverkiezingen in 1941 zou hij vierenzestig zijn. De vraag was na
tuurlijk of de partij de strikte leeftijdsgrens ook in zijn geval zou hante
ren. Wie Albarda zelf in gedachten had als zijn mogelijke opvolger is 
niet bekend, hij heeft zich daar nooit over uitgelaten. Daarbij was de 
keuze van de nieuwe politiek leider niet alleen aan hem. 

Er is door historici wel gespeculeerd over de vraag wie Albarda als 
zijn 'kroonprins' zag. Volgens J. S. Wijne zou dat Wiardi Beekman zijn, 
omdat Albarda hem persoonlijk enkele keren naar voren schoof als se
cretaris of lid van belangrijke partijcommissies als die over het militaire 
vraagstuk en het nieuwe beginselprogramma. Hoewel men daaruit ze
ker mag afleiden dat Albarda de kwaliteiten van Wiardi Beekman on
derkende en hem als een belofte voor de toekomst beschouwde, is het 
als bewijs voor Wijnes centrale stelling te mager.61 

P. J. Knegtmans vermoedt dat Albarda Van der Goes van Naters als 
zijn 'kroonprins' beschouwde, wat hij vooral afleidt uit het feit dat Al
barda in 1940 het partijbestuur erop wees dat Van der Goes ten onrechte 
niet als lijstaanvoerder was vermeld bij de kandidaatstelling voor de Ka
merverkiezingen van 1941.62 Van een 'voorbijgaan aan Drees' was daar
bij echter geen sprake. De partij kende verschillende lijstaanvoerders 
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voor de diverse kieskringen. Nog in 1936 had het partijbestuur met gro
te meerderheid de gedachte afgewezen om met één lijsttrekker de ver
kiezingen in te gaan. Albarda zou toen de onomstreden kandidaat voor 
dat lijsttrekkerschap zijn geweest.63 Het lijkt onwaarschijnlijk dat Albar
da Van der Goes van Naters als enige lijsttrekker naar voren wilde schui
ven. Hij meende alleen dat Van der Goes een van de lijsttrekkers zou 
moeten zijn. Daarmee toonde hij niet rancuneus te zijn na de stevige 
aanvaring die in maart 1939 had plaatsgevonden over een artikel in Het 
Volk, waarmee Van der Goes volgens Albarda aan het roer had gewrikt 
dat hij in handen had. Zelf dacht Van der Goes dat het tussen hem en 
Albarda nooit meer helemaal goed was gekomen na die botsing.64 

Als men achteraf een 'kroonprins' zou moeten aanwijzen dan lijkt 
Drees toch betere kaarten te hebben, niet alleen vanwege de positie die 
hij bekleedde. Drees beschikte over een schat aan bestuurlijke ervaring, 
zowel binnen de partij als daarbuiten, en werd alom gewaardeerd en ge
respecteerd. Hij was een allround politicus met een grondige kennis van 
het binnenlands bestuur, sociaal-economische zaken (vooral de werk
lozen- en de armenzorg), volkshuisvesting en de overheidsfinanciën. 
Ook zijn parlementaire ervaring was groter dan die van zijn directe 'ri
valen', waarbij men behalve aan Van der Goes en Wiardi Beekman ook 
moet denken aan Vorrink en Van Gelderen. Met zijn drieënvijftig jaar 
was Drees niet meer de jongste, maar hij zou na de Kamerverkiezingen 
van 1941 nog minstens twee parlementaire termijnen mee kunnen. Een 
uitgemaakte zaak was Drees' plaats in de 'troonsopvolging' geenszins. 
Dat hij in en na de bezettingstijd een leidende rol zou vervullen binnen 
de sociaal-democratie, lag naast zijn uitstekende uitgangspositie ook 
aan toevallige omstandigheden, aan de lotgevallen van de anderen uit 
de partijtop.65 

MOBILISATIE 

Het nieuwe kabinet besloot niet dadelijk een regeringsverklaring af te 
leggen in de Staten-Generaal. Daartoe zou gelegenheid zijn bij de ope
ning van het nieuwe parlementaire jaar in september. Drees vond dat 
minder juist, maar het betekende wel dat hij naar Noorwegen kon af
reizen voor de conferentie van de Interparlementaire Unie die dat jaar 
in Oslo plaatsvond. Zijn dochter Annie reisde met hem mee.66 In Noor-
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wegen maakte Drees 'de laatste mooie dagen' van 1939 mee, zoals het 
Bulletin van de Interparlementaire Unie ze zou noemen. Drees schreef 
in zijn memoires: 'Temidden van de besprekingen en van de excursies, 
die ons de schoonheid deden genieten van het Noorse land in de zomer-
zonneschijn, sloeg als een bliksem in de tijding van het "Ikke-Angriffs-
pakt", het niet-aanvalsverdrag tussen nazi-Duitsland en Sowjet-Rus-
land.'67 Het was voor iedereen duidelijk dat Hitler daarmee de vrije 
hand had verkregen voor een aanval op Polen. Pas later zou blijken dat 
Duitsland en de Sovjet-Unie ook een geheim verdrag hadden gesloten 
over de verdeling van de buit: de Sovjet-Unie zou het oostelijk deel van 
Polen bezetten. 

De stemming veranderde drastisch. Elk moment kon de Duitse aan
val op Polen plaatsvinden. In Oslo maakte Drees het nog mee dat er 
verduisteringsproeven werden gehouden. Ook in Nederland trof men 
voorzorgsmaatregelen. Het leger werd op 28 augustus gemobiliseerd. 
Op 1 september viel Duitsland Polen binnen en twee dagen later ver
klaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. 

De volgende dag, op 4 september, kwam de Tweede Kamer bijeen om 
de mobilisatiekredieten goed te keuren. In de fractie drong Drees, nadat 
hij was gekozen tot voorzitter, aan op unanieme aanvaarding van de 
spoedwetsontwerpen. Sommigen hadden moeite daarmee, maar de si
tuatie was volgens Drees 'erg critiek' en het was van groot belang dat de 
fractie als een eenheid naar buiten zou treden. Van fractiedwang, zoals 
Vorrink suggereerde, wilde hij echter niet weten.68 

In de Kamer legde Drees een korte en kernachtige verklaring af. 'In 
de tragische uren, die wij doorleven, nu de menschheid weer staat voor 
de onpeilbare ellende van een grooten Europeeschen oorlog, zal er in de 
Nederlandsche Volksvertegenwoordiging weinig meeningsverschil be
staan over de consequenties, die Nederland uit den internationalen toe
stand heeft te trekken.' De SDAP-fractie sloot zich dan ook aan bij het 
standpunt van strikte neutraliteit dat de regering had ingenomen. 

Het Volkenbondspact en de collectieve veiligheid, die het beoogde 
te geven, zijn helaas geen levende werkelijkheid geworden. Ware 
van het begin af, onder erkenning van de noodzakelijkheid in 
gemeenschappelijk overleg herziening van de vredesverdragen in 
overweging te nemen, elke poging tot agressie in de kiem gesmoord 
door onverbiddelijk gezamenlijk optreden, in de eerste plaats met 
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economische middelen, dan zou de ontstellende ramp, die Europa 
nu teistert, zijn voorkomen. 

Het levensbelang van Nederland eiste echter op dat moment handha
ving van een strikte neutraliteit tegenover de strijdende partijen. Dat 
betekende niet dat er geen sterke gevoelens leefden onder het Neder
landse volk over de situatie. Het was voor de meesten overduidelijk van 
welke zijde de agressie was uitgegaan. 

De SDAP aanvaardde de consequentie, aldus Drees, dat de regering 
over de middelen moest beschikken om de neutraliteit te handhaven en 
om de integriteit van het Nederlandse grondgebied te verdedigen. 

Wij zullen onze stem geven aan de bekrachtiging van de mobilisatie. 
Wij zouden de genomen en de voorgestelde maatregelen van iedere 
Nederlandsche Regeering hebben aanvaard. Wij begroeten het 
intusschen juist onder deze omstandigheden, nog meer dan anders, 
met instemming, dat niet de grootste bevolkingsgroepen buiten de 
Regeering staan. 

Regering en bevolking zouden voor grote moeilijkheden komen te 
staan, al waren die niet te vergelijken met het leed van de oorlogvoeren
de landen. Op de bevolking zouden zeer zware lasten komen te drukken, 
waarbij volgens Drees de sterkste schouders het grootste deel zouden 
moeten dragen. Op de regering rustte de moeilijke taak te zorgen voor 
de gezinnen van de gemobiliseerde militairen, voor een goede voedsel
voorziening en voor beheersing van de prijzen. Ondertussen diende 
men ook de werkloosheidsbestrijding en de woningbouw krachtig 
voort te zetten. 

Nederland had daarbij het 'droeve voordeel' van de ervaring van de 
vorige oorlog, verklaarde Drees, terwijl er op economisch en sociaal ge
bied sinds 1914 veel vooruitgang was geboekt waarvan de regering kon 
profiteren. De Nederlandse sociaal-democratie en de met haar verbon
den arbeidersbeweging zouden daarbij hun volle medewerking verle
nen. 'Wij vertrouwen er op, dat in ons land de democratie zich in staat 
zal toonen te handelen, snel, kloek, doortastend en met sociaal begrip.'69 

Het uitbreken van de oorlog veranderde alles. De regering, waaraan 
voor het eerst sociaal-democraten deelnamen, moest zich concentreren 
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op het afwenden van het oorlogsgevaar en kon weinig doen aan het 
tweede doel dat ze zich bij haar aantreden zal hebben gesteld: het voeren 
van een andere politiek gericht op economisch herstel. De problemen 
zouden hoe dan ook groot zijn geweest en de financiële marges klein, 
nog afgezien van de vraag welke invloed de sociaal-democraten zouden 
hebben kunnen uitoefenen op het economische beleid. Nu was het zaak 
om de bijkomende economische schade van de oorlog zo veel mogelijk 
te beperken. 

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling voerde Drees overleg 
met de SDAP-ministers over de troonrede en de miljoenennota. Hij be
reidde de fractie erop voor dat die er niet gunstig uitzagen. Wel gebeur
de er 'veel opmerkelijks' bij Sociale Zaken. Op grond van hun eerste 
ervaringen meenden Albarda en Van den Tempel: 'Wie in dit kabinet 
volhoudt, kan wel wat bereiken.' Het was van belang dat de partij sterke 
standpunten bleef innemen. Invoering van het staatspensioen zou 
moeilijk worden, maar bijvoorbeeld een wettelijke regeling van de 
werkloosheidsverzekering - ook een heel oude sociaal-democratische 
eis - zou wel kunnen doorgaan.70 

De algemene beschouwingen waren niet zo kort als Drees vooraf 
verwachtte. Hij nam zelf ook de tijd voor zijn redevoering, die hij begon 
met een toepasselijke beeldspraak over de situatie waar men zich in be
vond: 

het schip van Staat moet zijn weg zoeken tusschen twee mijnen
velden door, misschien nog met het gevaar er bij van hier en daar 
enkele losse mijnen. Onder die omstandigheden is er veel minder 
meeningverschil mogelijk over de te volgen route, omdat er een veel 
kleiner marge daarvoor is. Bovendien is uiteraard de aandacht niet 
alleen van hen, die aan het stuur staan, maar ook van passagiers 
en bemanning zoo gespannen omtrent de vraag, of men veilig en 
zonder ongelukken tusschen de gevaren doorkomt, dat er wel iets 
minder belangstelling is voor vragen, die anders de gemoederen 
bezighouden.71 

Zo was er bijvoorbeeld niet meer dezelfde belangstelling voor de kabi
netswijziging van ruim twee maanden geleden. Toch was deze eerste 
gedachtewisseling met het nieuwe kabinet de gelegenheid om iets te 
zeggen over de totstandkoming ervan en over de voornemens van het 
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kabinet voordat de oorlog uitbrak. Wat dat betreft betreurde Drees het 
dat het kabinet niet onmiddellijk na zijn aantreden met een regerings
verklaring naar het parlement was gekomen. Dan had men precies kun
nen onderscheiden wat de oorspronkelijke voornemens van het kabinet 
waren geweest en welke maatregelen na de mobilisatie waren genomen, 
en dan had men nu ook niet hoeven nakaarten over de gebeurtenissen 
van enkele maanden geleden. 

Over de val van de laatste kabinetten-Colijn wilde Drees niet al te 
veel zeggen. Er was nog te weinig over bekend en wat ervan bekend was 
riep vragen op. Het verwijt dat de Kamer het kabinet-Colijn v had laten 
vallen zonder dat ze een volledig beeld had van zijn beleid, riep de vraag 
op wat er precies was besproken in het overleg met de fractievoorzitters, 
toen Colijn een nationaal kabinet probeerde samen te stellen. 'Ik wil wel 
zeggen, dat ik het onjuist acht, dat met betrekking tot een dergelijke be
langrijke en voor de Nederlandsche politiek in sommige opzichten be
slissende conferentie een soort van geheimhouding bestaat,' verklaarde 
Drees.72 De volksvertegenwoordiging en het volk hadden het recht 
daarover te worden ingelicht. Dat nam niet weg dat de Kamer volgens 
Drees het volste recht had haar afkeuring over het nieuwe kabinet dade
lijk uit te spreken, zoals we al zagen. 

Hij deelde evenmin de kritiek op de formatie van het kabinet-De 
Geer. 'Ik merk op, dat deze critiek vooral uitgaat van hen, die in het ge
heel geen aanstoot namen aan de met elk parlementair gebruik strijdige 
Kabinetsformatie, die er aan vooraf is gegaan.'73 De SDAP had een dui
delijke voorkeur voor een parlementair kabinet. Met instemming zou 
ze de opdracht hebben begroet om een kabinet te vormen op basis van 
de drie grootste partijen die voor de motie-Deckers hadden gestemd 
(RKSP, SDAP en VDB). Maar de voorstelling alsof een dergelijke kabi
netsformatie de enig mogelijke, rechtmatige of toelaatbare zou zijn 
geweest, klopte volgens Drees niet. Toen de formatie een andere kant 
opging dan de vorming van een parlementair kabinet, had de s DA P zich 
dan ook niet aan haar plicht onttrokken om mee te werken aan een 
krachtige regering. Het was verheugend dat een samenwerking op bre
de basis mogelijk is gebleken. 

De deelname van sociaal-democraten aan de regering beschouwde 
Drees als een gebeurtenis van de eerste orde in de Nederlandse politiek. 
Natuurlijk, de SDAP was geen normale regeringspartij, want er was geen 
parlementair kabinet, geen overeenkomst tussen de fracties over een 
program. 
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In de vorming en de samenstelling van dit Kabinet ligt voor ons een 
reden om de Regeering, waar mogelijk, te steunen, niet om af te 
zien van critiek, niet om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
alles wat gebeurt of niet gebeurt. [...] Het spreekt vanzelf dat onze 
Kamerfractie zal blijven opkomen voor wat zij noodig acht, ook 
wanneer het in het Kabinet niet is aanvaard.74 

Maar politiek was meer dan alleen het verwezenlijken van bepaalde 
concrete doeleinden. De regeringsdeelname van de sDAP voltooide ook 
'de inschakeling van een groot deel van het Nederlandsche volk in het 
staatkundige leven'. Dat was destijds eveneens het geval geweest bij de 
emancipatie van het calvinistische en het rooms-katholieke volksdeel. 

Dan zeg ik: er is door de sociaal-democratie en door de moderne 
vakbeweging aan organisatie en aan scholing prachtig werk tot 
stand gebracht in het Nederlandsche volk. Er was een deel van de 
bevolking, dat in niets meetelde, dat in het geheel geen sociale 
bescherming had, dat geen staatkundige zeggingschap had, dat 
onontwikkeld was en ongeorganiseerd, dat nu zelfbewustzijn 
verworven heeft. Dat werk, dat ons volk en onze beweging tot 
eer strekt, vindt nu hierin zijn voortzetting en zijn gedeeltelijke 
voltooiing. Daarmede is iets gewonnen voor onze beweging, maar 
ook iets gewonnen voor het Nederlandsche volk als geheel.75 

Na het uitbreken van de oorlog was dat volgens Drees alleen maar be
langrijker geworden. Het volk stond voor grote moeilijkheden en zware 
lasten, maar de medewerking van sociaal-democraten aan de regering 
zou in brede kringen het vertrouwen in de overheid versterken. Er was 
blijvend iets veranderd in de politieke verhoudingen, nu er meer moge
lijk bleek dan alleen een confessioneel kabinet, al dan niet aangevuld 
met enige liberalen. Het was niet gezond dat steeds een rechtse meer
derheid had geregeerd die het op sociaal-economisch gebied herhaalde
lijk oneens was en ook op andere punten tegenstellingen kende, maar 
die in stand bleef omdat een alternatief niet goed mogelijk scheen. Het 
was verfrissend dat dat nu veranderd was. 'Er is een ongezonde verstar
ring in de Nederlandsche politiek doorbroken.'76 

Overgaande tot de concrete voornemens van de regering verklaarde 
Drees dat zijn partij niet de illusie had gekoesterd dat het nieuwe kabi-
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net ingrijpende hervormingen tot stand zou kunnen brengen. Ze had 
gehoopt op het achterwege blijven van al te schadelijke bezuinigingen 
en op een aantal noodzakelijke verbeteringen in de werkloosheids
bestrijding, het onderwijs en de sociale voorzieningen. De ingetreden 
oorlogstoestand legde de regering financiële beperkingen op, maar dat 
mocht de totstandkoming van belangrijke verbeteringen niet verhinde
ren. 

Drees noemde drie terreinen.77 Onhoudbaar waren de grote klassen 
in het onderwijs en de inzet van kwekelingen met volledige lesbevoegd
heid, die met een fooi werden afgescheept. Het ging daarbij om een 
groot volksbelang en om de beëindiging van een schrijnend onrecht. 
In de tweede plaats - opmerkelijk in verband met zijn verdere levens
loop - was er de kwestie van de ouderdomsvoorziening. Een steeds gro
ter aantal ouderen bleef volgens Drees onverzorgd na afloop van hun 
werkzame leven. Schrijnend was vooral de toestand van de kleine zelf
standigen die soms premie hadden moeten betalen voor hun personeel, 
maar dat niet voor zichzelf hadden kunnen opbrengen en dus geen ver
zorgde oude dag hadden. Drees vond dat men werk moest maken van 
de voorbereiding van een definitieve oplossing, waarbij men ook de ge
dachte aan een bescheiden staatspensioen in beschouwing zou moeten 
nemen, evenals een noodregeling voor degenen die daaraan dringend 
behoefte hebben. 

Als derde punt noemde Drees de werkloosheidsbestrijding. De mo
bilisatie had niet geleid tot minder werkloosheid, zoals sommigen 
hadden verwacht, maar tot verplaatsing van de werkloosheid. Sommige 
bedrijfstakken leefden op, maar andere kwamen juist in moeilijkheden. 
De regering mocht geen middel onbenut laten om de werkloosheid 
tegen te gaan: voortzetting en zelfs uitbreiding van grote openbare wer
ken, ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van werken, een 
krachtige aanpak van woningbouw en krotopruiming. Voor de SDAP 

bleef het Plan van de Arbeid richtsnoer, al waren de omstandigheden 
natuurlijk anders en de mogelijkheden kleiner. 

Wat de bijzondere omstandigheden betrof sneed Drees het pro
bleem van de levensmiddelenvoorziening en de prijsbeheersing aan. Hij 
had waardering voor wat de regering, die beter was geoutilleerd dan 
tijdens de vorige oorlog, al had gedaan, maar hij vreesde dat dat op ter
mijn niet zou werken. Prijsstijgingen door schaarste waren onafwend
baar. Die moesten deels wel leiden tot verminderd verbruik, maar ze 
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zouden zwaar drukken op de groepen die er al heel slecht aan toe waren 
en waarvoor elke vermindering eigenlijk ontoelaatbaar was. Bovendien 
zou er een drang naar loonstijging zijn, wat weer tot verdere verhoging 
van het prijspeil zou leiden. De regering moest zich nu al afvragen wat 
ze zou doen om de levensstandaard zo goed mogelijk te stabiliseren. Dat 
kon door beheersing van sommige prijzen en door inkomensmaatrege
len zoals duurtetoeslagen. Het was van belang dat er een vaste gedrags
lijn kwam, waarnaar Rijk, gemeenten en ook particuliere bedrijven zich 
konden richten/8 

Voor alle duidelijkheid verklaarde Drees nog eens dat niet alleen de 
SDAP, maar de hele beweging zich schaarde achter de neutraliteitspoli
tiek van de regering. De neutraliteit van de Nederlandse staat betekende 
echter niet dat de Nederlandse burgers zich neutraal dienden uit te la
ten, zoals de NSB'ers beweerden. Hun verwijten richtten zich in het 
bijzonder tegen SDAp'ers. Dat was volgens Drees niet meer dan een 
zwakke poging van de N S B om de aandacht van zichzelf af te leiden. De 
nationaal-socialistische kranten waren evenmin neutraal en die sloegen 
een zwakker figuur dan de dagbladen van De Arbeiderspers als het om 
zelfbeheersing ging.79 

Ook met De Visser kruiste Drees de degens. De communisten had
den de SDAP verweten zich achter de regering op te stellen die te weinig 
ondernam tegen de fascistische agressie. 'Nu de fascistische agressie 
door een bolsjewistische agressie is gecompleteerd,' merkte Drees 
droogjes op, 'zal intusschen zijn bezwaar vermoedelijk wel zijn verval
len.'80 Hij doelde daarbij op de Russische dolkstoot in de rug van het on
fortuinlijke Polen. De Visser reageerde scherp op die'onverdienden aan
val' op de Sovjet-Unie. Na de ineenstorting van het Poolse regime had 
de Sovjet-Unie juist de Wit-Russen, Oekraïners en miljoenen joden die 
in het oosten van Polen woonden, gered van de dood en het verderf dat 
hen bedreigde. Vóór Drees had een antirevolutionair nog verklaard dat 
als twee mensen hetzelfde deden, dat nog niet hetzelfde hoefde te zijn, 
wat juist op deze kwestie van toepassing was. De Visser voegde daaraan 
toe: 'Gelukkig zijn er nog burgerlijke politici iets breeder en ruimer van 
besef dan deze klein-burgerlijke reformistische sociaal-democraat.'81 

Aan zijn repliek gaf Drees een persoonlijke noot, maar geen on
vriendelijke. Hij zei dat hij De Visser al meer dan dertig jaar kende en al 
die tijd met hem debatteerde. 'Nu heb ik dikwijls, bij al mijn bezwaren 
tegen de beschouwingen van den heer De Visser, voor de wijze, waarop 
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hij zich verdedigde, een zekere waardering gehad.' De Visser beschikte 
namelijk over de gave om zaken zo te belichten dat zwart weliswaar niet 
wit, maar dan toch wel grijs werd. Dit keer zou hem dat echter niet 
lukken. De houding van de Sovjet-Unie viel niet goed te praten, of 
de woorden 'agressie' en 'non-agressie' moesten een nieuwe betekenis 
hebben gekregen, zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken 
Molotov onlangs had beweerd. Dan was het blijkbaar agressie als je je 
verdedigde tegen een aanval, en non-agressie als je een ander land bin
nenviel om een deel te annexeren.82 

DE LAATSTE MAANDEN VAN VRIJHEID 

In september en oktober 1939 organiseerde het partijbestuur in samen
werking met gewestelijke en plaatselijke besturen een reeks van bijeen
komsten waarin het partijkader werd voorgelicht over de nieuwe situ
atie. Leidende partijgenoten als Vorrink, Drees, Boekman en Ed. Polak 
traden daarbij op als spreker. De syllabi die werden uitgereikt bevatten 
onder meer de integrale tekst van het manifest, door het PB uitgegeven 
bij de mobilisatie van het Nederlandse leger, en van Drees' redevoering 
van 4 september.83 De bijeenkomsten werden druk bezocht en brachten 
veel verheldering, aldus het jaarverslag van de SD AP over 1939.84 

Zelf sprak Drees op de partijraad in Utrecht op 9 september,85 en op 
bijeenkomsten in Amsterdam, Groningen en Den Haag. Alle elementen 
die hij in zijn begrotingsspeech zou verwerken kwamen erin terug: de 
kwestie van de kabinetsformatie, de betekenis van de socialistische re
geringsdeelname, de houding van de partij tegenover het kabinet, de 
neutraliteitspolitiek, de veroordeling van zowel fascisme als communis
me enzovoort. Vanzelfsprekend liet Drees zich in eigen kring op een 
aantal punten minder terughoudend uit dan in het parlement.86 

Net als in 1914 richtte de regering een steuncomité op dat belast werd 
met de zorg voor de gezinnen van gemobiliseerden - voor zover de 
kostwinnersvergoeding tekortschoot - en voor anderen die leden on
der de oorlogstoestand, maar die niet in aanmerking kwamen voor re
gelmatige steun van overheidswege. Prinses Juliana was erevoorzitster 
van dit Algemeen Steuncomité 1939. Drees trad toe tot het comité en 
werd ook lid van het dagelijks bestuur, hoe overladen hij ook was met 
werk voor 'te veel colleges, besturen en commissies'.87 Het noopte hem 
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tot het tussentijds neerleggen van het lidmaatschap van de staatscom-
missie-Fockema Andreae inzake de werklozenzorg, wat hij 'in het alge
meen niet gaarne' deed.88 

Binnen de Kamerfractie trok Drees niet alle belangrijke politieke on
derwerpen naar zich toe, maar liet hij de nodige ruimte aan zijn fractie
genoten. Hij sprak als enige bij de algemene beschouwingen, maar 
voerde daarna weinig het woord bij de afzonderlijke begrotingshoofd
stukken. Alleen bij de begroting van Binnenlandse Zaken sprak hij over 
de kwestie van de vrijwillige burgerlijke dienst en over de luchtbescher-
ming.89 Hoewel hij als fractievoorzitter deel uitmaakte van de vaste 
commissie voor buitenlandse zaken, liet hij het begrotingsdebat over 
aan Van der Goes van Naters en Donker. Evenmin sprak hij bij de defen
siebegroting, wat Albarda voor hem wel had gedaan. 

Zijn voorlopig laatste speech in de Kamer hield hij in maart 1940 
over de hulp aan het Finse Rode Kruis. In december 1939 was de Sovjet
unie Finland binnengevallen. Drees stemde in met het wetsvoorstel, 
maar betreurde het dat het hulpbedrag zo laag was en vooral dat de 
hulp zo laat kwam. Het was van groot belang dat de democratie - vaak 
aangevallen vanwege de trage afdoening van zaken - liet zien dat ze in 
moeilijke tijden snel kon werken. In dit geval was dat zeker mogelijk ge
weest, hoe druk het departement van Buitenlandse Zaken het ook had. 
Drees ging verder in op de houding van de communisten die opnieuw 
een daad van Russische agressie probeerden goed te praten, nu door 
Finland als een fascistische staat af te schilderen. Dat gaf geen pas: het 
was een klein democratisch land, dat zich dapper weerde tegenover de 
overmacht van het dictatoriale buurland. Finland was een voorpost'in 
de strijd voor vrijheid, menschelijkheid en beschaving'.90 

Twee buitenlandse reizen in verband met internationale bijeenkom
sten gaven Drees de gelegenheid persoonlijk de stemming te peilen in 
de oorlogvoerende en de neutrale landen. In februari 1940 bezocht hij 
samen met Vorrink een vergaderingvan de Executieve van de Socialisti
sche Arbeiders Internationale in Brussel. In de beraadslagingen en in de 
besprekingen op de wandelgangen overheersten gevoelens van machte
loosheid en hopeloosheid. Drees herinnerde zich later vooral de defai
tistische stemming van de Franse socialisten. Van een offensief tegen 
Duitsland kon geen sprake zijn. Alle hoop was erop gericht dat een 
eventuele Duitse aanval op de Maginot-linie zou stuklopen en dat de 
economische blokkade Duitsland zou uitputten. Drees had daar weinig 
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fiducie in. Een Engelse afgevaardigde uitte de merkwaardig naïeve stel
ling dat de oorlog spoedig afgelopen zou zijn als alle neutrale staten 
samen in het geweer kwamen tegen elke agressie. Vorrink verklaarde 
echter dat het uitgesloten was dat Nederland of een ander klein neutraal 
land uit eigen beweging een oorlog tegen Duitsland zou beginnen. Het 
zou militair weinig te betekenen hebben.91 

Een maand later reisde Drees naar Lugano voor een bijeenkomst van 
de Raad van de Interparlementaire Unie. Nu viel hem het contrast op 
tussen de situatie in de neutrale landen en die in Frankrijk: 'Het licht 
nog brandende in de neutrale landen, verduistering in de oorlogvoeren
de. Parijs, waar ik op reis een nacht overbleef, somber en triest, Lugano 
fleurig.' De stemming in Lugano was dezelfde als in Brussel. Er was spra
ke van onderlinge solidariteit tussen de parlementariërs van de demo
cratische landen, maar een gevoel van machteloosheid overheerste.92 

Over de militaire kansen van Nederland koesterde Drees geen illu
sies. Tijdens de bijeenkomst in Brussel antwoordde hij op de vraag van 
een Engelsman dat Nederland het zelfstandig enkele dagen, hooguit een 
week zou kunnen volhouden tegenover de Duitse oorlogsmachine.93 

Voor een antimilitarist had Drees een opvallend goede kijk op militaire 
krachtsverhoudingen en vooral op de onderliggende economische 
machtsverhoudingen. Vlak voor de Duitse aanval op Nederland hield 
hij een i-meispeech in Bergambacht waarin hij het verloop van de oor
log uitstippelde en wel zo, dat de aanwezigen achteraf, na de bevrijding, 
moesten constateren 'dat er heel veel uitgekomen is, zoals U toen zei-
de'.94 In de bezettingstijd zou hij met zijn realistische kijk op het krijgs
verloop voor een pessimist versleten worden, omdat hij voorspelde dat 
het allemaal veel langer zou duren dan anderen meenden. Voor velen 
was de wens de vader van de gedachte.95 

Binnen de partij werd gesproken over het uitwijken van leidende 
figuren bij een Duitse invasie, zoals onder anderen Vorrink bepleitte. De 
behandeling van sociaal-democraten en communisten door het nazi
bewind was genoegzaam bekend en men verwachtte eenzelfde optre
den in Nederland als de nazi's het voor het zeggen zouden krijgen. Jood
se partijgenoten hadden nog meer reden om een Duitse bezetting te 
vrezen. Anders dan de leiding van het NVV besloot het partijbestuur 
geen voorbereidingen te treffen, omdat dat schadelijk zou zijn voor het 
moreel. Drees zelf meende dat politieke figuren op hun post moesten 
blijven zolang de strijd kon worden voortgezet, maar dat de zaken an-
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ders lagen als het verzet ten einde liep.96 Voor zichzelf en zijn gezin had 
hij dan ook in september 1939 gezorgd voor paspoorten en Engels 
geld.97 

In april 1940 veroverde Duitsland Denemarken en Noorwegen. Een 
aanval op West-Europa kon niet lang meer uitblijven en Nederland zou 
niet gespaard worden. Herhaaldelijk was de regering al gewaarschuwd 
voor een Duitse invasie en Drees wist daarvan via Albarda. Die waar
schuwingen waren afkomstig van een hoge Duitse inlichtingenofficier, 
tegenstander van het Hitler-bewind, die ze doorgaf aan de Nederlandse 
militair attaché in Berlijn. Op 9 mei kwam de laatste, definitieve waar
schuwing. De militair attaché nam het risico de melding ook telefonisch 
door te geven: 'Morgen bij het aanbreken van de dag.' Albarda lichtte 
ook dit keer Drees in - het moet 's avonds laat zijn geweest. Drees zal die 
'afschuwelijke nacht' slecht hebben geslapen. Toen hij in de vroege uren 
van de 10de mei gewekt werd door het lawaai van vliegtuigen, wist hij 
dat het Duitse toestellen waren en dat ze niet op weg waren naar Enge
land, maar zich boven hun doel bevonden: Den Haag.98 
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