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Tussenstand 

SOCIAAL-DEMOCRAAT 

In het derde deel van zijn geschiedenis van de SDAP in de periode 
1894-1919 portretteerde Vliegen ook een aantal sociaal-democraten die 
pas na 1919 een rol van betekenis gingen spelen. Drees was een van hen. 
Vliegen schetste hoe Willem Drees opgroeide in een orthodox-protes
tants gezin dat niet tot de arbeidersklasse behoorde. Hij somde op welke 
omstandigheden de geest van de jonge Willem rijp hadden gemaakt 
voor het socialisme. De economielessen van Stigter op de Handels
school, een paar socialistische vrienden, de spoorwegstakingen van 1903 
en de levendige verkiezingsstrijd van die dagen - 'dat alles, plus de na
tuurlijke predestinatie, bracht Drees in de S. D. A. P." 

Er schuilt enige ironie in die woordkeus, aangezien juist Drees' slot
som dat hij de leer van de predestinatie niet kon aanvaarden, hem van 
zijn geloof deed vallen. Die afvalligheid en zijn aansluiting bij de SDAP 

markeerden Drees' breuk met zijn familieachtergrond (wat niet wil 
zeggen: met zijn familie). Dat het ook anders had kunnen gaan, blijkt 
uit de keuzes die zijn zuster Bets maakte. Ook zij was actief op sociaal
maatschappelijk gebied, net als haar broer vanuit een diepe bewogen
heid en een gevoel van sociale rechtvaardigheid, maar bij haar was het 
geloof de drijvende kracht. Ze was vrijwillig armenbezoekster in Am
sterdam, actief in de Vereniging van Nederlands-Hervormde vrijwillige 
verzorgsters en in het bestuur van de Burgerlijke Instelling voor Maat
schappelijke Steun (de Amsterdamse evenknie van Maatschappelijk 
Hulpbetoon). En ze sloot zich aan bij de Christelijk-Democratische 
Unie, een kleine progressieve protestantse partij, die in 1946 zou opgaan 
in de Partij van de Arbeid.2 

Als jongen van zestien, zeventien jaar koos Drees radicaal voor 
idealen die hij zijn hele leven trouw zou blijven: de stenografie, de 
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drankbestrijding en het socialisme. Hoewel hij in die begintijd zeker 
gevoelig was voor de hartstocht en de romantiek die uit de socialisti
sche gedichten van Henriette Roland Holst en Herman Gorter sprak, 
keerde hij zich al spoedig af van hun radicaal-marxistische politieke 
opvattingen. Voor hem wogen andere voorbeelden zwaarder: het dege
lijke en opbouwende werk van de ANDB en, op dezelfde lijn, het refor
misme van Henri Polak en diens geestverwanten. De mislukte spoor
wegstakingen van 1903 hebben de jonge Drees afgewend van de 'directe 
actie' waarop revolutionair-socialisten en anarchisten bleven hameren. 
En op het internationale socialistische congres van 1904 was hij diep 
onder de indruk van het gloedvolle pleidooi van de reformist Jean 
Jaurès. In weerwil van alle kritiek wilde Jaurès voor socialistische par
tijen de mogelijkheid openhouden deel te nemen aan een in meerder
heid burgerlijke regering om zo belangrijke hervormingen tot stand te 
brengen. 

Het lijkt weinig zinvol om de etiketten 'links binnen de partij' of 
'rechts binnen de partij' te hanteren, zeker in deze fase van Drees' leven. 
We beschikken nauwelijks over contemporaine bronnen waaruit zijn 
opvattingen blijken, terwijl zijn mededelingen achteraf niet altijd zo 
uitgesproken zijn als wij zouden wensen. De etiketten kunnen boven
dien tot een vertekend beeld aanleiding geven. Drees' sterke neiging tot 
het reformisme 'rechts' noemen doet te kort aan zijn even sterke idealis
me. Hij was, zoals hij zelf later zei, niet ongevoelig voor het toekomst
ideaal dat in een verder verschiet lag, maar hechtte grote waarde aan 
hervormingen die men al op korte termijn tot stand kon brengen. Daar
bij werd al heel snel zijn aandacht getrokken door de mogelijkheden die 
de gemeentepolitiek bood, die hij als stenograaf bij verschillende ge
meenteraden leerde kennen. 

Drees' standpunten lagen soms anders dan men uit al te gemakkelijk 
opgeplakte etiketten zou afleiden. Dat blijkt uit zijn houding tegenover 
de scheuring binnen de SDAP in 1909, waarover we wel goed zijn inge
licht dankzij de brieven die hij vanuit Den Haag aan To schreef. Hoewel 
hij noch voor het radicale marxisme noch voor het optreden van de Tri-
bunisten sympathie had, was Drees principieel tegen het verbod op de 
Tribune en tegen royement van Wijnkoop en de zijnen. Hij nam in feite 
een tussenstandpunt in dat kansloos was in de strijd tussen de hard
liners aan beide zijden. Zijn houding in de nasleep van de scheuring 
was niet minder opmerkelijk. Ondanks zijn grote teleurstelling over de 
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scheuring ontpopte hij zich bij de medewerking aan Rudolf Kuypers 
brochure tegen de SDP als een fel criticus van de afgescheiden partij. 

Hoe dan ook, al vroeg zat Drees onmiskenbaar op de reformistische 
lijn. Dat hij in 1913 na lange aarzeling voor afwijzing van de ministers
portefeuilles koos, had niets te maken met enig'marxistisch' sentiment. 
Er waren sterke praktische argumenten tegen het aanvaarden van por
tefeuilles op dat moment. In beginsel voelde Drees wel voor aanpakken 
en hij liet zich dan ook op het Zwolse congres overtuigen door het 
betoog van Troelstra, die zijn partijgenoten opriep deelname aan een 
burgerlijke regering niet uit te sluiten. Dat Drees in het najaar van 1914 
oppositie voerde tegen de partijleiding lijkt evenmin ingegeven te zijn 
door 'linkse' opvattingen. De beknotting van de handelingsvrijheid van 
de plaatselijke afdelingen en vooral de onderdrukking van discussies 
binnen de partij waren hem als plaatselijk partijbestuurder een doorn 
in het oog. Toen de partijleiding de teugels weer enigszins liet vieren, 
stapte Drees uit zijn oppositionele rol en nam uitdrukkelijk afstand van 
de 'georganiseerde oppositie' van een aantal prominenten uit de linker
vleugel, onder wie zijn leermeester Kuyper. 

Op dat moment nam Drees als raadslid al deel aan het gemeentebe
stuur, al was het in de oppositie. Het raadslidmaatschap was de bekro
ning van een bliksemcarrière in de Haagse afdeling van de sDAP, die al 
eerder zijn bestuurlijke talenten had onderkend door hem tot voorzit
ter te kiezen. In de raad voerde hij een krachtige en zakelijke oppositie. 
Die kracht uitte zich niet in een hoge toon of grote woorden, maar in de 
volharding waarmee hij aandrong op het wegnemen van misstanden en 
het tot stand brengen van noodzakelijke hervormingen. Het ging hem 
vooral om de zaken zelf, niet om het politieke spel. Hij voerde geen op
positie omwille van de oppositie en hield zich doorgaans afzijdig van 
algemene beschouwingen en politieke beginselverklaringen. Dat werd 
door zijn politieke tegenstanders met waardering gezien. Zelfs de toen
malige directeur Gemeentewerken, LA. Lindo, die zeer kritisch tegen
over de sociaal-democraten stond, noteerde in zijn dagboek dat Drees 
'eerder bij de fatsoenlijken dan bij de ploerten te rangschikken' viel.3 

Binnen de fractie van de SDAP nam Drees al gauw een prominente 
plaats in, zoals bleek uit zijn kandidatuur voor het wethouderschap in 
1917, naast Albarda en met voorbijgaan aan de oudgediende Hoejenbos. 
Het jaar daarop zou hij gaandeweg in Hoejenbos' plaats treden als poli
tiek leider van de fractie. Hij interpelleerde het college na de voedselrel-
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len in april 1918 en hield in november - in de week van 'Troelstra's ver
gissing' - zijn eerste algemene politieke beschouwing. Drees deelde 
Troelstra's revolutionaire bevlieging in het geheel niet, want daarvoor 
was hij te sterk gericht op de hervormingsarbeid in de gemeenteraad. 
Het beeld van vrijdag 15 november 1918 typeert het verschil tussen beide 
sociaal-democraten. Terwijl Troelstra volledig ingestort thuis zat, sprak 
Drees in de Haagse raad rustig over gemeentelijke wasinrichtingen, 
dito melkvoorziening en kleermakerij, en andere maatregelen die van 
de gemeente 'een instituut van sociale zorg' zouden maken. Over de op
hefmakende gebeurtenissen van de afgelopen dagen merkte hij onder
koeld op, dat die 'hun nut' hadden gehad, gezien de door de regering 
toegezegde hervormingen.4 

BESTUURDER NAMENS DE SDAP 

In de jaren na 1918 bleek opnieuw hoe sterk de opvattingen van Troel
stra en Drees uiteenliepen, juist op het punt van de gemeentepolitiek. 
Bij herhaling liet Troelstra zich negatief uit over het 'wethouderen' door 
partijgenoten, dat in zijn ogen de propaganda voor het socialisme zou 
schaden. Hij wilde die 'propagandisten' wel van hun wethouderzetels 
'trappen', ze verspilden hun krachten aan 'bourgeoisie-onder-onsjes' en 
plaatsten hun licht 'onder de korenmaat van burgerlijke bureaucratie en 
alledagspolitiek'.5 Drees was inmiddels een van die wethouders. Al liet 
hij zich in de raad niet verleiden tot een uitspraak waarmee hij zijn par
tijleider zou afvallen, hij deelde Troelstra's opvattingen niet. 

In de sociaal-democratische gemeentepolitiek vormden de hervor
mingsarbeid en de propaganda voor het socialisme twee keerzijden van 
dezelfde medaille. Het gemeenteprogram van 1919 stelde dat uitdruk
kelijk vast. Als de SDAP op een of meer terreinen van de gemeentelijke 
bemoeienis een leidende rol zou kunnen spelen, 'dan ligt daarin een 
machtige propaganda van eiken dag, die sterk spreekt tot de massa der 
arbeiders'. Daaraan zal Drees niet hebben getwijfeld, maar voor hem 
stond het intrinsieke belang van de hervormingen voorop. Hij moet 
dan ook van harte hebben ingestemd met de wijziging die in 1927 in het 
program werd aangebracht: 'Gelukt het om de sociaaldemocratische 
gemeentepolitiek op één of meer dezer gebieden de leiding te doen ge
ven, dan is daarmede niet alleen in sociaal opzicht belangrijk werk ge-
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daan, maar dan ligt daarin ook een machtige propaganda van eiken dag, 
die sterk spreekt tot de massa der arbeiders.'6 

Voor Drees telde het resultaat meer dan het propagandistische effect 
van zijn beleid. Tekenend was het verschil met zijn Rotterdamse partij
genoot Heijkoop. Drees wilde eigenlijk de openlijke strijd over de lonen 
van het gemeentepersoneel vermijden en zou het liefst overeenstem
ming bereiken in georganiseerd overleg tussen enerzijds de grote steden 
en anderzijds de landelijke bonden van het gemeentepersoneel. Heij
koop wilde daarentegen de lokale loonstrijd uit propagandaoverwegin-
gen niet opgeven: de arbeiders moesten weten aan wie ze hun loonsver
hoging te danken hadden.7 Verkiezingen waren volgens Drees het juiste 
moment om de bereikte resultaten in te zetten in de partijpropaganda 
en dan pakte hij ook uit. Zo gaven Albarda en hij in 1923 in een verkie
zingsbrochure een uitvoerig overzicht van hetgeen ze in de afgelopen 
jaren tot stand hadden gebracht. 

Wat hij als wethouder deed, diende overigens niet alleen het belang 
van de arbeidersklasse. Zijn socialistische principes waren weliswaar 
richtsnoer - zoals uiteengezet in de laatste paragraaf van hoofdstuk 13 -
maar Drees benadrukte meermalen dat hij als gemeentebestuurder re
kening diende te houden met het algemeen belang en dat groepsbelan
gen daaraan ondergeschikt waren. Het sterkst kwam dat tot uiting bij 
zaken betreffende het gemeentepersoneel. Drees moest daarbij een 
middenweg vinden tussen de eisen en wensen van de vakbeweging 
enerzijds en andere belangen anderzijds, zoals de financiële toestand 
van de gemeente en de belastingdruk. Dat was geen gemakkelijke opga
ve. Aan de ene kant wilde een deel van het college en van de raad niet ver 
gaan met loonsverhogingen, aan de andere kant hadden de arbeiders 
hoge verwachtingen van 'hun' wethouder, van Drees als sociaal-demo
craat. 

De verantwoording die de raadsfractie jaarlijks aflegde tegenover 
de leden van de sDAP was dan ook geen eenvoudige taak. De achterban 
schuwde de kritiek niet als hij meende dat de fractie niet principieel ge
noeg was geweest of te weinig rekening had gehouden met bepaalde 
belangen. De kritiek zal zich in het bijzonder op de wethouders hebben 
gericht, de boegbeelden van de plaatselijke partij.8 Daarbij bleef er bin
nen de partij een stroming die de voorkeur gaf aan krachtige, principië
le oppositie boven deelname aan het college. Dergelijke geluiden waren 
begin jaren twintig te horen, zwakten daarna af en staken weer de kop 
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op bij de moeilijkheden in de crisistijd. Drees begreep heel goed dat veel 
partijgenoten 'grooter felheid in den strijd' aardiger vonden dan 'het 
kalme werk', dat zich veelal buiten hun gezichtsveld afspeelde. Maar hij 
benadrukte dat er veel verloren zou gaan als er een einde kwam aan het 
constructieve werk dat socialistische wethouders verrichtten.9 

Eén aspect van het wethouderschap heeft Drees in dit verband ge
holpen. Hij heeft - altijd samen met Albarda of Vrijenhoek - veel ge
bruikgemaakt van de mogelijkheid om binnen B&W een afwijkend 
standpunt in te nemen. Hij hoefde niet homogeen te zijn met zijn colle
ga's en mocht blijk geven van zijn persoonlijke opvattingen, in pre
adviezen en in het raadsdebat."' Hij kon als raadslid zijn afwijkend 
standpunt zelfs in een amendement vervatten, wat hij deed bij de ver
hoging van de lonen en salarissen in 1920. Dat had weliswaar wisselend 
succes, maar in elk geval liet hij daarmee aan zijn achterban zien dat hij 
verder had willen gaan dan de collegemeerderheid. En hij was vrij om 
tegen voorstellen van B&W te stemmen, zoals de pensioenkorting of de 
herinvoering van de achtenveertigurige werkweek. Zo kon hij laten blij
ken dat hij persoonlijk niet met die maatregelen instemde, ook al ver
bond hij daaraan niet de uiterste consequentie, namelijk aftreden. 

Het minderheidsstandpunt was in feite een extra stap tussen ener
zijds het nog kunnen verdedigen van een bepaald voorstel, anderzijds af
treden omdat men de politieke verantwoordelijkheid voor dat voorstel 
niet wil dragen. Uiteraard gold dat voor wethouders van elke politieke 
kleur, maar juist voor de sociaal-democraten, die pas na de nodige aarze
ling en met enige moeite bestuursverantwoordelijkheid hadden aan
vaard, was deze 'ontsnappingsclausule' van betekenis. Hierdoor hadden 
zij een grotere vrijheid om deel te nemen aan het bestuurswerk op ge
meentelijk niveau dan ze op landelijk niveau zouden hebben gehad (als 
daarvan serieus sprake zou zijn geweest). Dit aspect is in de historische 
literatuur wel eens opgemerkt, maar zonder de nadruk die het verdient." 

Drees hechtte grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van 
het raadslid en van de wethouder in het bijzonder. Hoewel hij door
gaans in overeenstemming met de fractie en de plaatselijke partij op
trad, hield hij een enkele keer vast aan zijn eigen overtuiging, tegen de 
wensen van zijn partijgenoten in. Bij de reorganisatie van het Georgani
seerd Overleg in 1921 trotseerde hij de eisen van de vakbonden die hem 
het meest na stonden, eisen die aanvankelijk ook werden gesteund door 
de SDAP-fractie, althans de fractiespecialist Buurman. 
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Veel belangrijker nog was zijn houding ten aanzien van de loonkor-
tingen in 1932. Drees nam het volgens veel partijgenoten 'verdoemlijk 
wethouderstandpunt' in, dat de loonsverlaging onvermijdelijk was en 
dat ook de SDAP-wethouders daaraan mee zouden moeten werken.12 

Bij herhaling kwam hij op voor zijn overtuiging, in het partijbestuur, 
in de partijraadsvergaderingen die aan het probleem werden gewijd, en 
in de plaatselijke partij. En ondanks druk vanuit de federatie weigerde 
hij de door de regering opgelegde loonkorting principieel af te wijzen. 
Dat raakte een ander punt waar Drees sterk aan hechtte: de eigen ver
antwoordelijkheid van raadsleden en wethouders, voor hem een essen
tieel democratisch beginsel. Ook als partijbestuurslid keerde Drees 
zich meermalen tegen partijafdelingen die hun wil aan de raadsfractie 
wilden opleggen, en tegen bindende adviezen van het landelijke partij
bestuur. 

Drees besefte heel goed dat zijn standpunt over de lonen impopulair 
was, omdat 'de massa' nu eenmaal geneigd was de zaken 'simplistisch' te 
zien, terwijl hij ook binnen de partijleiding niet veel bijval kreeg. Ande
ren vonden het belangrijker om de eenheid in eigen gelederen te bewa
ren en het vertrouwen van de achterban te houden, ook al waren ze het 
misschien wel eens met de 'verstandelijke redenering' van Drees.13 Op 
het punt van de eigen verantwoordelijkheid van gemeentebestuurders 
had hij meer medestanders binnen de partijleiding, maar daartegen
over stonden anderen die Drees' opvatting als een achterhaald liberaal 
beginsel verwierpen.14 In elk geval blijkt uit het probleem van de loon-
kortingen, in al zijn facetten, dat Drees niet terugschrok voor impopu
laire standpunten. 

H E T W E T H O U D E R S S O CI A L I S M E - H A A G SE STIJL 

De volkshuisvesting was het meest in het oog springende werkterrein 
van socialistische wethouders in het interbellum. De namen van Wi-
baut, Heijkoop en De Miranda zijn er onverbrekelijk mee verbonden. 
De verkiezingsleuze van de Amsterdamse SDAP: 'Wie bouwt in Amster
dam? Wibaut!' werd een bekend gezegde, terwijl Heijkoop in Rotterdam 
zijn bijnaam 'Arie Beton' dankte aan zijn streven naar meer betonbouw. 
Tijdens het wethouderschap van De Miranda werd Amsterdam wel'het 
Mekka van de volkshuisvesting' genoemd. Er valt een en ander af te din-
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gen op dat populaire beeld. Wibauts plannen kwamen pas laat van de 
grond als gevolg van de economische moeilijkheden ten tijde van de 
Eerste Wereldoorlog. Onder De Miranda nam de gemeentelijke wo
ningbouw een grotere vlucht, maar die bleef in omvang ver achter bij de 
woningbouw door particuliere aannemers. Dat doet echter weinig af 
aan de voortrekkersrol die de rode wethouders op dit gebied vervul
den.15 

Bij de volkshuisvesting waren de resultaten duidelijk zichtbaar. In 
1934 werd aan Drees gevraagd wat een groep Belgische sociaal-demo
cratische gemeenteraadsleden, in Nederland op studiereis, in Den Haag 
zou kunnen bezichtigen. Drees noteerde als eerste: 'Volkswoningen: 
complexen gemeentewoningen (b.v. Duindorp op Scheveningen; in 
Spoorwijk); verenigingswoningbouw in het Transvaalkwartier.' Na en
kele bijzondere typen woningbouw noemde Drees verder het Zuider
park, verschillende scholencomplexen, het Tehuis voor ouden van da
gen, het Volkszeebad en ten slotte: 'Landgoederen die de gemeente heeft 
aangekocht om ze te sparen (Meer en Bos, Ockenburgh, de Voordes, 
Marlot). Duinparken, in werkverschaffing aangelegd."6 In Den Haag 
had de gemeentelijke woningbouw overigens zijn hoogtepunt bereikt 
in de jaren vóór het aantreden van de sociaal-democraat Vrijenhoek. In 
de periode 1916-1925 kwam veertig procent van de nieuwe woningen 
voor rekening van de gemeente en de woningbouwverenigingen; in de 
tien jaar daarna was dat nog maar tien procent.17 Vrijenhoek richtte zich 
sterk op de sanering van oude woonwijken (vooral in Scheveningen) 
en op de bouw van bijzondere woningen voor grote gezinnen en voor 
ouden van dagen.18 

Drees had het iets minder getroffen: zijn werkterrein liet zich niet 
zo gemakkelijk bezichtigen (de nieuwe bejaardenhuizen uitgezonderd). 
Een ander nadeel was dat een deel van wat hij bereikte minder duur
zaam was.19 Voor eenmaal gebouwde arbeiderswoningen, ook al waren 
ze na moeizame politieke strijd tot stand gekomen, gold het gezegde 
van Wibaut: 'maar dat staat er; knap als ze het afbreken'.20 Verbeteringen 
in de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel - het meest 
spectaculaire resultaat van Drees' eerste wethouderstermijn - waren 
gemakkelijker terug te draaien, zoals hij zou merken. Na de aanzienlijke 
verhogingen van de lonen en salarissen in de jaren 1919-1922 volgden 
stappen terug in de vorm van de achtenveertigurige werkweek en de 
pensioenkorting in 1923 en 1924. Het saldo bleef toen nog ruim in de 
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plus staan, maar in de crisis van de jaren dertig zou het gemeentebe
stuur des te sterker bezuinigen op de personeelskosten. 

Sommige zaken die Drees wel blijvend wist te verbeteren, vielen 
enigszins buiten het gezichtsveld van het grote publiek. De naamsver
andering van het Burgerlijk Armbestuur kwam dan wel in de gemeen
teraad aan de orde, de evolutie van de ouderwetse armenzorg naar een 
bredere sociale zorg van gemeentewege voltrok zich geleidelijk en min
der opvallend. Die ontwikkeling kwam vooral tot uiting in de sterke 
groei van het ambtelijk apparaat en van de uitgaven van Maatschap
pelijk Hulpbetoon, die onveranderd hoog bleven ook nadat de werk
loosheid begon af te nemen in het midden van de jaren twintig.21 Uiter
aard merkten de betrokken bevolkingsgroepen - de ondersteunden, de 
werklozen, de blinden - de verbeteringen wel direct. 

Hoe stak het werk van de Haagse rode wethouders af bij dat van hun 
collega's elders? Een vergelijking tussen de steden gaat enigszins mank 
omdat de omstandigheden verschilden, de politieke verhoudingen an
ders lagen en ook het werkterrein van de betrokken wethouders uiteen
liep. Amsterdam vervulde een voorbeeldfunctie door de voorsprong die 
de stad had, de vroege benoeming van Wibaut, en door diens grote kwa
liteiten en het gezag dat hij genoot. Maar daaruit mag men niet afleiden 
dat Amsterdam de toon zette die in andere plaatsen simpelweg werd 
nagevolgd. In de gemeentepolitiek was Wibaut een voorbeeld geweest, 
verklaarde Drees later in een interview, maar: 'Ik had ook veel m'n eigen 
wegen, m'n eigen methoden.'22 Op sommige gebieden verrichtte hij zelf 
baanbrekend werk: de omzetting van het Burgerlijk Armbestuur in 
Maatschappelijk Hulpbetoon, de gemeentelijke steunregeling voor alle 
uitgetrokken werklozen in 1921, de steun aan de trawlvisserij. Uiteinde
lijk kwamen in alle grote steden regelingen tot stand die niet veel van 
elkaar verschilden, of het nu om de werklozensteun ging of om de lonen 
en salarissen van het gemeentepersoneel. 

Wat vooral opvalt is het feit dat de politiek van de Haagse rode wet
houders lange tijd minder omstreden was dan die van hun collega's in 
Rotterdam of Amsterdam. Daar kwamen vaker wethouderscrises voor, 
evenals 'wethouderloze tijdperken' voor de SDAP: in Rotterdam van 
1921 tot 1923, in Amsterdam van 1927 tot 1929.23 In Den Haag duurde het 
tot 1929 voordat het tot een ernstige crisis kwam, terwijl het eerste echte 
'wethouderloze tijdperk' pas in 1933 aanbrak. Doorgaans waren bij de 
crises belangrijke sociaal-democratische beginselen in het geding: de 
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volkshuisvesting (Rotterdam), de levensmiddelenvoorziening (Am
sterdam) en de grondpolitiek (Den Haag). 

In de Haagse raad ging het er van oudsher wat gemoedelijker aan toe 
dan in Amsterdam en Rotterdam, wat Drees als stenograaf al had ge
merkt. Hij was zelf geneigd dat toe te schrijven aan de gunstiger finan
ciële toestand van het relatief welvarende Den Haag.24 Maar ongetwij
feld speelde de stijl van de rode wethouders een belangrijke rol. Sterker 
dan Drees profileerden Heijkoop en De Miranda zich als partijman. 
Hun beleid werd door hen zelf of door hun geestverwanten soms uit
drukkelijk als socialistisch gepresenteerd, wat de politieke tegenstan
ders vanzelfsprekend sterk prikkelde.25 

Die verschillen in optreden bleven niet onopgemerkt. Zo verklaarde 
de liberaal Joèls in 1922 dat de Haagse sociaal-democratische wethou
ders reformistischer waren dan hun - afgetreden - Rotterdamse colle
ga's, een opmerking die Drees niet over zijn kant liet gaan. Hij verklaar
de op zichzelf geen bezwaar te hebben tegen de term 'reformistisch', 
want het ging in de gemeentepolitiek nu eenmaal om hervormingen. 
Dat lag echter anders als men het woord zou willen uitleggen als slap
heid van beginsel. Daarvan was geen sprake en evenmin van een ver
schil tussen de Haagse en Rotterdamse rode wethouders. Drees erkende 
volmondig dat 'mijn vriend Heykoop' een andere toon aansloeg dan hij 
zelf gewoonlijk deed, maar dat betekende niet dat ze een verschillende 
politiek voerden. Als men keek naar wat tot stand was gebracht, deden 
de Haagse sociaal-democraten niet onder voor de Rotterdamse, terwijl 
zij - Drees en Albarda - evenmin zouden kunnen meewerken aan het 
alkovenstelsel, waaraan de Rotterdamse liberalen zo verknocht waren.26 

Wat Drees in dat debat niet kon zeggen, uitte hij veel later in een in
terview: hij vond Heijkoops optreden wel wat 'wild'.27 Zijn eigen stijl 
stemde meer overeen met die van Wibaut, die net als hij kon rekenen op 
een brede waardering, ook bij politieke tegenstanders. Illustratief is het 
oordeel van Romme, de katholieke voorman die beide sociaal-demo
craten van dichtbij meemaakte: Wibaut in de Amsterdamse raad en 
Drees in de Tweede Kamer (zowel voor als na de oorlog). Romme erger
de zich sterk aan socialistische 'partijmannen' als De Miranda, Matthij-
sen, Sajet en Boekman, maar koesterde een grote bewondering voor 
Wibaut, in zijn ogen de ideale socialistische bestuurder. Wibaut was na
melijk 'vurig partijman, maar ondanks zijn theoretische zekerheden be
hept met een intuïtie voor het haalbare en het onhaalbare, op gezonde 
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afstand van de eigen omgeving en zonder een schijn van achterbaks
heid'.28 Het waren eigenschappen die Romme later in Drees zou herken
nen. 

Al stelde Drees zich minder uitdagend op dan Heijkoop en was zijn 
werkterrein minder omstreden dan de levensmiddelenpolitiek van De 
Miranda, hij bleef representant van een gedachtegoed dat velen princi
pieel afwezen. Hoezeer andersdenkenden hem ook waardeerden als ge
matigd man, als 'sociaal-democratisch fenomeen', Drees moest steeds 
een moeizame politieke strijd voeren voor zijn voorstellen, vooral bin
nen het college van B&W. Na 1927 was het bovendien gedaan met de 
relatieve gemoedelijkheid van de Haagse raad. De verhoudingen kwa
men toen op scherp te staan door de herhaalde aanvallen op het erf
pachtstelsel. Die lang slepende strijd om de grondpolitiek stond Drees 
tegen, zoals blijkt uit de voor zijn doen scherpe beoordeling van zijn 
voornaamste antagonist: 'Van Beresteyn heeft in de raad twaalf jaar 
lang de stemming verpest.'29 Nadat de eerste en felste conflicten waren 
uitgevochten, bleven de tegenstellingen onverminderd groot als gevolg 
van de economische crisis, de bezuinigingen en de intrede van het Ver
bond voor Nationaal Herstel. 

Drees deinsde niet terug voor harde politieke strijd en hij wist zich 
goed te weren als de golven hoog opsloegen. Maar hij zocht die strijd 
niet op en had onmiskenbaar een voorkeur voor het 'kalme werk', dat al 
moeilijk genoeg was: trachten tot overeenstemming te komen met de 
vakbonden, met de fractie, binnen het college, in de raadscommissies 
en de raad. Daarbij voerde hij die strijd liever als wethouder dan als 
raadslid in de oppositie. Al gold het niet meer voor hem zelf, hij drong 
in 1935 sterk aan op deelname van sociaal-democraten aan de colleges. 
Het was zaak om zo veel mogelijk aan te pakken, hoe moeilijk de om
standigheden ook waren. 

LANDELIJK POLITICUS 

In 1933 zette Drees de stap van de gemeentepolitiek naar de landspoli-
tiek. De overgang was niet absoluut. Hij maakte al langer deel uit van 
het landelijke partijbestuur en van enkele landelijke commissies, terwijl 
hij raadslid bleef en zich als Kamerlid veel met gemeentelijke proble
men bezighield. Binnen de partij volgde hij Wibaut op als de toonaan-
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gevende man op het terrein van de gemeentepolitiek, zij het zonder 
diens aureool als voortrekker en voorbeeld.10 Zijn activiteiten buiten de 
Kamer waren voor hem persoonlijk belangrijk, omdat de overgang van 
dagelijks bestuurder naar vertegenwoordiger van een machteloze op
positiepartij groot was. Aan zijn werk in de talloze besturen en commis
sies ontleende hij over het algemeen de arbeidsvreugde die hij bij het 
minder bevredigende Kamerwerk te kort kwam. Over het algemeen, 
want zijn ervaringen in bijvoorbeeld het Werkfondsbestuur waren zeer 
teleurstellend. 

In veel opzichten was Drees' Kamerlidmaatschap een herhaling van 
zijn raadslidmaatschap in de jaren 1913-1919. Opnieuw groeide hij bin
nen enkele jaren uit van 'benjamin' tot een van de vooraanstaande leden 
van de fractie, om als fractievoorzitter te eindigen. Nog altijd had hij een 
brede belangstelling, wilde hij van zo veel mogelijk zaken goed op de 
hoogte zijn, al kon hij er in de Kamer niet over spreken. Ook als Kamer
lid kwam hij met taaie volharding terug op kwesties die om een op
lossing vroegen: de problematiek van de hoge huren en andere vaste 
lasten, de aanslagen op de gemeentelijke autonomie, de noodlijdende 
gemeenten, de werklozenzorg, de burgemeestersbenoemingen. Weder
om kon er geen misverstand over bestaan dat Drees gedreven werd door 
een krachtige overtuiging, al was zijn toon doorgaans gematigd en 
zijn oppositie zakelijk. Wat niet goed was wees hij ondubbelzinnig af, 
maar hij was in principe bereid 'het minder goede' te accepteren, als 'het 
betere' niet haalbaar was, zoals bleek bij de Kinderbijslagwet van Rom-
me.3' 

De bestrijding van de crisis stond voor Drees centraal. Hij besefte 
heel snel dat de sociaal-democratie geen reële oplossing voor de econo
mische moeilijkheden bood. Socialisatie, een principiële wijziging van 
het kapitalistische productiesysteem, leek onder crisisomstandigheden 
nog verder weg dan in betere tijden. Drees' praktische instelling en zijn 
ruime ervaring als gemeentebestuurder brachten hem wel tot het plan 
voor ordening van het bouwbedrijf, in de bescheiden vorm van be
drijfsorganisatie op lokaal niveau. Hij keek echter ook verder en werd 
opmerkelijk vroeg gewonnen voor de ideeën van jonge economen als 
Tinbergen en Vos, die enerzijds voortbouwden op oudere plannen voor 
werkverruiming, industrialisatie en ordening, anderzijds aan de hand 
van nieuwe economische theorieën de heilzame effecten van die maat
regelen voorspelden. In dezelfde tijd, voorjaar 1934, kwam hij ook tot de 
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overtuiging dat devaluatie van de gulden een noodzakelijk onderdeel 
diende te zijn van een actieve herstelpolitiek. 

Mede dankzij de steun van Drees werden Tinbergen en Vos in staat 
gesteld hun ideeën uit te werken in het Plan van de Arbeid. Drees stelde 
zich met volle overtuiging achter het Plan op, waar andere partijgeno
ten sceptisch waren onder meer vanwege de hoge kosten. Ondanks die 
scepsis en de afwijzende reacties bij de buitenwacht hield hij vast aan 
het Plan van de Arbeid in zijn volle omvang. Waren de economische 
ideeën achter het Plan ook binnen de SDAP niet onomstreden, des te 
sterker gold dat voor devaluatie. In verschillende gremia - de partij
raad, het partijbestuur, de devaluatiecommissie - heeft Drees gepleit 
voor devaluatie, zonder resultaat. De overtuigde tegenstanders en dege
nen die zich niet wilden branden aan het heikele vraagstuk bleven in de 
meerderheid. 

De vergeefse oppositie tegen de crisispolitiek van de kabinetten-
Colijn heeft Drees gefrustreerd. Dat het grootschalige Plan van de 
Arbeid en de pleidooien voor devaluatie werden afgewezen, zal hem 
waarschijnlijk niet hebben verbaasd, maar zelfs beperkte verbeteringen 
bleken nauwelijks mogelijk. Van zijn plan voor ordening van het plaat
selijke bouwbedrijf kwam niets terecht, ondanks de welwillende hou
ding van de katholieke wethouder. Het Werkfonds werd door verschil
lende omstandigheden een teleurstelling, terwijl het vaste-lasten-
ontwerp, dat erg laat kwam en bovendien ernstig tekortschoot, een 
roemloos einde in de Tweede Kamer beleefde. Dat de oppositie de SDAP 
zelfs electoraal niets opleverde, was een extra hard gelag. Deze ervarin
gen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan Drees' toch al sterke overtui
ging dat het beter was om deel te nemen aan het bestuur, hoe moeilijk 
de omstandigheden ook waren, dan oppositie te voeren. 

In de jaren dat Drees Kamerlid was, veranderde de SDAP geleidelijk 
van ideologisch geïsoleerde arbeiderspartij tot een democratisch-socia-
listische volkspartij, een ontwikkeling die hij voorstond. Hij was ervan 
overtuigd dat de heroriëntering noodzakelijk was gezien de economi
sche en politieke crisis in binnen- en buitenland. Aan de vele ideolo
gische discussies nam hij echter nauwelijks deel, daar ging zijn belang
stelling niet naar uit. Hij waarschuwde hooguit zo nu en dan tegen 
overhaasting: een moeilijke bocht moest men kalmpjes nemen. Het 
kostte hem geen moeite om de van oudsher moeizame verhouding tot 
de monarchie te normaliseren. Wat minder makkelijk gaf hij het ont-
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wapeningsstandpunt op, maar hij accepteerde de landsverdediging uit

eindelijk als een noodzakelijk kwaad. 

Principieel was zijn stellingname ten aanzien van de democratie. Als 

democraat in hart en nieren kwam hij fel op tegen de beschuldigingen 

aan het adres van de SDAP dat ze onbetrouwbaar was en de wettige weg 

niet wilde bewandelen. De partij beschouwde zich juist als hoedster van 

de democratie tegenover het opkomende fascisme en nationaal-socia-

lisme. Drees liet zich daarbij niet onbetuigd. Scherp keerde hij zich te

gen het fascisme in al zijn gedaanten, in artikelen, redevoeringen en in 

de debatten met vertegenwoordigers van Nationaal Herstel en de N S B . 

De ontwikkelingen in het buitenland stemden hem bovendien zor

gelijk. Hij bleef lang hopen dat een krachtige politiek van collectieve 

veiligheid in Volkenbondsverband Hitlers revanchisme kon stuiten en 

was daarom geen voorstander van de Nederlandse terugkeer tot de neu

traliteitspolitiek. Het succes van een werkelijk systeem van collectieve 

veiligheid lag echter in handen van grote mogendheden als Engeland en 

Frankrijk, die lange tijd hoopten een oorlog af te wenden door tege

moet te komen aan de Duitse eisen. 

' H E T IS ALLEMAAL ZO G E L E I D E L I J K EN VANZELF G E G A A N ' 

De vooraanstaande positie die Drees eind jaren dertig al in de s DA P be

kleedde, vond haar bekroning in 1939, toen hij niet alleen ondervoorzit

ter van de partij werd, maar ook fractievoorzitter in de Haagse raad, de 

Provinciale Staten én de Tweede Kamer. De weg naar de top heeft Drees 

geleidelijk en zonder al te grote problemen afgelegd. In 1932 al had hij 

over zijn politieke carrière verklaard: 'Het is allemaal zoo geleidelijk en 

vanzelf gegaan.'32 Het is goed mogelijk dat hij die woorden in 1940 nog 

steeds zou hebben gebruikt, al waren de tussenliggende jaren niet altijd 

even bevredigend geweest. In zijn politieke loopbaan tot dan toe heeft 

Drees praktisch geen missers begaan. In 1926 maakte hij geen sterke 

indruk door eerst te zwichten voor de op hem uitgeoefende druk om 

voorzitter van de partij te worden en daarna terug te krabbelen. Maar 

dat had geen gevolgen, want het jaar daarop plaatste het partijbestuur 

hem op de kandidatenlijst en werd hij gekozen tot gewoon p B -lid. 

Er waren andere moeilijke momenten geweest, die soms voortvloei

den uit tegenstellingen binnen de partij. Drees werd in december 1914 
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bij het partijbestuur op het matje geroepen vanwege de 'verboden' de
monstratie. Die demonstratie had de achterban echter goed gedaan en 
het P B had toen ook al besloten betogingen weer toe te staan, als er maar 
vooraf toestemming werd gevraagd. In 1919 was hij weinig ingenomen 
met de strenge voorwaarden die de partij verbond aan deelname van 
sociaal-democraten aan colleges van B &W (in het bijzonder de schrifte
lijke overeenstemming met de burgerlijke partijen over een minimum-
program). Hij nam uiteindelijk genoegen met mondelinge toezeggin
gen van de andere partijen, handig gebruikmakend van de uitlating van 
een PB-lid dat schriftelijke waarborgen niet absoluut noodzakelijk wa
ren. Rond 1932 stond Drees ook in zijn thuisbasis Den Haag bloot aan 
veel kritiek vanwege zijn standpunt over de loonkortingen en andere 
bezuinigingsmaatregelen. Maar zijn populariteit verminderde daar
door niet, gezien de aandrang die partijgenoten op hem uitoefenden, in 
1933 om wethouder te blijven, in 1935 om weer wethouder te worden. 

Er waren ook de nodige conflicten geweest met politieke tegenstan
ders. De felste strijd was die over de grondpolitiek, een kwestie die niet 
tot Drees' portefeuille behoorde. Op zijn eigen werkterrein heeft Drees 
niet zoveel tegenstand ondervonden als zijn partijgenoot Vrijenhoek. 
Pas nadat hij Sociale Zaken had ingeruild voor Financiën en Openbare 
Werken kreeg hij te maken met scherpe en fundamentele kritiek op zijn 
beleid, wat deels het gevolg was van de toch al verslechterde politieke 
verhoudingen. Drees heeft de aanvallen op zijn financiële beleid weten 
af te slaan. Het was voor hem bitter dat zijn tegenstanders van zijn over
stap naar de Tweede Kamer gebruik konden maken om de sociaal
democraten geheel uit het college te werken. Maar dat viel hem niet 
persoonlijk aan te rekenen en dat hebben partijgenoten hem ook nooit 
verweten. 

In mei 1932, in het debat over de eerste loonkorting, greep de vrijzin
nig-democraat Josephus Jitta terug op iets wat Drees in 1924 had ge
zegd, om vervolgens te 'constateeren - zooals men nagenoeg altijd moet 
doen, wanneer men achteraf de meening van Wethouder Drees veri
fieert - dat hij volkomen gelijk had'.33 Als Drees' biograaf ontkom ik 
evenmin aan die conclusie, althans wat de periode tot 1940 betreft. Dat 
Drees zo vaak het gelijk aan zijn zijde had (al kreeg hij het niet altijd), 
zegt veel over zijn kwaliteiten als politicus. Daarin ligt voor een belang
rijk deel de verklaring van zijn succesvolle loopbaan: een scherp poli
tiek inzicht en een welhaast feilloze intuïtie voor wat haalbaar was en 
wat niet. 
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Het zegt ook wat over Drees' omgang met het verleden, in zijn boe
ken en de vele interviews die hij gaf. Daarvan is beweerd dat Drees wel
bewust een gladgepolijst beeld van zichzelf heeft opgetrokken, waarin 
geen plaats was voor verandering van inzicht, twijfels en fouten. Alle 
oneffenheden zouden zorgvuldig zijn weggewerkt.34 Al is het juist dat 
Drees zijn politiek rechtvaardigt, wat niet ongewoon is in memoires, 
van het bewust wegpoetsen van fouten of weglaten van hem onwel
gevallige zaken lijkt nauwelijks sprake te zijn. Drees had vaak gelijk en 
het is dan ook logisch dat hij achteraf vanuit dat gelijk over de zaken 
schreef. Reeds in deze periode valt de karakteristieke consistentie in zijn 
opvattingen op. De rechte lijn die volgens zijn vriend Voskuil door al 
het werk van Drees loopt, tekende zich al vroeg af.35 Drees' consistentie 
is niet een 'constructie' achteraf. 

Ook Vliegen zag die rechte lijn én Drees' praktische geest, de combi
natie die eerder Hartog en Boasson onderkenden, en die Drees zelf in 
Wibaut waardeerde.36 Het slot van Vliegens portret van Drees (geschre
ven rond 1938) luidde: 'Een veelzijdige ontwikkeling, enorme werk
kracht, goed spreker en schrijver, een rotsvaste socialistische overtuiging 
naast een zuiver gevoel voor de werkelijkheid, al deze eigenschappen 
maken Drees tot een der voornaamste leidende figuren die de S.D.A.P. 
thans bezit.'37 Zowel Drees' positie als zijn kwaliteiten zijn daarmee goed 
getekend. Men kan de typering nog enigszins verfijnen door te wijzen op 
een sterk bestuurlijk vermogen, een krachtig democratisch besef en een 
zakelijke instelling, die zich tevens uitte in een neiging om persoonlijke 
tegenstellingen te voorkomen ofte ontlopen. 

Het was anno 1940 duidelijk dat voor Drees een leidende rol binnen 
de partij was weggelegd, al kon niemand voorzien dat het de leidersrol 
zou zijn die hij na de oorlog zou vervullen. Die was een gevolg van deels 
toevallige ontwikkelingen gedurende de bezettingstijd en na de bevrij
ding. Het was wel duidelijk dat Drees, inmiddels uitgegroeid tot een 
allround politicus, bij uitstek geschikt was voor een leidende rol. Al 
wortelde zijn veelzijdige ontwikkeling voor een belangrijk deel in zijn 
gemeentelijke ervaringen, hij was het stadium van de rode wethouder 
voorbij. 
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