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BIJLAGE 1 

OVERZICHT VAN FUNCTIES 

BEKLEED DOOR W. DREES, 1 9 0 2 - 1 9 4 0 

'De lijst van de functies die Drees zijn toebedeeld in de partij en in het 
openbare leven, is zeker een van de langste die een mensch op zich kan 
nemen,' schreef Vliegen in 1938. Hij somde vervolgens zestien functies 
op die Drees op dat moment bekleedde, een lijstje dat zich met min
stens tien andere functies laat aanvullen.1 Hieronder volgt een vrijwel 
volledig overzicht van de functies die Drees tot 1940 heeft vervuld (en
kele onbetekenende functies zijn niet opgenomen, comités van aan
beveling evenmin). De lijst is gebaseerd op een door Drees zelf opge
steld overzicht van zijn loopbaan,2 zo nodig verbeterd en aangevuld aan 
de hand van andere bronnen: zijn eigen archief en andere archieven, 
tijdschriften, almanakken, jaarboeken enzovoort. Bijzondere taken (zo
als voorzitter of secretaris) staan vermeld in de toelichting; staat er niets 
dan was Drees 'gewoon' lid van die commissie of dat bestuur. De vaste 
en tijdelijke commissies van de gemeenteraad, Provinciale Staten en 
Tweede Kamer zijn vermeld onder de 'hoofdfunctie', evenals de taken 
die Drees in de desbetreffende fractie op zich nam. Ook andere sub
commissies zijn niet afzonderlijk meegeteld. 

Drees verdiende zijn brood als kantoorbediende bij de Twentse Bank 
(nr. 2), stenograaf (nrs. 5-7), wethouder van Den Haag (nr. 25) en lid van 
de Tweede Kamer (nr. 71). Zijn voornaamste functies daarnaast waren 
voorzitter van de plaatselijke partijafdeling/federatie (nr. 9), lid van de 
Haagse raad (nr. 13), lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (nr. 
24) en lid van het partijbestuur van de SDAP (nr. 40). De 92 resterende 
'nevenfuncties' vallen uiteen in: 46 commissies, 25 besturen, 5 commis
sariaten, 5 arbitragefuncties en 11 'overig' (comités, raden van toezicht 
en dergelijke). Drees vervulde in totaal 32 functies in organen en com
missies van de SDAP en daarmee verwante organisaties, het lidmaat-
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schap van de drie vertegenwoordigende lichamen (namens de partij) 

niet meegerekend. 

1902 

1. Bestuur van de Amsterdamse Stenografen-Vereniging 'Groote' Steeds 

Sneller, 1902-1904 

Drees was een van de oprichters. Hij bekleedde naast het secretariaat 

nog enkele andere functies. In 1902 trad hij voor het eerst op als verga

deringstenograaf. 

1903 

2. Twentse Bank, 1903-1906 

Kantoorbediende, hoofdzakelijk op de afdeling rekening-courant. 

Drees stenografeerde vanaf 1904 ook de jaarlijkse vergadering van com

manditaire vennoten in Enschede. 

1904 

3. Bestuur van de Stenografen-Bond 'Groote', 1904-1907,1908-1917 

Drees maakte namens 'Steeds Sneller' deel uit van de commissie die de 

oprichting voorbereidde. In de Bond bekleedde hij verschillende func

ties, onder meer penningmeester, (tweede) secretaris, voorzitter van het 

dagelijks bestuur. Van 1905 tot 1906 was hij tevens redacteur van het 

Bondsorgaan (samen met Groote). De Bond fuseerde in 1917 met enige 

andere verenigingen tot de Federatie voor Stenografie 'Groote' (zie nr. 

18). 

1905 

4. Bestuur van de korfbalclub 'Door Oefening Sterker', 1905-1909 

Drees was de oprichter, eerste voorzitter van het bestuur en teamcap

tain. Na een conflict binnen DOS richtte hij in 1909 een nieuwe club op 

(zienr. 8). 
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1906 

5. Freelance stenograaf, 1906-1919 

Drees richtte in augustus 1906 samen met Anton Jansen het 'Stenogra-

fen-Bureau "Groote"' op, dat later werd herdoopt in 'Stenografenbu-

reau Drees en Jansen'. Tot 1919, toen Drees wethouder werd. 

6. Gemeente Amsterdam, 1906-1907 

Aanstelling als ambtenaar-stenograaf (deeltijd) bij de Amsterdamse ge

meenteraad. Later viel Drees nog herhaaldelijk op freelance basis in. 

1907 

7. Stenografische Inrichting der Staten-Generaal, 1907-1945 

Leerling-stenograaf in februari 1907, stenograaf per september 1907. 

Vanaf september 1919, toen Drees wethouder werd, non-actief. Drees 

nam in juni 1945 ontslag, toen hij minister van Sociale Zaken werd. 

1909 

8. Bestuur van de korfbalclub 'Door Eendrachtige Oefening Sterker', 

1909-1910 

Door Drees opgericht na een conflict in D O S (zie nr. 4). 

1910 

9. Bestuur van de afdeling/federatie Den Haag van de SDAP, 1910-1919, 

1921-1931 

Bestuurslid van de afdeling (oktober 1910), tweede secretaris (mei 

1911), voorzitter (november 1911). Vanaf september 1913 voorzitter van 

de toen gevormde federatie Den Haag. Gedurende enkele maanden 

(tot januari 1914) tevens voorzitter van afdeling m a . Drees legde het 

voorzitterschap van de federatie neer na zijn benoeming tot wethouder 

in september 1919, maar aanvaardde het in februari 1921 opnieuw. Bij 

verkiezingen zat Drees doorgaans in de'perscommissie'of de'redactie

commissie' van het verkiezingsdrukwerk. Vanaf 1928 maakte hij tevens 

deel uit van de Plaatselijke Raad van partij en vakbeweging, die be

stond uit het federatiebestuur, het HB B-bestuur en drie leden van de 
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raadsfractie. Om het jaar trad hij op als voorzitter van die Plaatselijke 

Raad. 

10. Commissie voor de jongeliedenorganisatie, 1910-1911 

Ingesteld door de afdeling Den Haag van de SDAP. De commissie be

reidde de oprichting van de jongeliedenorganisatie 'Kennis is Macht' 

voor (maart 1911) en hield daarna toezicht. Drees trad in november 1911 

uit de commissie toen hij afdelingsvoorzitter werd. 

1911 

11. Haagse Commissie voor Arbeidersontwikkeling, 1911-1919? 

Ingesteld door de afdeling Den Haag van de SDAP en de H B B . Drees was 

voorzitter van de 'voorlopige' commissie die de oprichting voorbereid

de. Van de HCAO was hij gewoon lid. 

1912 

12. Commissie voor Propaganda onder de Vrouwen, 1912 

Ingesteld door de afdeling Den Haag van de SDAP. Drees trad op als 

voorzitter totdat de eerste vrouw in het afdelingsbestuur werd gekozen 

en zij die functie van hem overnam. 

1913 

13. Gemeenteraad van Den Haag, 1913-1941 

Lid namens de SDAP. 

a. raadslid in de jaren 1913-1919. Voorzitter van de fractie I9i7?-i9i9. Lid 

van: 

- de vaste raadscommissie voor Strafverordeningen 1913-1919 

- de vaste raadscommissie voor Onderwijs 1914-1919 

- tijdelijke commissies inzake ambtenarensalarissen 1914-1915 en 1919 

- de Tweede commissie voor de bezwaarschriften inkomstenbelasting 

1915-1917 

b. wethouder in de jaren 1919-1933 (zie nr. 25). 

c. raadslid in de jaren 1933-1941. Ondervoorzitter van de fractie 1933-

1939, voorzitter vanaf 1939. Lid van: 

- de vaste raadscommissie voor de Financiën 1933-1941 
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- de commissie inzake het Residentie-orkest 1938 (dit betrof een geschil 

tussen het bestuur van het orkest en de gedelegeerde van het gemeente

bestuur, E. A. van Beresteyn) 

- de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven 1939 

- de Stadhuiscommissie 1940-1941 

14. Commissie van arbitrage van de Algemene Nederlandse Ambte

naarsbond, 1914-? 

Drees was lid van deze bond. 

1915 

15. Partijraad van de SDAP, 1915-1946 

Als lid van het partijbestuur maakte Drees vanaf 1927 q.q. deel uit van 

de partijraad. 

1916 

16. Raad van Toezicht van de Haagse Volksuniversiteit, 1916-1928 

In 1928 werd Drees lid van de Raad van Bestuur (zie nr. 46). 

1917 

17. Raad van Commissarissen van de Coöperatieve Woningbouwvereni

ging Tuinstad'Daal en Berg', 1917-1919 

Deze woningbouwvereniging bouwde middenstandswoningen (de Pa

paverhof). 

18. Bestuur van de Federatie voor Stenografie 'Groote', 1917-1940 

De Federatie kwam voort uit een fusie van de Stenografen-Bond 

'Groote' (zie nr. 3) en enkele andere verenigingen. Drees was voorzitter 

van de voorbereidende 'eenheidscommissie'. Na de oprichting van de 

Federatie voorzitter van het bestuur, vanaf 1930 gewoon bestuurslid. Na 

zijn aftreden in februari 1940 werd Drees benoemd tot erevoorzitter. 
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1918 

19- Bestuur van de Vereniging'Volksbad', 1918-1930 
Deze Haagse vereniging beheerde en exploiteerde enkele (eigen en ge
meentelijke) badhuizen. Met ingang van 1931 nam de gemeente de 
exploitatie geheel over. 

20. Commissie van beheer van het Volksgebouw, 1918-1919? 
Drees had in de commissie gezeten die de aankoop van twee grote pan
den op de Prinsegracht uit financiële overwegingen had afgeraden, 
maar de aankoop was toch doorgezet. Drees trad toe tot de commissie 
van beheer. Het 'Volksgebouw' werd het brandpunt van de Haagse ar
beidersbeweging. 

21. Bestuur van de Haagse Bond 'Vakantiebezigheid voor Schoolkinde
ren', 1918-1931. 
Drees behoorde tot de oprichters. 

22. Comité voor'De Nieuwe Gedachte', 1918-1920. 
Dit plaatselijke comité organiseerde lezingen voor de Vereniging 'De 
Nieuwe Gedachte', opgericht door de religieus-socialist Kees Meijer. 
Deze wilde op geestelijk gebied tot een nieuwe '(wetenschappelijk en 
wijsgerig gefundeerde) levens- en wereldbeschouwing' komen,'die aan 
het persoonlijk leven verdieping kan geven en grondslag zijn van de ko
mende gemeenschap, de komende cultuur'. 

1919 

23. Bestuur van de afdeling Den Haag van de Nationale Bond voor 
Plaatselijke Keuze, 1919-1941 
Deze bond streefde naar lokale referenda over 'drooglegging', het ver
bod op de verkoop van alcohol. 

24. Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1919-1941 
Lid namens de SDAP. Ondervoorzitter van de fractie in 1931, voorzitter 
in 1939. Drees was lid van de vaste wegencommissie. 

531 



25. College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag, 1919-1933 
a. wethouder van Sociale Zaken 1919-1931. In deze hoedanigheid: 
- voorzitter van de vaste raadscommissie voor de Openbare Gezond
heid en het Gemeenteziekenhuis 
- voorzitter van de vaste raadscommissie voor Arbeidszaken 
- voorzitter van de Centrale Commissie van Overleg (het Georgani
seerd Overleg) 
b. wethouder van Financiën en Openbare Werken 1931-1933. In deze 
hoedanigheid: 
- voorzitter van de vaste raadscommissie voor Financiën 
- voorzitter van de vaste raadscommissie voor Plaatselijke Werken en 
Eigendommen (gedeeld voorzitterschap met Vrijenhoek, de wethouder 
voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting) 
Zie voor het raadslidmaatschap nr. 13. 

26. Burgerlijk Armbestuur / bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon, 1919-1931 
Als wethouder van Sociale Zaken was Drees q.q. voorzitter. De naams
verandering werd in 1921 doorgevoerd. 

27. Armenraad van Den Haag, 1919-1931 
De Armenraad was het plaatselijke samenwerkingsverband van de in
stellingen voor armenzorg en weldadigheid. Drees vertegenwoordigde 
het Burgerlijk Armbestuur c.q. Maatschappelijk Hulpbetoon. 

28. Bestuur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, 1919-1931 
Als wethouder van Sociale Zaken was Drees q.q. voorzitter. 

1920 

29. Commissie van geschillen van De [Haagsche] Strijd, 1920-1923 
De Strijd (in 1921 herdoopt in De Haagsche Strijd) was het plaatselijke 
sociaal-democratische weekblad. Het werd opgeheven toen Het Haag
sche Volk verscheen als kopblad van Het Volk. 
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1921 

30. Redactiecommissie van Gemeentebestuur, 1921-1942 

Gemeentebestuur was het maandblad van de Vereniging van Nederland

se Gemeenten ( V N G ) . 

1924 

31. Commissie voor de verdeling van de opbrengst van weldadigheids-

postzegels, 1924-1931 

32. Commissie van arbitrage van het ziekenfonds 'Volharding', 1924 

33. Tijdcommissie, 1924 

Deze commissie, voorgezeten door C.J.Ph. Zaalberg, had tot taak de 

voor- en nadelen van de zomertijd te onderzoeken en advies uit te bren

gen over de invoering van een wettelijke tijd. Drees was een voorstander 

van de zomertijd. 

1925 

34. Commissie inzake lonen, rechtspositie en medezeggenschap van het 

overheidspersoneel, 1925-1931 

Ingesteld door SDAP en N W . In 1931 bracht de commissie rapport uit 

over het loonvraagstuk. 

1926 

35. Algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging Pensioenverzeke

ring voor Sociale Werkers, 1926-1928 

36. Commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangele

genheden, 1926-1932 

Deze permanente adviescommissie werd ingesteld door de VNG, na op
heffing van de Vereniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen. 
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1927 

37- Raad van beheer van de NV Gemengd bedrijf Haagse Tramweg 

Maatschappij, 1927-1942 

Drees was ondervoorzitter. 

38. Scheidsgerecht bij de Nederlandse Spoorwegen, 1927-1929, 1935-
1941 

Scheidsgerechten arbitreerden bij (bepaalde) geschillen tussen leden 

van het personeel en de bedrijfsleiding. Drees was voorzitter. 

39. Reorganisatiecommissie van des D A P , 1927-1928 

De reorganisatie betrof de verhouding tussen het partijbestuur en 

de overige partijorganen. Drees vertegenwoordigde de federatie Den 

Haag. 

40. Partijbestuur van de s D A P , 1927-1946 

Als PB-lid maakte Drees q.q. deel uit van de partijraad en vanaf 1928 

ook van de Algemene Raad van partij en vakbeweging, die bestond uit 

het partijbestuur, het Nvv-bestuur en vier leden van de Kamerfractie. 

Verder zat Drees in verschillende kleine ad-hoccommissies die het par

tijbestuur instelde. Hij werd in 1939 gekozen tot ondervoorzitter. 

41. Commissie van toezicht op / beheer van Het Volk, 1927-1929 

Hield namens het partijbestuur van de sDAP toezicht op Het Volk (vóór 

de oprichting van De Arbeiderspers). 

1928 

42. Commissie tot oprichting van N v De Arbeiderspers, 1928-1929 

In januari 1928 nam Drees zitting in de SDAp/NW-commissie inzake de 

uitbreiding van de pers (de zogenoemde 'commissie van tien'). In sep

tember maakte hij deel uit van de subcommissie die de opdracht kreeg 

statuten op te stellen voor de op te richten NV De Arbeiderspers. In die 

'commissie van vier' zaten verder Oudegeest, Werkhoven en Wibaut. 

Zie nr. 51 hierna. 
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43- Raad van commissarissen van de Bank voor Nederlandse Gemeen
ten, 1928-1934 
Drees volgde Wibaut op. 

44. Raad van commissarissen van drukkerij'De Vooruitgang', 1928-1929 
Deze socialistische drukkerij, waar onder meer Het Volk werd gedrukt, 
ging op in De Arbeiderspers. 

45. Scheidsgerecht bij de Zuiderzeewerken, 1928 
Scheidsgerechten arbitreerden bij (bepaalde) geschillen tussen leden 
van het personeel en de bedrijfsleiding. 

46. Raad van Bestuur van de Haagse Volksuniversiteit, 1928-1937 
Drees was vanaf 1916 lid geweest van de Raad van Toezicht (zie nr. 16). In 
de Raad van Bestuur volgde hij Albarda op. 

47. Algemene armencommissie, 1928-1945 
Deze commissie, ingesteld op grond van de Armenwet, gaf adviezen aan 
autoriteiten en, op verzoek, aan instellingen van armenzorg en welda
digheid. 

48. Medewerker van Het Ziekenhuiswezen, 1928-? 
Drees heeft weinig in dit blad gepubliceerd. 

1929 

49. Commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering, 1929-1939 
Deze commissie was ingesteld op grond van het Werkloosheidsbesluit 
1917. Drees maakte enkele keren deel uit van de (sub)commissie van be
roep. 

50. Commissie van de SDAP inzake cumulatie van functies, 1929-1930 
Drees was voorzitter van deze commissie. 

51. Raad van commissarissen van NV De Arbeiderspers, 1929-1945 
Op 21 mei 1929 werd de oprichtingsakte van De Arbeiderspers gete
kend. Drees trad toe tot de raad van commissarissen. 
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52. Normalisatiecommissie voor textielgoederen en meubilair voor zie

kenhuizen, 1929-1945 

Drees was voorzitter van deze commissie, die was ingesteld door de 

Hoofdcommissie voor Normalisatie (zie nr. 57). 

53. Vereniging van Sociaal-Democratische Gemeenteraadsleden, 1929-

1940? 

Lid van het bestuur van de afdeling Zuid-Holland (1929-1940?), lid van 

het hoofdbestuur (1933-1940?). 

54. Commissie inzake de verhouding tussen werklozensteun en de Ar

menwet, 1929-? 

Voorzitter C.J.Ph. Zaalberg. Deze commissie heeft na 1930 praktisch 

niet meer gefunctioneerd, als gevolg van het intreden van de crisis. 

55. Nederlands Comité van de Union Douanière Européenne, 1929-? 

Dit comité propageerde vermindering van de handelsbelemmeringen 

binnen Europa. Het Nederlandse comité sprak liever van een Europese 

Douane Entente omdat het woord 'Union' te veel deed denken aan een 

tolverbond. 

1930 

56. Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Welda

digheid, 1930-1934 

Drees was tevens lid van een commissie die een mogelijke reorganisatie 

van de vereniging onderzocht (1931-1933). Ook maakte hij deel uit van 

de jury bij een prijsvraag over wettelijke regeling van de werklozen

steun. 

57. Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland, 1930-1939 

De commissie streefde naar standaardisering van verschillende soorten 

producten en voorschriften, in het belang van producenten en gebrui

kers. Drees maakte al deel uit van de subcommissie voor ziekenhuisbe-

nodigdheden (nr. 52). 

58. Commissie inzake moeilijkheden bij en reorganisatie van de Neder

landse Reisvereniging, 1930 

Voorzitter J.Th. de Visser. 
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59- Commissie van de SDAP inzake de onderwijspacificatie, 1930-1931 

De commissie boog zich over de vragen: 1. of er verandering gebracht 

moest worden in het grondwettelijk vastgelegde beginsel van de gelijk

stelling tussen openbaar en bijzonder lager onderwijs; 2. of de gelijkstel

ling zich diende uit te strekken tot andere vormen van onderwijs. 

60. Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vrijhandel, 1930-1935 

1931 

61. Studiecommissie inzake centraal overleg tussen grote gemeenten 

over personeelsaangelegenheden, 1931-1933? 

In 1931 kwamen vertegenwoordigers van grote gemeenten op initiatief 

van de Arnhemse burgemeester S. J. R. de Monchy bijeen om te spreken 

over de mogelijkheid van meer contact tussen deze gemeenten bij de re

geling van de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel. De con

ferentie stelde een studiecommissie in die een regeling voor een Cen

traal Overleg ontwierp, waar in 1933 de eerste gemeenten (onder meer 

Den Haag) zich bij aansloten. 

62. Bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1931-1936 

Op aandrang van het Haagse college van B &w bleef Drees deze belang

rijke functie ook na zijn aftreden als wethouder nog enige tijd vervul

len. 

63. Vereniging van Nederlandse Arbeidsbeurzen, 1931-1942? 

Drees volgde Albarda op als voorzitter van deze vereniging. 

64. Raad van commissarissen van de NV Haagse Bouwmaatschappij, 

1931-1943 
De Habo was het gemeentelijk bouwbedrijf. 

65. Hoogheemraadschap Delfland, 1931-1933 

Drees werd tot hoofdingeland benoemd als vertegenwoordiger van ge

bouwd eigendom. 

66. Nationaal Crisis Comité, 1931-1936 

Dit comité, waarvan prinses Juliana beschermvrouwe was, had een 
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tweeledige taak: het verlenen van steun aan werklozen die niet onder 
bestaande regelingen vielen, en het verzorgen van aanvullende werk
lozensteun in natura (kleding, schoeisel, dekens enzovoort). Drees was 
tevens lid van het Haags Crisis Comité, de plaatselijke afdeling. 

1932 

67. Redactiecommissie van De Klaroen, 1932-? 
De Klaroen was een onregelmatig, vooral in verkiezingstijd verschij
nend propagandablad van de Haagse arbeidersbeweging. 

68. Commissie inzake de salariëring van in communauteit levende per
sonen, 1932 

Voorzitter H. Bijleveld. Het ging vooral om het vraagstuk van de salarië
ring van kloosterlingen-onderwijzers. 

69. Centrale commissie van bijstand voor de arbeidsbemiddeling en de 
migratie, 1932-1940 
Drees volgde Albarda op als voorzitter. 

1933 

70. Nederlandse Werkloosheidsraad, 1933-1940 
Drees werd lid als voorzitter van de Centrale commissie van bijstand 
voor de arbeidsbemiddeling en de migratie (nr. 69). 

71. Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1933-1945 
Lid namens de sDAP.Tweede secretaris van de fractie (mei 1933), onder
voorzitter (mei 1937), voorzitter (september 1939). Drees was: 
- derde voorzitter van de Tweede Kamer 1937-1940 
- lid van de huishoudelijke commissie 1937-1940 
- lid van de commissie voor de verzoekschriften 1937-1939 
- lid van de bijzondere commissie inzake de kwestie-Oss (voorzitter J. 
Schouten) 1939 
- lid van de vaste commissie voor buitenlandse zaken 1939-1940 
- lid van de Centrale Afdeling (die bestond uit de voorzitters van de vijf 
afdelingen en de Kamervoorzitter) 1939-1940 
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72. Commissie inzake salarisnormen van het personeel in dienst van 
provincies, gemeenten, waterschappen enz., 1933 
Voorzitter J. Schouten. De taak van de commissie was het opstellen van 
algemene normen voor de salariëring van personeel in dienst van lagere 
overheden. Op grond daarvan zou de regering de salarisregelingen kun
nen toetsen en zo nodig bijstellen. 

In september 1933 trad Drees af als wethouder. Hij bleef lid van de ge
meenteraad (zie nr. 13 onder c) . 

73. Bestuur van de Stichting Haags Jeugdhuis, 1933-1938 
Deze stichting beheerde het Haags Jeugdhuis te Noordwijk dat door 
jeugdige Haagse werklozen werd gebouwd. 

1934 

74. Commissie van de SDAP inzake de financiële verhouding tussen Rijk 
en gemeenten en hetWerkloosheidssubsidiefonds, 1934 
Ingesteld na de indiening van de wetsontwerpen tot: 1. herziening van 
de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten (een wijziging van 
de wet van 1929); 2. regeling van de gemeentelijke kosten van de werklo
zenzorg (het Werkloosheidssubsidiefonds moest onder meer zorgen 
voor een meer gelijkmatige spreiding van de kosten van de werklozen
zorg over de gemeenten). 

75. Bestuur van het 'Werkfonds 1934', 1934-1936 
Het Werkfonds werd opgericht om de uitvoering van openbare werken, 
de industrialisatie en de woningbouw te stimuleren. Drees was lid van 
de commissies voor woningbouw, voor plannen betreffende Den Haag 
(voorzitter) en voor grote openbare werken. 

76. Commissie voor het ontwerpen van een werkplan voor Zuid-Hol
land, 1934 
De commissie bestond uit leden van de SDAP-fractie van de Provinciale 
Staten. Eind 1934 dienden ze voorstellen in: 1. ter bevordering van de in
dustrialisatie (oprichting van een Economisch-Technologisch Instituut 
en stichting van een provinciale industriebank); 2. voor de vervroegde 
uitvoering van openbare werken. 
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JJ. Commissies van advies volgens art. 8 van de Bedrijfsradenwet, 1934-

1939 

Drees was lid van de drie kerncommissies: industrie (1934-1939), mid

denstand (1934-1939), landbouw (1935-1939). 

78. Financiële commissievan SDAP en NVV, 1934-1935 

Drees werd in juni 1934 lid van deze in 1933 ingestelde commissie die 

zich bezighield met het devaluatievraagstuk. De commissie bracht in 

1935 een verdeeld rapport uit. 

79. Commissie voor het Plan van de Arbeid, 1934-1940? 

Ingesteld door SDAP en N V V . De commissie bleef na de publicatie van 

het Plan bestaan voor de verdere uitwerking ervan. Drees werd in april 

1940 voorzitter. 

80. Commissie van de SDAP inzake het crisisprogram voor de gemeen

teraadsverkiezingen, 1934 

De commissie had oorspronkelijk als taak zich te buigen over een even

tuele herziening van het gemeenteprogram, maar beperkte zich tot de 

opstelling van een urgentieprogram voor de raadsverkiezingen van 

1935-

81. Commissie inzake werkverruiming en ordening (in Den Haag), 

1934-1935 
I ngesteld door de Plaatselijke Raad van s D A P en Nieuwe H B B . Drees was 

voorzitter. De commissie bepleitte onder meer uitvoering van openbare 

werken, krotopruiming, bouw van goedkope arbeiderswoningen en or

dening van de bouwnijverheid. 

1935 

82. Commissie inzake reorganisatie van het gemeentebestuur, 1935-1936 

Ingesteld door de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Han

del. Voorzitter C. W. van der Pot. 

83. Commissie van aandeelhouders tot onderzoek van de rekeningen 

van NV De Centrale Arbeidersverzekerings- en Depositobank, 1935 
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84. Commissie voor contact tussen de SDAP-raadsfracties in de grote 

steden 1935-? 

Op initiatief van Drees vond in juli een bespreking plaats tussen het PB 

van de SDAP, het dagelijks bestuur van de VSDG en vertegenwoordigers 

van de raadsfracties uit de zes grote steden (Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag, Utrecht, Haarlem en Groningen). Het doel van de bespre

king was afstemming van de standpunten op het gebied van onder meer 

de arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel, financiën, werklo

zenzorg en werkverruiming, bedrijfsordening. Er werd een kleine com

missie ingesteld om de vraagstukken te bestuderen en richtlijnen op te 

stellen. 

1936 

85. Commissie van SDAP en N W inzake sociale verzekering, 1936-1938 

86. Commissie van advies voor het Werkloosheidssubsidiefonds, 1936-

1943 

Uit het Werkloosheidssubsidiefonds, dat deels door de gemeenten, 

deels door het Rijk werd gevoed, ontvingen de gemeenten bijdragen 

in de kosten van de werklozenzorg. De commissie van advies werd inge

steld op aandrang van Drees (bij de verlenging van de wet op het Werk

loosheidssubsidiefonds). Zie ook nr. 74. 

1937 

87. Commissie van advies inzake de Girowet, 1937-1942? 

Drees werd benoemd als vertegenwoordiger van gemeentelijke belan

gen. 

88. Commissie inzake herziening van de Armenwet, 1937 

Ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Welda

digheid (februari). De werkzaamheden van deze commissie werden in 

november opgeschort in verband met de instelling van de staatscom

missie inzake werklozenzorg (zie nr. 92). 

89. Commissie van SDAP en NVV inzake herziening van de Armenwet, 

1937-1938 
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Opgeheven in verband met de instelling van de staatscommissie inzake 

werklozenzorg (zie nr. 92). 

90. Gedelegeerde van de regering op het internationale stenografiecon

gres te Londen, 1937 

91. Commissie van de SDAP inzake herziening van het strijdprogram, 

1937-1938 

1938 

92. Staatscommissie inzake werklozenzorg, 1938-1940 

Voorzitter J. P. Fockema Andreae. Drees maakte deel uit van de subcom

missie inzake financiële voorzieningen. Hij bedankte tussentijds voor 

het lidmaatschap van de staatscommissie vanwege drukke werkzaam

heden. 

93. Commissie van preadvies over het voorontwerp wettelijke regels in

zake kinderbijslagverzekering, 1938 

Ingesteld door de Hoge Raad van Arbeid. 

94. Staatscommissie inzake wijziging van de Woningwet, 1938-1940 

Voorzitter K.J. Frederiks. Drees zat in de subcommissie die het werk

programma opstelde en maakte vervolgens deel uit van de subcommis

sies voor stedenbouwkundige vraagstukken en voor ordening van de 

bouwproductie. 

95. College van arbiters in arbeidsgeschillen in het landbouwbedrijf, 

1938-1940? 

96. Commissie inzake werkverruiming en werkverschaffing (in Den 

Haag), 1938 

Ingesteld door de federatie en de raadsfractie van de SDAP. Drees werd 

voorzitter. De commissie bouwde voort op het rapport uit 1935 (zie nr. 

81). 

97. Raad van advies van het Instituut voor Bestuurswetenschappen, 

1938-1940? 

Dit instituut werd opgericht door de v N G . 
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1939 

98. Dagelijks bestuur van het Studiefonds voorWerkverruiming, 1939-

1940? 

Het studiefonds ontstond uit een particulier initiatief en was bedoeld 

om de verruiming van de werkgelegenheid te bevorderen (met bijzon

dere aandacht voor industriële projecten). Het bestuur bestond in 

hoofdzaak uit kopstukken uit de industriële en financiële wereld. 

99. Bestuur van het Centraal Instituut voor Industrialisatie, 1939-1940? 

Het doel van dit instituut was bevordering van de industrialisatie en 

coördinatie van de activiteiten van de verschillende instellingen die zich 

al op dat terrein bewogen. Het bestuur was al in juli 1938 benoemd, 

maar werd pas een jaar later geïnstalleerd. Drees was aangewezen als 

vertegenwoordiger van werknemersbelangen. 

In 1939 werd Drees ondervoorzitter van de partij (nr. 40) en voorzitter 

van de SDAP-fractie in de Provinciale Staten (nr. 24), de Tweede Kamer 

(nr. 71) en de Haagse gemeenteraad (nr. 13). 

100. Executieve van de Socialistische Arbeiders Internationale, 1939-

1940 

Drees volgde Albarda op toen deze minister werd. 

101. Bestuur van het'Algemeen Steuncomité 1939', 1939-1940 

Het steuncomité, onder (ere)voorzitterschap van prinses Juliana, werd 

in oktober 1939 opgericht om te voorzien in de noden, die ontstonden 

door de 'buitengewone omstandigheden'. Drees maakte deel uit van het 

dagelijks bestuur en fungeerde naar eigen zeggen 'praktisch' als voorzit

ter. Het comité werd in juli 1940 opgeheven. 

1940 

102. Bestuur van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie, 

1940 

Als opvolger van Albarda. 
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