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WOORD VOORAF

Met het verschijnen van de studie over het vierde en laatste kabi- 
net-Drees sloot het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 
(c p g ) een langjarige onderzoeksperiode af; een periode waarin 
de studie naar de parlementaire geschiedenis van de Drees-era 
centraal stond. Ter gelegenheid hiervan organiseerde het c p g  

op 10 maart 2004 een wetenschappelijk congres waar Drees als 
minister-president centraal stond.

‘Een sobere overheid met een sociaal beleid’ was Drees’ uit
gangspunt. Het was de periode van de wederopbouw en van het 
begin van de uitbundige economische groei. Drees legde met 
zijn brede-basiskabinetten, waarvan rooms-rood de kern vorm 
de, de basis voor de verzorgingsstaat. Minister-president Drees 
werd in brede kring, ook buiten zijn eigen partij, gerespecteerd 
voor de wijze waarop hij leiding gaf. De Tweede Kamer bood in 
deze jaren flink tegenspel -  ook de coalitiefracties’ deden hier
aan mee -  maar echt moeilijk maakte de Kam er het de Drees- 
kabinetten zelden. Na het bisschoppelijk mandement van 1954 
kwamen er barsten in de brede basis; de verkiezingsstrijd (tus
sen PVDA-leider Drees en KVP-leider Romme) was in 1956 onge
kend hevig. De kabinetscrisis in 1958 betekende het definitieve 
einde van rooms-rood.

De beeldvorming over Drees wisselt in de tijd. In de jaren 
zestig en zeventig was het bon ton zich enigszins laatdunkend 
over hem uit te laten. Hij was zo saai, zo zuinig en zo ouderwets. 
Drees op zijn beurt kon zich steeds minder vinden in de koers 
van de p v d a ,  met name door de stempel die Nieuw Links eind 
jaren zestig op de partij drukte. In 1971 verliet Drees de partij. In 
de jaren tachtig vond langzaam maar zeker een herwaardering 
van zijn persoon plaats. Bij zijn dood in 1988 kopten de kran
ten: ‘Drees reeds bij zijn leven een mythe’ ( n r c  H andelsblad), 
‘Een waarlijk nationale figuur’ (De Telegraaf) en ‘Vader Drees, 

de enige staatsman van na de oorlog’ (Het Parool). In de jaren
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negentig werd Kok nogal eens vergeleken met Drees: de partij 
ontstegen, premier voor alle Nederlanders, de boekhouder en 
de wethouder.

Tijdens het congres keken ‘Drees-deskundigen’ en oud-politici 
van verschillende stromingen (v v d , k v p , PVDA/Nieuw Links) 
terug op Drees. Was hij die staatsman, de nationale figuur, die 
socialist in hart en nieren, die bruggenbouwer, die unieke dua
list? Is het terecht dat er alleen voor hem bij de ingang van het 
Binnenhof een monument is opgericht?

Dit boek doet verslag van het congres. De auteurs is de vrij
heid gelaten hun gesproken bijdragen al o f niet aan te vullen. 
Hierdoor zijn sommige stukken wat langer geworden dan de 
andere.

Tot slot gaat een woord van dank uit naar onze collega’s Anne 
Bos en M ar ij Leenders, zonder wie de organisatie van het con
gres niet zou zijn gelukt, en Irene Helsen, die veel werk ver
richtte voor deze bundel. De totstandkoming van dit boek werd 
mogelijk gemaakt door de medewerking van het bestuur van 
de Stichting Parlementaire Geschiedenis: mr. E.M . d ’Hondt, E. 
van Middelkoop, prof. dr. U. Rosenthal en drs. M.J.M. Verha
gen. Ook zijn wij dank verschuldigd aan de leden van de weten
schappelijke raad van het c p g , te weten prof. dr. R .A.M . Aerts, 
prof. dr. J.Th.J. van den Berg, prof. dr. E.C. Coppens en dr. G. 
Voerman.

Jan W illem Brouwer 
Peter van der Heiden



D e  ‘o l i e m a n ’

D r e e s  a l s  v o o r z i t t e r  v a n  d e  m i n i s t e r r a a d

Peter van der Heiden

Inleiding

Op 16 oktober 2002 viel het eerste kabinet-Balkenende. Na ruim 
twee maanden kwam er een einde aan de coalitie van c d a , v  v d  

en l p f . Het hoongelach over dit voortijdig einde was niet van de 
lucht. Een kabinet dat 20 snel ten val komt, dat moest toch ook 
iets zeggen over de leider van de ministersploeg. Volgens velen 
was J.P. Balkenende (c d a ) niet geschikt als premier en kon hij er 
maar beter mee ophouden. Een langdurige carrière als minister
president zou er, na zon mislukte start, sowieso niet in zitten.

De 87 dagen van Balkenende zijn inderdaad een naoorlogs, 
maar geen absoluut record. In 1939 moest minister-president 
H. Colijn (a r p ) al na twee dagen het ontslag van zijn vijfde 
kabinet bij de koningin indienen. Voor de naoorlogse periode 
stond het record, wanneer de premature kabinetscrisis vóór het 
uitspreken van de regeringsverklaring door het kabinet-Van 
Agt-Den Uyl in 1981 niet wordt meegerekend, ook al behoor
lijk scherp. In december 1948, vier maanden na het aantreden, 
viel het eerste kabinet van de man die ruim  tien jaar lang aan 
het roer zou staan van Nederland, en aan wie deze bundel is 
gewijd. Het naakte feit dat een kabinet snel valt, zegt blijkbaar 
weinig over de leidinggevende capaciteiten van de premier. Op 
zijn minst zegt het weinig over het uithoudingsvermogen van 
de kabinetsleider; Drees zou nog tien jaar en drie kabinetscrises 
nodig hebben om het ambt definitief neer te leggen.
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Kabinetscrises

Er is eigenlijk maar één overeenkomst tussen de crisis van Bal
kenende van 2001 en die van Drees ruim 50 jaar eerder: beide 
vonden plaats in de ministerraad. De verschillen tussen de 
beide gebeurtenissen zijn echter veel groter. Waar Balkenende
I uiteenspatte door de interne problemen van een onvolgroeid 
politiek gelegenheidsverbond, de Lijst Pim Fortuyn (l p f ), strui
kelde Drees over het grootste politieke probleem van zijn tijd: 
de dekolonisatie van Indonesië, p v d a  en k v p  stonden lijnrecht 
tegenover elkaar bij de vraag of er voor de tweede keer geweld 
gebruikt mocht worden tegen de Republiek Indonesië. Toen de 
stemming in het voordeel van de k v p  -  en dus voor het gebruik 
van geweld -  uitpakte, kondigde Drees aan het ontslag van zijn 
kabinet bij de koningin te zullen indienen.1 W aar het naderende 
einde van het kabinet-Balkenende I al ruim van tevoren breed 
werd uitgemeten in de pers -  overal waar LPF-prominenten ver
schenen, draaiden de televisiecamera’s - ,  bleven pers en publiek 
in het ongewisse over de crisis in het kabinet-Drees-Van Schaik. 
Koningin Juliana weigerde het ontslag te aanvaarden en een 
aantal ministers sloeg aan het lijmen. Met succes. De ontwik
kelingen in Indonesië waren blijkbaar zodanig dat de PVDA-mi- 
nisters overstag gingen. Zonder dat er een haan naar kraaide, 
zat er in rap tempo weer een kabinet, dat officieel zelfs nooit de
missionair was geweest. De tweede politionele actie kon worden 
uitgevoerd, onder medeverantwoordelijkheid van de p v d a  en 
haar voorman Drees. Net als de eerste zou ook de tweede poli
tionele actie onder buitenlandse druk gestaakt worden, waarna 
de soevereiniteitsoverdracht vreedzaam kon verlopen.2

De crisis van december 1948 was de enige onder Drees’ voor
zitterschap die ontstond in ‘de boezem van het kabinet’. De twee 
andere crises die zijn kabinetten zouden kennen, werden ver
oorzaakt door conflicten met de Tweede Kamer. De p v d  A-leider 
was er ook de man niet naar om de zaken binnen de minister-
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raad op de spits te drijven, of om deze op de spits te laten drijven. 
In zijn boek De vorming van het regeringsbeleid stelde Drees dat 
een minister-president een ‘olieman moest zijn: kabi nets overleg 
diende gesmeerd te worden: ‘Men moet niet denken, dat het bij 
het overleg altijd gaat om scherpe tegenstellingen, maar er is nu 
eenmaal een veelzijdigheid van belangen, die tegen elkaar moe
ten worden afgewogen.’3 Het lijkt Drees ten voeten uit. Drees’ 
terminologie is gedepolitiseerd en zelfs wat technocratisch. De 
hogere politiek was geen politieke scherpslijperij, m aar zakelijke 
belangenafweging in de ministerraad. En de minister-president 
was ingehuurd om deze belangenafweging soepel te houden en 
in goede banen te leiden. Dat deed Drees, volgens alle betrok
kenen, uitstekend en onpartijdig.

Drees als voorzitter

De meest neutrale van die betrokkenen was J. Middelburg, van 
1950 tot 1973 secretaris van de ministerraad. In een interview 
met de journalist W. Breedveld omschreef hij Drees als volgt:

'Drees was een actieve voorzitter, maar hij bleef tegelijkertijd rus
tig in de ministerraad. Hij had een natuurlijk overwicht, onder 
andere door zijn intellect, zijn fenomenale geheugen, zijn enor
me werklust, zijn ervaring en leeftijd. De andere ministers waren 
vaak twintig of meer jaren jonger (...).’4

Observaties en kwalificaties van J.M .A.H. Luns en H.J. Hofstra, 
twee bewindslieden die onder Drees dienden, sluiten daarbij 
aan: Luns, van 1952 tot 1971 minister van Buitenlandse Zaken, 
noemde de premier veelal ‘vader W illem ’, of, in officiëler gezel
schap, ‘president’.5 Hofstra, in de periode 1956-1958 minister van 
Financiën en een van de hoofdrolspelers in de kabinetscrisis 
van 19586, verhaalde:
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‘Er was een beetje afstand, zoals je kunt hebben bij iemand tegen 

wie je opziet, en we zagen allemaal wel tegen hem op. Je kon altijd 
met moeilijkheden bij hem aankomen, hij heet niet ten onrechte 
Vader Drees. Maar in mijn generatie was je, bij alle waardering, 
geen vriend van je vader.’7

Terug naar secretaris Middelburg, die Drees’ compromisbereid
heid én diens vermogen om dat compromis te bereiken als be
langrijkste kenmerk van diens premierschap zag: ‘Drees streefde 
in de ministerraad steeds naar een oplossing die een brug sloeg 
tussen de verschillende standpunten. Hij deed dit zonder zijn 
eigen socialistische overtuiging te verloochenen.’8 Overigens 
noemt Middelburg, die als secretaris van de ministerraad negen 
premiers meemaakte, ‘de beste premier die we gehad hebben’.9

Hoe dachten collega-ministers over hun voorzitter? J. Zijlstra, 
minister van Economische Zaken voor de a r p  in de laatste twee 
kabinetten-Drees, roemde de premier voor zijn onpartijdigheid. 
‘Het kon hem niet schelen uit welke partij een standpunt kwam ’, 
herinnerde de antirevolutionaire bewindsman zich jaren later. 
De vergaderingen van de ministerraad liepen volgens Zijlstra, 
die zelf ook premier zou worden, ‘geolied’.10 Blijkbaar was Drees 
inderdaad in staat de door hem geambieerde rol van olieman te 
vervullen. W D -m inister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker 
beaamde deze kwalificaties volmondig: ‘Drees als leider van de 
ministerraad? Het kon niet beter.’11 Ook M .A.M . Klompé, na
mens de k v p  minister van Maatschappelijk Werk en de eerste 
vrouwelijke minister, onderschreef Drees’ kwaliteiten. ‘Wat na
tuurlijk heel sterk voor hem gold, was dat hij voor alle partijen 
aanvaardbaar was. Dat was hij zeker!’12 Haar partijgenoot Luns 
noemde Drees ‘een van de betrekkelijk weinige mensen, voor 
wie ik heel veel respect heb en heb gehad’, onder meer door ‘de 
wijze waarop hij de regering leidde’; overigens zonder uit te w ij
den over de wijze waarop Drees dat deed.13
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Loftuitingen alom dus voor Drees. Klompés enige ‘kritiek
punt’ was dat de premier niet meedeed aan de door haar ge
organiseerde gezamenlijke maaltijden van de ministersploeg 
op maandagavond in restaurant ‘Vieux doelen’. Het ontbreken 
van de kabinetsleider kwam volgens haar de teamgeest niet 
ten goede.14 Drees at liever thuis. In de schorsing van de m i
nisterraadsvergaderingen ging hij richting Beeklaan voor zijn 
sobere maaltijd. Daartoe schorste hij de vergadering om kwart 
voor één; zo was hij op tijd thuis voor het radionieuws van één 
uur, dat hij samen met zijn vrouw To beluisterde. De middag
vergadering duurde dan tot v ijf uur -  en was daarmee op tijd 
afgelopen voor het avondeten. Voor Drees was dat het moment 
om weer terug te gaan naar de Beeklaan, waar hij kabinetsstuk- 
ken kon doornemen. Daar had hij tijd genoeg voor, want, zoals 
Drees in zijn dagboek schreef, kon hij niet ‘geacht worden over 
hobby’s te beschikken’.15

Loftuitingen alom voor de op dat moment al bejaarde staats
man. Het is opvallend dat het vooral niet-partijgenoten zijn die 
Drees enkel positief waarderen. PVDA’ers waar Drees mee te 
maken had, hadden naast veel waardering toch ook vaak kritiek 
op hun partijleider. Bij hen klinken opeens ook kwalificaties als 
‘rechtlijnig’ en ‘hardnekkig’. Blijkbaar vergat de ‘olieman’ wel 
eens dat het heel belangrijk is om de motor te smeren, maar dat 
ook de andere draaiende onderdelen onderhoud vergen. Wel
licht vond Drees soepel overleg met andersdenkenden in het ka
binet van zo groot belang dat hij te weinig aandacht schonk aan 
zijn eigen partij. Het kan de schaduwzijde zijn van Drees’ repu
tatie van boven de partijen staand staatsman, hoewel dat beeld, 
althans voor de partijpolitieke praktijk, al door de historicus 
Brinkm an was bijgesteld.16 J.M. den Uyl, die hem als directeur 
van de W iardi Beckmanstichting en als Kamerlid meemaakte, 
bewaarde een ‘allerminst angeliek’ beeld van Drees: ‘Zeer weer
baar, zijn fabuleuze kennis van zaken nooit verbergend, vaak 

met venijn, soms met sarcasme, doceerde hij hoe de zaken in
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elkaar zaten/ Volgens Den Uyl moest het begrip ‘groot’ in de 
politiek met een korreltje zout worden genomen: ook Drees had 
zijn kleine kanten.17 S.L. Mansholt, de enige minister die Drees 
in al zijn kabinetten heeft meegemaakt, was nog wat kritischer. 
Weliswaar roemde de Landbouwminister in latere interviews de 
premier als een man die grote kwaliteiten had en een uitstekend 
bestuurder was, maar tegelijkertijd benadrukte hij vooral de 
negatieve kanten van Drees. Volgens Mansholt kon zijn partij
leider zich moeilijk verplaatsen in nieuwe ontwikkelingen, had 
hij geen oog voor de boeren, was hij ‘rechtlijnig’, kon hij moeilijk 
de situatie op internationaal vlak taxeren, had hij een koopmans- 
idee over Nieuw-Guinea, kon hij ‘ongelooflijk star’ zijn en was 
hij ongelooflijk hard’. Mansholt noemde Drees ‘de hardste poli
ticus die ik heb meegemaakt’.18

De schaduwkant: contact met de fractie

Echt negatief waren de PVDA-fractieleiders die met Drees te 
maken kregen -  overigens beiden ook ruimschoots na de Drees- 
era. In een interview in Vrij N ederland noemde jhr. M. van der 
Goes van Naters Drees ooit ‘een stiekum mannetje’.19 Ook in 
Van der Goes’ memoires komt Drees er niet erg positief vanaf
-  evenals overigens Van der Goes in de herinneringen van Drees. 
Volgens Van der Goes gaf Drees verschillende malen lezingen 
van gebeurtenissen die niet geheel strookten met de waarheid, 
waarbij de fractievoorzitter vooral doelde op de gang van zaken 
rond een door hem gegeven interview over het Indonesiëbeleid 
dat tot zijn aftreden zou leiden.20 Ook raakte Van der Goes da
nig gefrustreerd door het feit dat het vrijwel onmogelijk was om 
tot Drees door te dringen. De premier lichtte de fractievoorzit
ter nooit in en de samenwerking kwam volgens Van der Goes 
telkens van één kant. Hij concludeerde dan ook: ‘Het was een 
ondankbare taak zich altijd te moeten richten op de politiek 
van Drees.’21 A l eerder formuleerde hij het zo: ‘Het was voor



DE ‘ O L I E M A N ’ 15

de fractie heel erg moeilijk om hem tot overleg te krijgen. Er 
moest geregeerd worden en niet gepraat.’22 J.A.W. Burger, die 
Van der Goes na een kortstondig fractievoorzitterschap van L. A. 
Donker opvolgde, was al niet veel positiever. Ook hij had grote 
moeite om contact te krijgen met zijn partijleider, die de deur 
naar de fractie onder het motto van dualisme stevig dicht hield. 
‘Complete flauwekul’, was dat dualisme volgens Burger. De k v p - 

fractie en k v p -ministers ‘kletsten duidelijk steeds met elkaar. 
De houding van Drees kan dan wel correct geweest zijn, maar 
de werkelijkheid was natuurlijk dat hij aan zulke contacten op 
de een of andere manier geen behoefte had.’ Burger had als frac
tievoorzitter ook wel eens ‘een steuntje in de rug willen hebben 
van Drees, maar dat kreeg ik nooit, want dat klopte niet met het 
dualisme’.23

Met deze uitspraak van Burger komen we bij een wezensken
merk van Drees als minister en minister-president: zijn dua
lisme. Het dualisme van Drees lijkt niet zozeer te bestaan uit 
het formeel staatsrechtelijk dualisme -  een strikte scheiding in 
verantwoordelijkheden van regering en parlement -  maar meer 
een partijpolitiek dualisme. Drees hield afstand van zijn p v d a - 

fractie, terwijl hij wel politiek leider was van die zelfde Partij 
van de Arbeid. Volgens Burger zocht Drees zijn ministers bij 
voorkeur aan van buiten de fractie, weer een eigenschap die 
hem niet geliefd maakte bij zijn ‘tweede man’:

‘De fractie en de fractievoorzitter deden het altijd verkeerd. 
Andere mensen waren nou eenmaal in de wieg gelegd om mi
nister te zijn. Voor een kabinet zocht hij het liefst mensen van 
buiten de fractie, niet van dat lastige gezelschap. Het leek wel of 
ze van God gegeven zo uit de lucht kwamen vallen, zo van: wij 
zijn als ministers geboren, dat kunnen wij ook niet helpen, en 
jullie gewone mannekes van de Tweede Kamer zijn ervoor om je 
voor ons rot te sjouwen en in het land te vertellen dat wij het zo 

goed doen.’24



16 D R E E S ,  M I N I S T E R - P R E S I D E N T  1 9 4 8 - 1 9 5 8

Het is niet bekend waar Burgers frustratie op gestoeld is, maar 
zij wordt niet ondersteund door de feiten. De p v d a  rekruteerde, 
óók onder Drees, bewindslieden juist bij voorkeur uit de volks
vertegenwoordiging, veel meer dan andere partijen. Van de vijf 
PVDA-ministers die zitting hadden in de kabinetten-Drees-Van 
Schaik en -Drees II hadden slechts twee bewindslieden geen 
parlementaire ervaring (P. Lieftinck en Mansholt), voor Drees 
III gold dat alleen nog m aar voor Mansholt, terwijl halverwe
ge Drees IV  Mansholt werd vervangen door Tweede Kamerlid 
A. Vondeling, waarna er nog maar één PVDA-minister zonder 
Kamerachtergrond was (I. Samkalden).25 M aar Burgers over
tuiging was rotsvast. Ook in Een leven lang dwars sprak hij van 
Drees’ neiging de kritische fractie over te slaan bij het zoeken 
naar ministers: ‘Hij moest altijd hele hoge meneren hebben voor 
dat ministerschap.’26

Drees’ dualisme was overigens niet gespeend van enig op
portunisme. Immers, wanneer de premier het zelf nodig vond

-  bijvoorbeeld bij dreigende crises - , schuwde hij het contact met 
de PVDA-fractie niet. Dat contact mocht echter geen bindend 
karakter hebben, zo schreef hij in zijn boek Zestig ja a r  levenser
varing. Ministers dienden op de hoogte te zijn van wat er in hun 
partij omging, maar mochten niet met partijpolitieke wensen- 
lijstjes de ministerraadsvergaderingen bezoeken.27

In Drees’ opvatting van het minister-presidentschap pasten 
al te nauwe banden met de partij dus niet. Om de rol van ‘olie
man’ goed te kunnen vervullen, moest hij immers niet te zeer 
gebonden zijn door zijn politieke geestverwanten. Deze situatie 
betekende echter wel dat de p v d a  in een lastiger parket terecht
kwam dan haar coalitiepartners. Waar de politiek leider van de 
p v d a  een gedepolitiseerde rol speelde in de ministerraad en in 
het kabinet, konden zijn collega’s/concurrenten vanuit de Ka- 
merbankjes voluit gaan. C.P.M. Romme, politiek leider van de 
k v p , J. Schouten en later J.A.H.J.S. Bruins Slot van de a r p , H.W. 
Tilanus van de c h u  en P.J. Oud van de v v d  combineerden hun
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leiderschap met het fractievoorzitterschap, niet met een m i
nisterschap. Dat gaf hun de ruimte om zich vergaand van het 
kabinetsbeleid te distantiëren, een ruimte die door met name 
Romme, Bruins Slot en Oud ook met graagte werd genomen.

Voor de p v d a  moest Burger de rol vervullen die Romme c.s, 
voor hun partijen vervulden, maar dan zonder de daarbij beho
rende positie. Als puntje bij paaltje kwam, was Drees politiek 
leider, en niet Burger. En Drees was, volgens zijn secondanten, 
niet gediend van een al te kritische houding. Zowel Burger als 
Van der Goes beklaagden zich hierover. Burger in Een leven lang 
dwars: ‘Z on  verhaal met kritische noten, dat ik tijdens de Alge
mene Beschouwingen hield, vond hij toch niet fijn. Dat moest 
eigenlijk niet. Hij zat er toch im m ers?’28 Van der Goes schreef 
in december 1948, direct na het begin van de tweede politionele 
actie, een brief aan Drees, waarin hij zijn partijleider verweet 
een ‘blind volgen’ van de fractie te verwachten en niet open te 
staan voor de onrust binnen de eigen partij: ‘Werkelijk Wim, 
dat breekt de mogelijkheden, om de zaken bijeen te houden, af. 
Ik beklaag me hierover bitter.’29

Tot slot

Het is de vraag o f het een verstandige keuze is geweest om pre
mier Drees ook het politiek leiderschap te laten vervullen. Een 
premier moet immers vooral het regeringsbeleid over het voet
licht brengen, terwijl een politiek leider juist de visie van zijn 
partij moet uitdragen. Zeker voor een partij als de p v d a  is deze 
combinatie van functies lastig. Als progressieve, veranderings
gezinde partij moet zij vrijwel altijd opboksen tegen coalitie
partners van meer behoudende signatuur, en vaak ook nog eens 
tegen een rechtse meerderheid in het parlement. In de periode- 
Drees was dat zeker -  en in toenemende mate -  het geval. Met 
een naar rechts opschuivende k v p  en a r p  midden jaren vijftig
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k w a m  de p v d a  steeds verder in de v e rd r u k k in g ,  hetgeen ten

slotte leidde tot het eind v a n  de brede basis.

Wellicht heeft het feit dat de functies van premier en politiek 
leider waren verenigd in één persoon -  en nog wel in de per
soon van de ‘zakelijke’ Drees -  aan deze breuk bijgedragen. Het 
gevaar is immers bepaald niet denkbeeldig dat een ‘olieman’, 
een premier die de beraadslagingen in de ministerraad voor
namelijk ziet als zakelijke belangenafweging, vervreemdt van 
zijn geestverwante fractie en zijn electorale achterban. Beide 
processen hebben zich bij Drees voorgedaan, evenals overigens 
bij zijn latere erfopvolger W. Kok. Ook Kok combineerde het 
partijleiderschap met het (vice-)premierschap, en ook hij kwam 
in de problemen met zijn achterban. In veel grotere mate nog 
dan Drees, die weliswaar te maken had met morrende fractie
voorzitters, maar niet met massaal protest uit de partij en uit de 
verwante vakbeweging, zoals Kok rond de w a o -crisis van 1991. 
Kok overleefde dat protest enkel door met aftreden te dreigen op 
een partijcongres.

Is het niet verstandiger om deze functies te scheiden? Een eer
ste antwoord op deze vraag had kunnen worden geformuleerd 
als de p v d a  bij de verkiezingen van 2003 als grootste partij uit 
de bus was gekomen. Immers, PVDA-fractievoorzitter en poli
tiek leider W.J. Bos gaf, gedwongen door de plotselinge politieke 
realiteit van zeer succesvolle opiniepeilingen, te kennen zelf 
geen minister-president te willen worden wanneer zijn partij de 
verkiezingen zou winnen. M.J. Cohen, die als burgemeester van 
Amsterdam een reputatie van bruggenbouwer had gekregen, 
werd door de partij naar voren geschoven als premierkandi- 
daat. De verkiezingsuitslag was echter zodanig dat niet de p v d a  

maar het c d a  de premier mocht leveren, waardoor deze sociaal
democratische noviteit bij een voornemen bleef. Het was inte
ressant geweest om te zien of het Rommiaans dualisme, met een 
politiek leider die zich ideologisch kan profileren in de Kamer
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en een consensuszoekende uitvoerder in het kabinet, ook v o or  

de p v d a  kan werken.

In deze bundel kijken wij terug op tien jaar Drees als m inis
ter-president. Op 19 december 1958 keek Drees zelf op dezelfde 
periode terug. De notulen van de ministerraad melden ons:

‘De minister-president spreekt, in de verwachting dat het de 
laatste vergadering van het kabinet zal zijn, enkele woorden ten 
afscheid. Hij heeft het gevoel, dat dit een belangrijk moment is. 
Reeds in bezettingstijd was hij ervan overtuigd, dat men na de 
bevrijding tot andere verhoudingen in de Nederlandse politiek 
moest komen. Hij gelooft, dat de samenwerking, eerst tussen de 
k v p  en de p v d a  en later ook met de protestants-christelijke par
tijen voor het land van veel belang is geweest. (...) Spreker rele
veert, dat de persoonlijke verhoudingen in de ministerraad altijd 
goed zijn geweest en dat ook de zakelijke verhoudingen zodanig 
waren, dat hier steeds een oplossing gevonden kon worden. Hij 
betreurt, dat intussen de verhoudingen tussen de partijen slech
ter zijn geworden, wat tot de breuk heeft geleid.’30

Zelfs in zijn laatste woorden in de ministerraad bleef Drees de 
olieman. Drie dagen later ontving hij, inmiddels ambteloos bur
ger, het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw. De olieman kon 
eindelijk, op 72-jarige leeftijd, met pensioen.
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DREES IN DE TWEEDE KAMER

OVER W AAR DER ING , DUALISME EN EMOTIE

Carla van Baaien

Drees: de ideale minister-president in 1948

Het eerste optreden van Drees als minister-president in de 
Tweede Kamer was bij de regeringsverklaring van zijn eerste 
kabinet, op 12 augustus 1948. De Kam er als zodanig was hem 
natuurlijk al heel vertrouwd. In verschillende hoedanigheden 
had hij er opgetreden: als stenograaf, als gewoon Kamerlid voor 
de s d a p , als fractievoorzitter van diezelfde partij en als minister 
van Sociale Zaken. Hoe was zijn ontvangst als minister-presi
dent? Had de volksvertegenwoordiging vertrouwen in hem, in 
een socialistische -  in een ‘rooie’ -  minister-president? Dat was 
nog nooit eerder vertoond in Nederland. Sterker nog, het was 
nog niet zo heel lang geleden dat de socialisten überhaupt niet 
regierungsfahig waren. En dan nu al, na zo’n drie jaar meerege
ren, de minister-president leveren?

De ontvangst van Drees was opmerkelijk. Hij werd zo onge
veer de hemel ingeprezen. Vermoedelijk is er in Nederland geen 
minister-president geweest die een warmer welkom van de K a
mer heeft gekregen dan hij. Van links tot rechts was men ervan 
overtuigd dat Drees de kwaliteiten bezat die nodig waren om 
op dat moment de eerste man van Nederland te zijn. Ook al 
bracht zijn grootste concurrent, C.P.M. Romme, de leider van 
de katholieken, zijn waarderende woorden wat verhuld en ook 
al vond J. Schouten, aanvoerder van de antirevolutionairen, al 
die complimenten wat overdreven -  iedereen was het er toch 
over eens dat dit de man was die Nederland nodig had. En dat 

had puur met zijn persoonlijke kwaliteiten te maken, want poli
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tiek bezien werd er toch behoorlijk stevige kritiek geuit. Zo von
den sommigen een sociaal-democratische minister-president 
eigenlijk niet passen bij de verhoudingen in het land, niet pas
sen bij het karakter van het overwegend christelijke Nederland. 
Bovendien klopte het niet met de verkiezingsuitslag. De p v d a  

had nota bene verloren bij de verkiezingen. Niet de socialisten, 
maar de katholieken hadden de meeste stemmen verworven; de 
k v p  kwam in totaal uit op maar liefst v ijf zetels meer dan de 
p v d a . Kortom, eigenlijk had men ernstige bezwaren tegen een 
premier van PVDA-huize.

M aar ja, het was Drees. Dus hij kon wel. De fractievoorzitters 
in de Tweede Kamer roemden zijn persoonlijkheid, zijn manier 
van optreden, zijn bezonnen oordeel, zijn deskundigheid en zijn 
karakter; maar vooral wezen zij op het feit dat hij niet alleen on
der politici maar onder het gehele Nederlandse volk grote ach
ting en waardering genoot.1 Drees’ partijgenoot, fractievoorzit
ter jhr. M. van der Goes van Naters, sprak zelfs over Drees in 
termen van: een nationale figuur, (...) iemand, die vertrouwd 
wordt door het nationale bewustzijn’.2 Let wel: Drees was nog 
geen week premier toen al deze loftuitingen over hem werden 
uitgestort. Die hele lange periode van zijn minister-president- 
schap moest nog beginnen. Hier was voorwaar geen sprake van 
een kredietbenoeming. Zijn naam als vakkundig bestuurder 
was allang gevestigd, niet in de laatste plaats door de wet die 
in 1947 was aangenomen: de Noodwet-Drees, de voorloper van 
de a o w .

Interessant is natuurlijk de vraag naar de waardering voor 
Drees in de jaren die volgden op zijn wervelende entree. Bleef de 
Nederlandse volksvertegenwoordiging zo enthousiast over deze 
minister-president? Om op deze vraag een antwoord te vinden, 
heb ik gekeken naar de optredens van Drees in de Kamer door 
de jaren heen. Vooral de optredens van groot politiek gewicht: 
regeringsverklaringen bij nieuwe kabinetten, bij politieke crises 
en bij nationale of internationale rampen. Hoe luidde toen het
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oordeel over de minister-president? Bleven de fractievoorzitters 
in de Tweede Kamer zo tevreden?3 Daarnaast zal in dit artikel 
ook aandacht worden geschonken aan het kenmerkende van de 
verklaringen die Drees uitsprak en zullen drie gestolde Drees- 
beelden -  de dualist, de rationalist en de humorloze -  tegen het 
licht worden gehouden.

De w aardering voor Drees begint a f te kalven

Gelet op de debatten over regeringsverklaringen, bij het aan
treden van nieuwe kabinetten en in crisissituaties, is de con
clusie eenvoudig te trekken. De waardering die Drees ten deel 
viel vanuit de Kamer werd langzaam maar zeker minder. Te
gen het einde van zijn ambtsperiode liep de waardering weer 
iets op. Men zou het zo kunnen verwoorden: begonnen met het 
rapportcijfer negen, eindigde hij met een zeven. Met tussentijds 
magere zesjes, namelijk tijdens de kabinetscrisis van 1955 en bij 
de start van zijn laatste kabinet in 1956.

M aar als het ging om toespraken in de Kamer bij rampen of 
dreigende rampen, dat wil zeggen bij situaties waarin mensen
levens op het spel stonden, dan bevond zich de waardering altijd, 
onveranderd, op hetzelfde, hoge niveau. De Kam er waardeerde 
het bijzonder dat Drees bereid was in voorkomende gevallen 
snel naar de Kam er te komen om aldaar kort en ter zake de visie 
van de Nederlandse regering uiteen te zetten. Bijvoorbeeld de 
verklaring inzake de Koreacrisis in 1950, de verklaring over de 
inval van Sovjettroepen in Hongarije in 1956 en twee verklarin
gen betreffende Indonesië, één in 1948 en één in 1957. Vooral de 
rede van Drees met betrekking tot Hongarije was zeer opmerke
lijk. Op vrijdag 9 november 1956 kreeg hij, zo staat het letterlijk 
in de Handelingen, ‘ langdurig applaus’.4 Een zeldzaamheid in 
het Nederlandse parlement.

Maar waarom dan toch die teruglopende barometer? Dat heeft 

in de eerste plaats te maken met de man die gedurende die tien
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jaren (1948-1958) in grote Kamerdebatten zijn belangrijkste op
ponent was: P.J. Oud, fractievoorzitter van d ev v D . Oud slaagde 
erin een toon te zetten die dikwijls een doorwerking had in het 
hele debat en de sfeer bepaald niet ten goede kwam. H.W. Ti- 
lanus, fractievoorzitter van de c h u , vond dat Oud soms regel
recht ‘hatelijk’ was.5 En J.A.W. Burger, fractievoorzitter van de 
p v d a , typeerde een regelrecht tegen Drees gericht betoog eens 
als ‘geestig en giftig’.6

Het begon allemaal in januari 1951 toen Oud een belangrijke 
rol speelde bij de val van Drees’ eerste kabinet. V lak voor die val 
zette Oud nog even wat zaken op scherp; hij sprak toen reeds 
in vierde termijn. De w d -fractievoorzitter noemde het kabi
net zwak en vermoeid en niet meer tegen de problemen opge
wassen.7 Drees liet daarop een fel protest horen en schoot uit 
zijn slof tegen Oud. Zijn stem sloeg over. Drees vergeleek Ouds 
woorden met het schot van een vluchtende en noemde diens 
optreden ‘beneden de waardigheid van het parlement en bene
den de waardigheid van de heer Oud’.8 Oud op zijn beurt liet 
weten -  twee maanden later, bij de start van het kabinet-Drees
II -  dat de woorden van Drees hem ‘ernstig getroffen’ hadden, 
juist omdat ze van Drees afkomstig waren: ‘(...) omdat die re
actie kwam van een bewindsman, die ik, ondanks verschil van 
politieke opvattingen, om zijn persoon steeds hoge achting heb 
toegedragen, en ik meende, dat die achting wederkerig was.’ De 
enige verklaring die Oud kon vinden voor Drees’ ontsporing 
was ‘overgeprikkeldheid’. Want dat Drees was ontspoord stond 
voor Oud ‘als een paal boven water’.9

De verhouding Drees-Oud werd er niet beter op toen Oud, 
vanaf 1952, vanaf het kabinet-Drees III, oppositieleider werd. 
Oud speelde die rol met verve; hij schuwde grote woorden en 
grootse gebaren niet. Zo verliet hij eenmaal demonstratief de 
Kamer uit protest tegen de door hem gesignaleerde achterka
mertjespolitiek bij de geslaagde lijmpoging van het derde Drees- 
kabinet na de Huurwetcrisis.10 Ook heeft hij Drees wel verwe-
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ten, tijdens de aanloop naar deze crisis, dat hij de Kamer op 
onbehoorlijke wijze tegemoet trad, namelijk door haar onder 
druk te zetten het alom als ‘kreupel’ bestempelde wetsontwerp- 
Huurwet toch aan te nemen. Oud meende dat de regering op 
die manier ‘een ontzaglijke afbreuk’ had gedaan ‘aan het gezag 
van deze Kamer tegenover het Nederlandse volk, tegenover hen, 
die ons hebben afgevaardigd’.11 Kort voor het definitieve vertrek 
van Drees uit de politiek, in december 1958, kwam Oud ook nog 
eens met de niet geringe beschuldiging dat Drees het partijbe
lang boven het landsbelang zou laten prevaleren.12

Een tweede belangrijke factor die speelde bij de minder wor
dende waardering voor Drees, was het afbrokkelende succes 
van de zogeheten brede-basis. Drees had leiding gegeven aan 
vier kabinetten die allemaal een brede basis in het parlement 
hadden. Dit betekende dat elk kabinet op maar liefst vier par
tijen steunde: steeds op de k v p , de p v d a  en de c h u  en achter
eenvolgens ook op de v v d  (tijdens de kabinetten-Drees I en II) 
en de a r p  (tijdens de kabinetten-Drees III en IV). Dergelijke 
breed samengestelde kabinetten achtte men toentertijd zowel 
om politieke als om inhoudelijke redenen gewenst. M aar vanaf 
1952 werden scheuren in die basis zichtbaar. De katholieken en 
de socialisten (de twee grootste groeperingen) begonnen uit el
kaar te drijven. De katholieken waren uiterst ongelukkig met 
het feit dat de p v d a  erin was geslaagd de grootste partij te wor
den en de socialisten in de Kamer raakten gefrustreerd omdat 
ze vonden dat de Drees-kabinetten te weinig echt socialistische 
doeleinden bereikten. Een en ander leidde tot het volgende: een 
kabinetscrisis in 1955 (werd toch nog gelijmd), een keiharde ver
kiezingscampagne in 1956 (Drees versus Romme), een formatie 
die alle records brak (vier maanden) en wéér een brede-basis- 
Drees-kabinet, dat werd gepresenteerd als een bij-gebrek-aan- 
beter-kabinet. Uiteraard deed dit alles Drees geen goed. Hij was 
immers de belichaming van de brede-basis. Drees kreeg in de 

Tweede Kamer dan ook veel kritiek te verduren voor zijn rol in
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al die gebeurtenissen. Zo zou hij tijdens de kabinetscrisis van 
1955 de Kamer niet serieus hebben genomen -  naast Oud we
zen ook andere Kamerleden hierop -  en zou hij zich tijdens de 
formatie van 1956 te star hebben opgesteld. Steeds minder frac
tievoorzitters spraken nog vriendelijke woorden uit jegens de 
premier. In 1956, bij het startdebat van het vierde kabinet-Drees, 
haakte zelfs Tilanus af, terwijl hij toch de reputatie had de vrien
delijkste man van het parlement te zijn. M aar ook bij hem kon er 
toen geen compliment meer a f voor de premier.

De derde factor ten slotte die een rol speelde bij de verminder
de waardering voor Drees in de Kamer, was simpelweg ‘metaal
moeheid’. Een vorm  van vermoeidheid die altijd optreedt wan

neer eenzelfde regeringscombinatie lang zit. Voor wat betreft 
de recente parlementaire geschiedenis volstaat een verwijzing 
naar de nadagen van de ministers-presidenten R.F.M. Lubbers 
en W. Kok. Tijdens het debat over de laatste regeringsverkla
ring van Drees, in 1956, zinspeelden verschillende sprekers ook 
op de wenselijkheid van vertrek van lang zittende ministers. 
Zo merkte Oud op dat het sowieso goed was als er vaker mi- 
nisterswisselingen plaatsvonden en vond Romme, in diezelfde 
trant redenerend, dat ook goede ministers vervangen moesten 
kunnen worden. In de woorden van de Kvp-fractievoorzitter 
zelf: ‘Men kan vervangen, omdat men wil, dat iemand van een 
andere richting komt, of omdat men wil, dat iemand, die tien 
jaar heeft gezeten als Minister, vervangen wordt, opdat er weer 
eens een frisse aanpak zal plaatshebben.’13

Opgemerkt zij overigens dat het hier steeds uitsluitend de 
waardering betreft die Drees ten deel viel vanuit de Tweede K a
mer, niet vanuit het land. Waarschijnlijk was deze laatste on
verminderd hoog o f hoger nog dan in 1948. Zo maakte R  Zandt, 
voorman van de SGP, er in 1956 melding van dat Drees al ‘de 
vader des vaderlands’ was genoemd.14 En het is natuurlijk een 
gegeven dat Drees als premier alle verkiezingen won. Vanuit de 
Kamer werd er trouwens op gewezen dat die verkiezingswinst
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allicht te maken had met zijn faam in den lande als ontwerper 
van de a o w .  Z o zei Tilanus bijvoorbeeld in 1956: ‘De heer Drees 
als lijstaanvoerder heeft zeker vele oudjes getrokken’.15 Veelzeg
gend is ook de opmerking van Burger, fractievoorzitter van de 
p v d a ,  bij het vertrek van Drees in december 1958; veelzeggend 
zowel voor de waardering voor Drees in het algemeen als voor 
de zojuist vermelde metaalmoeheid. Burger had namelijk geen 
zin in een loftuiting op zijn partijgenoot, de scheidende m i
nister-president. Hij zei kort en krachtig: ‘Het is thans niet het 
ogenblik om uit te weiden over de verdiensten van de Minister 
Drees en van zijn medewerkers. Die verdiensten zijn trouwens 
alom bekend.’ 16 

Opmerkelijk is dat de waardering voor Drees in de Kamer 
omgekeerd evenredig was aan de economische situatie in N e
derland. Toen de economie uit het dal omhoog klom, begon de 
waardering voor Drees te tanen. De Nederlandse samenleving 
in 1958 was ten opzichte van die in 1948 heel verschillend. De 
passage ‘En Nederland herrees -  onder Drees’ uit het lied ‘Toen 
was geluk nog heel gewoon’, is helemaal waar.17 Dat blijkt ook 
zonneklaar uit Drees’ redevoeringen in de Kamer door de jaren 
heen. De toon van de regeringsverklaring in 1948 was somber; 
zowel betreffende materiële als geestelijke zaken. Nee, Neder
land was er nog lang niet. Die pessimistische toon trok echter 
langzaam maar zeker weg uit de regeringverklaringen. Op een 
gegeven moment was die toon zelfs ronduit optimistisch te noe
men. Ja, er waren dan wel weer nieuwe (economische) tegensla
gen te melden, zo verklaarde Drees bijvoorbeeld in 1957, maar 
die zouden we zéker overwinnen. Hij zei het als volgt:

‘Dan meen ik te mogen zeggen, dat hetgeen wij sinds 1945 zich 
hebben zien voltrekken, hoop en vertrouwen wettigt, vertrou
wen in ons volk als geheel, waarvan de veerkracht zich na de 
oorlog zo snel heeft hersteld en dat de gevolgen van Korea, van 

de watersnood en van andere tegenslagen, zo goed te boven is
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gekomen. Nu wij een ogenblik de pas moeten inhouden, mag dat 
in het minst niet pessimistisch stemmen, als ik nog eenmaal over 
optimisme en pessimisme spreken mag. Wij vertrouwen, dat de 
volkskracht ertoe zal leiden, dat wij ook weer snel voorwaarts 
kunnen gaan.’18

De redevoeringen van Drees zijn gemakkelijk te typeren. Ze wa
ren steevast kort (die betreffende de Koreaoorlog van 1950 om
vatte bijvoorbeeld slechts v ijf regels), ze waren doorgaans in glo
bale termen opgesteld (wat de Kamer dan weer vaag’ noemde) 
en ze hadden steeds eenzelfde soort uitsmijter. Drees eindigde 
altijd met een bemoedigend woord en met een verwijzing naar 
die éne waarde die voor Drees van buitengewoon belang was: 
de kracht van het volk. In alle toonaarden benoemde hij deze; 
zo sprak hij van morele kracht, geestelijke kracht, veerkracht, 
zedelijke kracht en wilskracht. Steevast deed hij een beroep op 
één of meerdere aspecten van -  wat hij in het algemeen noemde

-  de volkskracht. Als die maar sterk genoeg was, dan konden alle 
moeilijkheden worden overwonnen.

D rie Drees-beelden: dualistisch, rationalistisch, humorloos

Tot slot aandacht voor drie clichés over Drees, toegespitst op 
zijn optreden in de Kamer. In de eerste plaats: Drees de dualist 
in hart en nieren. Klopt dat beeld? Klopt het dat Drees een warm 
voorstander was van het staatsrechtelijk idee van de gescheiden 
verantwoordelijkheden van kabinet en parlement waarbij on
derling verkeer van bewindslieden en Kamerleden van dezelfde 
partij in principe diende te worden vermeden? Vaststaat in ie
der geval dat Drees dualistischer was ingesteld dan in zijn eigen 
partij, de p v d a , gebruikelijk was. Die houding van de m inis
ter-president leidde dan ook tot flink wat klachten uit de eigen 
gelederen. M aar het was bepaald niet zo dat Drees elk contact 
met fractiegenoten uit de weg ging. Die contacten gingen soms
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zelfs zó ver, dat vertegenwoordigers van andere partijen hem 
juist een gebrek aan dualisme verweten.

Interessant in dit verband is het Kamerdebat over de Huur
wet in mei 1955 waarin Drees zich expliciet uitsprak over zijn 
visie op de ideale verhouding tussen regering en Kamer. Het 
debat zou overigens uitmonden in een kabinetscrisis (niet in 
een definitieve breuk), de reeds genoemde Huurwetcrisis van 
1955. Drees achtte zich in het Kamerdebat geroepen te reageren 
op het betoog van Ch.J.I.M. Welter, de fractievoorzitter van de 
kleine katholieke partij k n p . Welter had gezegd het te zullen 
toejuichen als het derde kabinet van Drees ten val zou komen, 
want ‘dan krijgen we een nieuwe regering, die per se moet doen, 
wat de Kamer w il’. Drees verwierp deze monistische opvatting; 
hij achtte het onjuist dat de Kamer oppermachtig zou zijn ten 
aanzien van de regering. Volgens Drees had de regering een 
eigen verantwoordelijkheid: zij moest besturen, beslissingen 
nemen, beleid uitzetten. Zij was daartoe ook beter uitgerust 
dan de Tweede Kamer. Immers, een regering bestond uit een 
beperkt aantal personen die tezamen ‘beslissen moeten over de 
samenhang der dingen en te zamen een keuze moeten doen uit 
hetgeen nodig is, omdat men nu eenmaal niet alles tegelijk kan 
doen’. De Kam er bestond uit te veel personen met bovendien 
nogal wat tegenstrijdige wensen.19 Kortom: ‘Voor een werkelijk 
efficiënt regeren van het land’ moest de regering wel een eigen 
verantwoordelijkheid hebben, aldus Drees. En daarnaast -  ge
heel volgens de leer van het dualisme -  moest de volksverte
genwoordiging natuurlijk ‘ook een eigen verantwoordelijkheid 
hebben’. De Kamer was medewetgever alsmede controleur van 
de regering en zij had, ten slotte, de mogelijkheid het kabinet het 
vertrouwen op te zeggen. Drees gaf overigens toe dat hij, toen 
hij ‘heel jong’ was, ook monist was geweest. Toen dacht hij als 
volgt: ‘De Regering moet besturen, maar als de Kamer iets wil, 
moet de Regering het doen; dat is democratie.’ M aar reeds lange 

tijd -  ‘voordat ik zelf in de Regering kwam ’ -  was Drees tot de
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overtuiging gekomen dat een dergelijk monisme niet werkte; de 
regering diende een eigen verantwoordelijkheid te dragen.20

In het Huurwetdebat van 1955 liet Drees zich dus zien als een 
overtuigd dualist. M aar voegde hij de daad ook bij het woord? 
Met andere woorden: waaruit bleek zijn dualisme in de prak
tijk? In de eerste plaats uit vergaderingen met collega-ministers, 
in de voltallige ministerraad o f in een onderraad. Dan wilde hij 
er nogal eens op wijzen dat het, gelet op de eigen verantwoorde
lijkheid van het kabinet, niet verstandig was toe te geven aan al
les waarop de Kamer aandrong noch om haar in een vroeg sta
dium van wetgeving al gegevens te verstrekken. De Kamer was 
immers niet betrokken ‘bij de voorbereiding der wetgeving’.21 
In de tweede plaats bezocht Drees geen vergaderingen van de 
pvDA-fractie. Evenmin voerde hij op geregelde basis gesprek
ken met de voorzitter van de fractie. In de periode 1948-1958 
waren achtereenvolgens Van der Goes van Naters (tot 1951), L.A. 
Donker (1951-1952) en Burger fractievoorzitter; met name Van 
der Goes en Burger vonden de dualistische opstelling van hun 
partijgenoot de minister-president niet altijd even aangenaam. 
Beiden lieten geregeld weten meer contact met Drees op prijs te 
stellen.22 Ook op partijbijeenkomsten liet Drees zich in de pe
riode van zijn minister-presidentschap steeds minder zien. En 
als hij er was, dan hoedde hij zich ervoor politieke uitspraken 
te doen. Meestal zei hij überhaupt niet zo veel. De afspraak op 
partij vergaderingen was dat hetgeen Drees naar voren bracht, 
niet werd genotuleerd.23

Drees’ dualisme had zeker ook pragmatische gronden. Ten 
eerste: hoe zou een minister-president van een brede-basiska- 
binet, dat steeds slechts voor eenderde uit socialisten bestond, 
kunnen regeren als hij te zeer zijn oor te luisteren zou leggen 
bij zijn eigen partij? Door afstand te houden van de p v d a  hield 
Drees de handen vrij om compromissen met de getalsmatig op
permachtige confessionelen te sluiten. Verder wees Drees zelf 
ook altijd op het gevaar van ‘ lekken’. Als hij de PVDA-fractie en
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het partijbestuur op de hoogte zou brengen van vertrouwelijke 
gegevens, dan vreesde hij dat de kans te groot werd dat niet ie
dereen zich zou houden aan de afspraak tot geheimhouding.24 
Ten slotte was er voor Drees ook nog het negatieve voorbeeld 
van de Republiek van Weimar. De teloorgang van deze repu
bliek was mede veroorzaakt door zwakke ministers, die te veel 
in opdracht van hun fracties in het parlement handelden.25

De vraag die zich opdringt, is natuurlijk: waar precies lag 
voor Drees de grens? Op welke momenten trad hij, ondanks zijn 
dualistische overtuiging, toch in contact met partijgenoten in 
de Tweede Kamer? Wanneer vond hij het geoorloofd om buiten 
’s lands vergaderzaal om te overleggen met PVDA-Kamerleden?26 
In zeven gevallen. 1) Tijdens de kabinetsformatie achtte Drees 
overleg tussen potentiële regeringspartijen en de respectieve 
fracties gewenst. Hij was niet zo dualistisch als bijvoorbeeld Oud, 
die zei dat er niet in overleg met de fracties moest worden gefor
meerd maar na overleg.27 2) Indien de fractievoorzitter behoefte 
voelde om bij Drees langs te komen, dan was hij altijd welkom.28 
3) Om elkaar over en weer te informeren over lopende kwes
ties; dit mocht echter geen bindend karakter hebben 29 4) Om te 
achterhalen hoe een bepaald voornemen in de eigen fractie zou 
vallen.30 5) Als er mensen bewerkt moesten worden. Een interes
sant voorbeeld hiervan betreft de k l m .  In 1950 stond de Tweede 
Kamer zeer kritisch tegenover de ruime financiële middelen die 
naar dit bedrijf toevloeiden terwijl er op alle mogelijke andere 
zaken werd bezuinigd. Er dreigde een Kamermeerderheid een 
KVP-amendement te zullen steunen waarin werd voorgesteld de 
Algemene Rekenkamer, als onafhankelijk orgaan, het financiële 
beheer van de k l m  te laten onderzoeken. De ministerraad zon 
op een strategie om dit te voorkomen. Drees stelde toen voor 
aan k vp-m inister J.R.M . van den Brink om met de indiener van 
het amendement, diens partijgenoot A.M . Lucas, eens ‘onders
hands contact’ te zoeken om hem van het idee a f te brengen dat 
amendement, dat het kabinet onwelgevallig was, in te dienen.
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Van den Brink verklaarde zich daartoe bereid. De dag erna trok 
Lucas zijn amendement in.31 6) Als het echt moeilijk werd en er 
een crisis dreigde 32 7) Als er daadwerkelijk sprake was van een 
crisis waaruit een uitweg moest worden gevonden. Bijvoorbeeld 
de eerder hierboven genoemde Huurwetcrisis. Deze crisis werd 
geheel in de ‘achterkamer’ opgelost.33 Dat oppositiepartijen 
hierover buitengewoon boos waren, zagen we hierboven al. De 
voltallige W D -fractie verliet toen uit protest de Kamer.

Dan het tweede cliché: Drees, de man zonder humor. Ik  begon 
dit deelonderzoekje met een rondgang langs collega’s, allen par
lementair historici en zeer bekend met Kamerdebatten uit de 
jaren vijftig. Deze vraag legde ik hun voor: vertelde Drees wel 
eens een grapje tijdens een parlementair debat? O f een geestige 
opmerking? Het bleef dan lang stil. Maar je bent toch ooit wel 
iets tegengekomen wat in die richting ging, drong ik dan aan? 
Een der onderzoekers wist zich opeens een grapje van Drees te 
herinneren. Weliswaar niet gemaakt tijdens een parlementair 
debat maar toch het vermelden waard. Drees had een keer een 
grapje genoteerd in zijn dagboek. Het ging over het volgende. 
Van der Goes van Naters vond het heel vervelend dat hij alge
meen voor een Frankrijkliefhebber werd gehouden, ja zelfs voor 
een francofiel. Drees noteerde op 8 oktober 1955 dat hij zijn par
tijgenoot had getroost met de volgende woorden: ‘Ach, ik neem 
het niemand kwalijk als hij meer voelt voor de Fransen dan voor 
de Duitsers.’ Wellicht niet echt een ‘dijenkletser’, maar toch.34

Vervolgens heb ik alle debatten naar aanleiding van regerings
verklaringen van Drees op de vraag naar humor doorgenomen. 
Wat was de oogst van tien jaar Drees in belangrijke Kamerde
batten? Welgeteld twee geestige opmerkingen. Tijdens de kabi
netscrisis van mei 1955, als Drees zware -  Kamerbrede -  kritiek 
krijgt te verduren, citeert hij een Franse zegswijze: ‘II est bien 
difficile de contenter tout le monde et son père.’35 (Het is ook wel 
erg moeilijk om én iedereen én je vader tevreden te stellen.) En
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in 1952, toen het communistische Kamerlid H. Gortzak vroeg 
waarover die Am erikaanse generaal toch wel niet kwam praten 
met de Nederlandse minister van Defensie, snerend: toch zeker 
niet over bloembollen, toen repliceerde Drees dat dat inderdaad 
niet het geval was. Hoewel, voegde Drees daar toen onmiddel
lijk aan toe: ‘men kan daar overigens met vreemdelingen nooit 
zeker van zijn!’36 

De conclusie mag luiden: voor zover het gaat om Drees in 
belangrijke Kamerdebatten, klopt het cliché van de humorlo
ze Drees. Opmerkelijk is dat de n r c  het op een gegeven m o
ment beu was, altijd maar die serieuze Drees in de Kamer. De 
krant liet dat merken naar aanleiding van het debat over de 
bestedingsbeperking van 1957 waarin v v d -leider Oud op zijn 
welbekende ironiserende en overdrijvende manier het kabinet 
bestreed. Drees reageerde fel en meende dat Oud het kabinet in 
diskrediet bracht. De n r c  vroeg zich daarop a f of we dan werke
lijk alleen nog maar dodelijk ernstig mochten zijn in de Kamer. 
En de krant besloot met de grote woorden: ‘Waar wat humor in 
de politiek ontbreekt, verkeert de democratie in doodsgevaar.’37 
Drees zelfheeft er overigens blijk van gegeven het toch enigszins 
te betreuren dat humoristisch spreken niet zijn fo rt  was. In 1975 
noteerde hij het volgende in een boek van zijn hand over het 
Nederlandse parlement: ‘Een enkel woord over humor in m inis
teriële redevoeringen. (...) Het is helaas mijn trant van spreken 
niet, maar ik waardeer het in anderen als ze in een politiek de
bat een element van humor weten te brengen.’38 

Ten slotte het derde cliché: Drees was het toonbeeld van ra
tionaliteit. Nuchter, zakelijk, onderkoeld, onpersoonlijk en niet 
emotioneel. Is dat beeld in overeenstemming met de werkelijk
heid? Niet helemaal. Drees spande zich inderdaad wel in om be
heerst, rationeel en zakelijk te zijn als hij tegenover de volksver
tegenwoordiging stond, en meestal lukte dat ook wel, maar er 
waren onbewaakte momenten waarop het niet lukte. Dan werd 

eerst duidelijk welk een gepassioneerd man Drees moet zijn ge
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weest. Mij trof een moment in een Kamerdebat waarop Drees 
persoonlijke overwegingen wilde uiten, namelijk over de die
pere motieven die hem leidden bij zijn werk, maar die hij toch 
inhield vanwege ‘ innerlijke schroom ?9 Duidelijk was echter dat 
hij ze graag zou hebben verteld. Verder heb ik diverse voorbeel
den gevonden van een Drees die Kamerleden bedankte voor hun 
‘warme woorden’;40 en voorts: een Drees die ‘overgevoeligheid’ 
werd verweten (in 1957)41, een Drees die sprak met overslaande 
stem (toen hij boos was op Oud, in 1951)42, een Drees die sprak 
met bewogen stem (bij de Hongarije-verklaring)43 en een Drees 
die zijn herinneringen ophaalde aan de dag waarop de oorlog 
in Nederland uitbrak, toen hij sprak over de Watersnoodramp44. 
Mooi was ook het moment waarop Drees, ten overstaan van 
Oud, erkende dat hij te fel, te scherp was geweest en toen op- 
biechtte dat hem dat vroeger veel vaker overkwam. Drees: ‘Ik 
dacht, Mijnheer de Voorzitter, dat ik in de loop der jaren wel 
iets van mijn bestaande grote gevoeligheid had afgelegd en dat 
de Kamer daar in ieder geval in het algemeen geen last van had 
(„,).’4S Kortom, het was zeker het streven van Drees om zakelijk 
te zijn en de emoties eronder te houden, maar dat lukte nu een
maal niet a ltijd .46

Ter afsluiting een kort citaat uit het dagboek van Drees. In de 
periode 1954-1956 hield Drees een dagboek bij waarin hij over 
het algemeen kort en zakelijk opschreef wat hij die dag had ge
daan en met wie hij had gesproken. M aar tussen de regels door 
doemde natuurlijk de sfeer op van die tijd, van die jaren vijftig, 
waarin geluk nog heel gewoon was. Begin mei 1955 noteerde de 
minister-president van Nederland: ‘Maandag 2 mei. ’s Avonds 
gesproken in Winschoten. Buitengewoon aardige geest. Een tot 
mij gericht vers werd voorgedragen. Ik kreeg een grote koek en 
wat snoep mee.’47
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WAAROM DREES NIET EEN GROOT 

S T A A T S M A N  GENOEMD K A N  WORDEN

A. van der Zwan

De Nederlandse sociaal-democratie heeft in de naoorlogse pe
riode tot nu toe drie leiders voortgebracht -  W. Drees, J.M . den 
Uyl en W. Kok -  die het ook alle drie namens hun partij tot het 
premierschap hebben gebracht. Het opmerkelijke feit doet zich 
daarbij voor dat Drees en Kok al tijdens hun politieke leider
schap meer geliefd dan wel gerespecteerd waren buiten het kamp 
van hun eigen politieke beweging dan erbinnen. Het waren juist 
de politieke tegenstanders die met hen wegliepen. Drees en Kok 
werden door die tegenstanders niet zonder berekening ‘verstan
dige’ respectievelijk ‘redelijke’ socialisten genoemd. Hun per
soonlijke populariteit bij het publiek was ook veel groter dan de 
populariteit van de partij waaraan ze leiding gaven.

Het leiderschap van Drees begon zelfs weinig gelukkig. De 
eerste naoorlogse verkiezingen, in 1946, werden voor de p v d a  

ronduit een debacle: van de hooggespannen verwachting over 
een doorbraak kwam niets terecht. De daarop volgende stem
busgang, in 1948, leverde een zo mogelijk nog grotere deceptie 
op; de p v d a  wist zich met moeite boven de vijfentwintig pro
cent te handhaven. En dat niettegenstaande het feit dat Drees 
in 1947 de Noodwet Ouderdomsvoorziening op zijn naam had 
gebracht. Pas na de relatief succesvolle regeerperiode van het 
derde kabinet-Drees (1952-1956) wist de p v d a  electoraal succes 
te boeken. Ook onder Kok is het tot electorale debacles geko
men, terwijl alleen zijn succesvol afgesloten eerste paarse kabi
net electorale winst opleverde.

Bij Den Uyl lagen de kaarten andersom. Door politieke mede
standers werd hij op handen gedragen, door zijn tegenstanders 

ronduit gehaat. M aar het is juist Den Uyl geweest die zijn par
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tij uit de crisis, waarin die in de jaren zestig beland was, heeft 
opgetild naar een electoraal niveau dat daarvoor nooit gehaald 
was en daarna niet benaderd, laat staan geëvenaard. En niet al
leen in electorale successen stak Den Uyl Drees en Kok naar de 
kroon, hij heeft in de jaren zeventig met zijn spreiding van ken
nis, inkomen en macht de politieke agenda bepaald op een wijze 
waaraan Drees in de jaren vijftig en Kok in de jaren negentig 
niet hebben kunnen tippen.

Deze observaties doen de vraag rijzen of de populariteit van 
Drees en Kok buiten het eigen kamp erop gebaseerd was dat ze 
hun partij van de scherpe kanten hebben ontdaan, met het pa
radoxale resultaat dat ze daarmee wel persoonlijke populariteit 
hebben weten te verwerven maar er de eigen partij nooit mee 
omhoog hebben kunnen stoten? In de tijd van Drees stond in 
zijn partij de ‘doorbraak’ hoog op de agenda. Daarmee werd 
de opening naar de middengroepen en de confessionele arbei
ders, met name in het Zuiden, bedoeld. In feite lag daarin de 
raison van de omvorming van de s d a p  tot p v d a . Zoals gezegd 
is die doorbraak in 1946 jam m erlijk mislukt, ondanks de poli
tieke knieval die daarvoor gemaakt was. De overwinning die de 
p v d a  in 1977 behaalde, bracht die doorbraak daarentegen op 
spectaculaire wijze.1 Katholieke arbeiders in de Limburgse en 
Brabantse steden kozen voor Den Uyl zoals dit ook gebeurde 
in de achterstandswijken in de grote steden die tot dan toe het 
domein van de c p n  waren gebleven.

Het verweer dat de deconfessionalisering Den Uyl in de kaart 
gespeeld heeft, snijdt weinig hout. Onder Kok ging de positie 
van de p v d a  bij de arbeiders in het Zuiden evengoed weer te
loor. Op de stormachtige opkomst van de Eenheidsvakcentrale 
(e v c ) in het bevrijde Zuiden in 1944-1945, die hier ook licht op 
werpt, komen we nog terug.

Den Uyl, met wat zijn polarisatie genoemd wordt, wist de 
arbeiders in het Zuiden iets te bieden dat hun oversteek naar 
de p v d a  de moeite waard maakte, terwijl het harmoniestreven
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van Drees en Kok hun dat perspectief kennelijk niet bood. Het 
hele spraakgebruik met betrekking tot polarisatie en harmonie 
moet daarom gepreciseerd worden. Het zijn duale begrippen 
waarbij het erom gaat op welke kant van het politieke spectrum 
ze gericht worden. Den Uyl polariseerde naar rechts en wist zo 
de linkse gelederen te sluiten; Drees en Kok harmonieerden 
naar rechts maar zagen aan hun linkerzijde een groot gat vallen, 
zodat hun opstelling links verdeelde zonder dat daar winst ter 
rechterzijde tegenover stond. Dat blijkt niet alleen uit de electo
rale, maar ook uit de politieke verhoudingen. Niet alleen de om
vang maar ook de slagkracht ter linkerzijde van de p v d a  was 
onder Den Uyl significant geringer dan onder Drees en Kok.

Tot de populariteit van Drees en Kok buiten het eigen kamp 
hebben zeker ook hun karaktereigenschappen bijgedragen. Bei
den waren ze als politicus evenwichtig en wars van polemiek, 
terwijl de eenvoud en soberheid van hun optreden, om niet te 
zeggen hun burgerlijkheid, velen aansprak. Den Uyl daarente
gen was als politicus onevenwichtig, polemisch ingesteld terwijl 
alleen al zijn ‘morsigheid’ hem voor burgerlijkheid behoedde. 
Anders gezegd, Drees en Kok waren verstandspolitici, Den Uyl 
was een gevoelspoliticus. Ondanks de roep om empathie is het 
nog altijd zo dat het laten spreken van gevoel in de politiek leidt 
tot heftigheid aan de kant van het electoraat dat opgedeeld raakt 
in fervente voor- en tegenstanders.

Na deze eerste verkenning van het type leiderschap dat Drees 
vertegenwoordigde, rijst de kernvraag: geeft de politieke op
stelling van Drees gedurende zijn leiderschap van de p v d a  er 
nu ook reëel aanleiding toe om hem het verwijt te maken de 
politieke tegenstanders, door het wegnemen van de scherpe 
kanten van zijn eigen partij, in de kaart gespeeld te hebben? Ik 
beschouw daartoe een aantal belangrijke beleidskwesties die 
tijdens Drees’ leiderschap gespeeld hebben, om vervolgens na 
te gaan hoe Drees daarin stelling heeft genomen respectievelijk 
hoe die opstelling moet worden beoordeeld in het licht van het
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gedachtegoed van zijn eigen partij. Tot die kernkwesties reken 
ik de naoorlogse vernieuwings- en eenheidsbeweging, de daar
mee samenhangende sociaal-economische politiek en de Indo
nesische kwestie.

Naoorlogse vernieuwings- en eenheidsbeweging

Gedurende de Tweede Wereldoorlog tekenden zich twee ver
nieuwingsbewegingen af die gericht waren op eenwording, dat 
wil zeggen overbrugging van de vooroorlogse politieke tegen
stellingen, zowel klassen- als geloofstegenstellingen. De ene was 
gericht op het overbruggen van de klassentegenstellingen door 
samenwerking tussen werknemers en werkgevers en in het ver
lengde daarvan verzachting van de scheidslijn tussen arbeiders- 
en middenklasse. De daaraan ten grondslag liggende zienswijze 
sloot aan bij tendenties die zich het duidelijkst in de Ameri
kaanse samenleving voordeden, namelijk de ontwikkeling in de 
richting van een brede middenklassemaatschappij.

Deze visie inspireerde ook Drees, die aan de partij die hij voor 
ogen had de volgende voor zijn doen bevlogen woorden gewijd 
heeft die zijn biograaf Daalder weer onder het stof vandaan ge
haald heeft:

‘Een partij breed in haar maatschappelijke grondslag; breed in 
de visie, die zij heeft op het maatschappelijk gebeuren. Een par
tij niet van te voren opgesloten in een vaste bedding. Een partij, 
die voor het eerst de mogelijkheid opent om de meerderheid van 
het Nederlandse volk te omvatten, die aan geen enkele kant zo 
afgegrensd zal zijn dat ze geen uitbreidingsmogelijkheden meer 
biedt.’2

Die ontwikkeling steunde in de Verenigde Staten evenwel op 
een ‘economische onderhouw’ waarvan in Nederland anno 1945 
nog in geen enkel opzicht sprake was. Alleen al 0111 die reden
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had die conceptie op dat moment voor Nederland een hoog ge
halte wishful thinking.

De in de oorlog reeds tot stand gebrachte samenwerking in 
de Stichting van de Arbeid stond voor die opvatting model, ter
wijl de politieke uitdrukking van dat streven in de oprichting 
van de p v d a  terug te vinden is. De bereidheid van de s d a p  om 
hieraan mee te werken en haar eigen signatuur daaraan onder
geschikt te maken, gaat terug op het middenklasse-debat dat 
die partij gedurende het hele interbellum in de greep gehouden 
had.3 Dat debat werd gevoed door het verlangen om het poli
tieke isolement waarin de s d a p  na Troelstra’s revolutiepoging 
terecht gekomen was, te doorbreken en als volwaardige partner 
geaccepteerd te worden alsook regeringsverantwoordelijkheid 
te dragen. Het was het kader van de s d a p , hierin bijgevallen 
door het kader van het n v v , dat zich met name richtte op deel
name aan de macht.

De andere vernieuwingsbeweging was erop gericht de eenheid 
van de arbeidersklasse over de grenzen van geloof en levensbe
schouwing heen tot stand te brengen. Het begrip arbeidersklas
se werd daarbij breed opgevat, ingegeven door de stellingname 
dat in de concrete belangenstrijd met de werkgevers, arbeiders 
en beambten in wezen aan dezelfde kant stonden. Voor deze 
beweging stond de in het (bevrijde) Zuiden gestichte Eenheids- 
vakbeweging (e v b ) model.

Het was niet moeilijk om in te zien dat de beide vernieuwings
bewegingen onderling in concurrentiestrijd gewikkeld zouden 
raken. Ze hadden de deconfessionalisering van de politiek met 
elkaar gemeen maar hun politiek-maatschappelijke concepties 
botsten. Beide konden ze op felle tegenstand rekenen van de 
confessionele partijen, die zich in hun positie bedreigd voelden.

De confessionele partijen konden zich er niet zonder reden 
op beroepen binnen hun politieke formaties de klassentegen
stellingen al sinds jaar en dag overbrugd te hebben, terwijl sa
menwerking tussen werknemers en werkgevers hun op het lijf
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geschreven was. Aan hun religieuze inspiratie en gedachtegoed, 
die aan geldigheid niets zouden hebben ingeboet, wensten ze 
onverkort vast te houden. Bovendien maakten de confessionele 
leiders zich zorgen over het onder invloed van de oorlog opge
treden verval van waarden en normen. Losgeslagen door de 
oorlogsomstandigheden als delen van de bevolking in hun ogen 
waren, zouden die alleen onder hun strakke leiding weer in het 
gareel te brengen zijn.

In de naoorlogse periode ontbrandde dus ook in Nederland 
een strijd om de politiek-maatschappelijke orde: radicale ver
nieuwing, reformistische vernieuwing dan wel restauratie? Ui
teraard stond op de achtergrond de machtsvraag die, onuitge
sproken of zelfs gemaskeerd, in tal van opzichten de opstelling 
van de belangrijkste spelers beheerste. Deze kopstukken waren 
er allen van doordrongen dat onder de druk van de oorlog en 
zijn naspel de maatschappelijke verhoudingen vloeibaar gewor
den waren. Zulke momenten zijn schaars. In de twintigste eeuw 
hebben zich er drie voorgedaan: direct na de beide wereldoorlo
gen respectievelijk medio jaren zestig. Drees koos als s d a p  er op 
een beslissend moment in de Nederlandse politieke verhoudin
gen, door met zijn partij in de p v d a  op te gaan, voor reformisti
sche vernieuwing, waarbij de vraag in hoeverre hij daarin kans 
van slagen had nog open blijft. Aangezien van Drees bekend is 
dat hij persoonlijk niet bepaald in de ban van de vernieuwing 
was geraakt en evenmin ervan overtuigd was dat de klassen
strijd had afgedaan, moeten aan zijn positiekeuze andere dan 
inhoudelijke overwegingen ten grondslag gelegen hebben. Op
portunisme zal er zeker niet vreemd aan zijn geweest. Vernieu
wing zat immers in de lucht en die deed het ook goed in krin
gen rond koningin Wilhelmina. Zij zou bij de vorming van het 
eerste naoorlogse kabinet, nog voor er verkiezingen gehouden 
zouden worden, aan zet zijn. In het overgangskabinet dat kort 
na de bevrijding optrad, voerden de leden met een PVDA-oriën- 
tatie inderdaad de boventoon. Drees was er zelf een van, wat al
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een cruciale keuze inhield want hierdoor werden zijn handen 
gebonden. Het feit dat de verkiezingen pas een jaar na de be- 
vrijding zouden plaatsvinden, duidt er al op dat de gevestigde 
partijen de situatie eerst wensten te normaliseren alvorens het 
risico van vrije verkiezingen aan te durven. Die inschatting was 
niet verkeerd maar uit democratisch oogpunt zeer aanvecht
baar. Met name binnen de nieuw te vormen p v d a  moeten aan 
de beslissing om hierin mee te gaan strijdige overwegingen ten 
grondslag gelegen hebben. Het getij voor de beoogde doorbraak 
zou in dat jaar immers makkelijk kunnen verlopen, allerlei im
populaire maatregelen moesten genomen worden waarvoor de 
p v d a  door het electoraat verantwoordelijk gehouden zou wor
den. Dat hiertoe toch besloten is, moet toe te schrijven zijn aan 
de vrees voor de spectaculaire aanhang die de e v c  juist in het 
Zuiden inmiddels had weten te verwerven, met name onder de 
mijnwerkers en beambten in Zuid-Limburg alsook onder de ar
beiders en beambten van Philips in Eindhoven.4 Het had er alles 
van dat de doorbraak waarvan men binnen de p v d a  in wording 
de mond vol had, door de e v c  in het Zuiden inmiddels was 
gerealiseerd, zowel wat de overbrugging van de confessionele 
scheidslijnen betreft als die van de traditionele tegenstellingen 
tussen arbeiders en beambten.

De vrees die alle gevestigde partijen voor deze beweging ge
meen hadden, moet er mede de oorzaak van geweest zijn dat in 
het overgangskabinet leden met een PVDA-signatuur zo sterk 
naar voren geschoven werden. Zij moesten het gevaar dat de e v c  
voor de gevestigde orde betekende, de baas zien te worden. Zo er 
binnen de s d a p -leiding al ooit bereidheid heeft bestaan om in 
de maanden die volgden op de bevrijding de kaarten anders in 
te steken, dan moet die door de keuze om in de p v d a  op te gaan 
in de kiem gesmoord zijn. Want als de doorbraak werkelijk de 
inzet van de s d a p  had moeten zijn, wat had er in dat geval meer 
voor de hand gelegen dan het ijzer te smeden toen het heet bleek 
en via het n v  v enige vorm van samenwerking te zoeken met de



46 D R E E S ,  M I N I S T E R - P R E S I D E N T  I 9 4 8 - I 9 5 8

e v c , die over substantiële a a n ha n g bleek te beschikken,  veeleer  

dan do or  op te gaan in de p v d a  te kiezen v oor  bleke groepjes  

vri jzinnig democraten,  katholieken en C H u ’ers die bij de v o r 

m i n g  v an de n i euwe partij  alleen zichzelf  meebrachten.

De gedachte die bij Drees een belangrijke rol gespeeld moet 
hebben, zoals uit het vervolg ook zal blijken, was zijn uitdruk
kelijke wens om alles wat radicaal was te neutraliseren, met in
begrip van zijn eigen radicale vleugel die zich roerde en daarbij 
ook profiteerde van de naoorlogse thermiek.

Drees stonden heel andere prioriteiten voor ogen. Daarin pas
te pacificatie veeleer dan inspelen op en actief leiding geven aan 
de vloeibaar geworden verhoudingen in het naoorlogse Neder
land. Regeringsdeelname zou er dan niet onmiddellijk ingeze
ten hebben, maar de politieke slagkracht van links zou er zeker 
groter door geworden zijn. Dat hij door de keuze die hij maakte 
aan de k v p  overgeleverd zou zijn, kan hem niet ontgaan zijn.

Dat pacificatie voor Drees menens was, laat de verbeten strijd 
die hij als minister van Sociale Zaken in het overgangskabinet 
persoonlijk met de havenarbeiders uitvocht, op overtuigende 
wijze zien. Die staking speelde al kort na de bevrijding, juni- 
juli 1945. Hoe zeer Drees hier jaren later nog steeds prat op ging, 
blijkt uit het college’ dat hij W.K.N. Schmelzer, staatssecretaris 
in zijn vierde kabinet, heeft gegeven over hoe op te treden in 
arbeidsgeschillen.5

Havenstaking

De stakers in de Rotterdamse haven waren voor het merendeel 
losse arbeiders die voor hun werkzaamheden in poolverband 
opgeroepen werden. Hun rechtspositie was zwak, ze werden op
geroepen naar gelang er werk was; hun werkzaamheden waren 
zeer belastend en bestonden uit zware lichamelijke arbeid; hun 
arbeidsomstandigheden waren buitengewoon slecht en zeer on-
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veilig; hun beloning was karig en als er geen werk was, waren ze 
op steun aangewezen.

Dat deze losse arbeiders gevoelig waren voor actie ter verbe
tering van hun beloning en arbeidsomstandigheden mag weinig 
verbazing wekken, evenmin dat ze om hun eisen kracht bij te 
zetten het stakingswapen niet schuwden. Ze werden hierin bij
gevallen door de inmiddels opgerichte Evc-bond van havenar
beiders, die als enige achter hun staking ging staan. De steun van 
de havenarbeidersbond was overigens tegen de zin van de e v c - 

koepel, die inmiddels op toenadering tot het n v v  uit was. De 
havenarbeiders meldden zich vervolgens massaal aan als lid van 
de Evc-bond die nu leiding aan de staking ging geven. Hiermee 
waren alle ingrediënten gegeven voor een krachtmeting met 
de werkgevers. Het daaruit voortvloeiende arbeidsconflict is 
evenwel niet uitgevochten tussen de direct in het geding zijnde 
partijen. De regering intervenieerde in een vroeg stadium door 
zichzelf partij te maken. Ze verklaarde dat de staking in feite 
tegen de regering gericht was. De werkgevers gingen daarop 
onderhandelingen met de stakers uit de weg, hun eisen werden 
als onbespreekbaar afgewezen met uitzondering van een flinke 
loonsverhoging, die als eis door de ‘bonafide’ bonden was over
genomen in een poging om de stakers en de e v c  de wind uit 
de zeilen te nemen. Geen wapen is door Drees, die als minister 
van Sociale Zaken namens de regering de regie in handen had, 
ongebruikt gelaten om de stakers in een kwaad daglicht te stel
len en zelfs te criminaliseren. Een van de stakingsleiders werd 
opgepakt op verdenking van ontvreemding van goederen, om 
pas nadat de rust in de haven weergekeerd was, vrijgelaten te 
worden. Er werd in de media een campagne ontketend waarin 
de staking als asociaal bestempeld werd, zonder dat de stakers 
enig verweer konden leveren. Vrijwilligers werden opgeroepen 
om de staking te breken. W. Schermerhorn, de minister-presi
dent, koos in een van zijn radiotoespraken naar aanleiding van 
de staking een gematigder opstelling tegenover de stakers, en-
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kele van hun eisen noemde hij zelfs niet onredelijk, maar hij 
bestond het toch publiekelijk te verklaren dat inwilliging van 
de eis van de stakers om over deugdelijk schoeisel te kunnen 
beschikken ongerechtvaardigde bevoorrechting zou zijn want 
de schaarste gold voor alle Nederlanders. Wie zich alleen al re
aliseert hoe belangrijk deugdelijk schoeisel voor de veiligheid 
van de havenarbeiders was, staat versteld over zon gebrek aan 
inlevingsvermogen. Maar alles wijst erop dat het daar ook al
lerminst om ging, de regering vatte de staking op als een test
case. De arbeiders moest duidelijk gemaakt worden dat ze zich 
tot de ‘bonafide’ bonden hadden te wenden, die de spelregels 
in acht namen die de regering met deze bonden had uitgedok
terd mocht het tot arbeidsconflicten komen. Het stakingswapen 
paste daarin niet. Rondom de e v c  werd een ‘cordon sanitaire’ 
afgekondigd.

De rechtvaardiging die Drees voor zijn handelen, niet alleen 
in dit geval, aanvoerde -  bezwering van het communistische ge
vaar -  was aanvechtbaar. Het mag dan zonder meer zo zijn dat 
de e v c  onder CPN-invloed stond, gaandeweg bovendien steeds 
sterker wat door hun isolement ook in de hand gewerkt werd, 
maar de naar schatting tienduizend aangesloten arbeiders en 
beambten in de mijnen waren geen communisten, evenmin als 
het gros van de havenarbeiders. Ze waren radicaal in hun eisen 
en werden om die reden als communisten gebrandmerkt. Hun 
vrijheid van organisatie als werknemers werd door Drees met 
voeten getreden. Dat dit geen wijsheid achteraf is en evenmin 
een extreem standpunt, blijkt wel uit de opstelling van het M ili
tair Gezag in die tijd. Dat stelde zich op het standpunt dat voor 
de regulering van de naoorlogse arbeidsverhoudingen geregelde 
contacten met de gehele vakbeweging, met inbegrip dus van de 
e v c , onontbeerlijk waren. Drees heeft zich hier altijd tegen ge
keerd. Hij was daar mordicus op tegen, ingegeven door de vrees 
dat de e v c  dan de positie van de ‘bonafide’ vakbeweging zou 
ondermijnen. De historicus J.R Windmuller karakteriseerde de
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naoorlogse arbeidsverhoudingen als zich bewegend op de ui
terste grens van wat toelaatbaar is binnen een niet-autoritaire 
staat.6 In zijn interventie in het havenconflict ging Drees over 
die grens heen. De democratische rechten van de stakers werden 
door machtsuitoefening terzijde gesteld. Het meest voor kritiek 
vatbare aspect betreft de uitoefening van staatsmacht voor de 
uitschakeling van een politieke tegenstander teneinde zo de po
sitie van de eigen politieke formatie veilig te stellen.

Drees’ onverzoenlijke optreden heeft de positie van de p v d a  

geen goed gedaan. Zoals gezegd liepen de eerste naoorlogse ver
kiezingen, krap een jaar na het stakingsconflict, voor de p v d a  

op een debacle uit terwijl de c p n  met tien procent een monster- 
score haalde. Binnen de p v d a  werd dit debacle mede geweten 
aan een gebrek aan begrip van wat er onder de arbeidende be
volking leefde. Drees werd het verwijt gemaakt dat er te weinig 
leiding van hem was uitgegaan. Zijn verweer hiertegen dat hij 
slechts de positie van minister van Sociale Zaken had ingeno
men, was zwak. Het was immers uitgerekend in die positie dat 
hij de arbeiders het ‘sociale’ gezicht van de p v d a  getoond had. 
De p v d a  heeft het aan het steile stalinisme dat S. de Groot bin
nen de c p n  aan de dag gelegd heeft, te danken dat ze zich van de 
klap heeft weten te herstellen. Maar dat gebeurde pas in 1952.

Naoorlogs sociaal-economisch beleid

De naoorlogse regeringen zagen zich niet alleen geconfronteerd 
met de naweeën van de oorlog, de noodzaak van herstel en we
deropbouw, maar ook met de vraag hoe een groeiende beroeps
bevolking werk te verschaffen. Die vraag werd nog dringender 
door de uitstoot van arbeid uit de landbouw. In de regerings
periode die Drees bestreek, beliep die totale uitstoot circa 250 
duizend banen. De groei van de beroepsbevolking werd door de 
noodzaak van een betere scholing en opleiding weer enigszins 
gematigd, de participatie in het voortgezet onderwijs begon op
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te lopen, maar de urgentie van het vraagstuk bleef groot. Onder 
het ministerschap van J.R.M. van den Brink besloot de rege
ring de kaarten te zetten op de industrialisatie van Nederland, 
de creatie van banen moest in de industrie plaatsvinden. Dat 
betekende dat de export bevorderd moest worden om de nood
zakelijke import van kapitaalgoederen te bekostigen. Die keuze 
maakte de concurrentiepositie van Nederland ten opzicht van 
het buitenland alsook het evenwicht op de betalingsbalans tot 
hoekstenen van het macro-economisch beleid. De investerin
gen in de bedrijven kregen voorrang en de consumptie werd 
beperkt door het besteedbaar inkomen laag te houden. De lonen 
moesten daardoor in de hand gehouden worden.

De keerzijde van dit macro-economisch recept is dat door 
terughouding van de consumptieve bestedingen de economi
sche groei wordt afgeremd, waardoor de werkgelegenheid moei
lijk kan groeien. Een eenvoudige rekenregel luidt immers dat 
werkgelegenheidsgroei gelijk is aan economische groei minus 
de groei van de arbeidsproductiviteit. Die laatste was cruci
aal met het oog op de concurrentiepositie. De politicoloog H. 
Daudt merkt in dat verband terecht op dat de publiciteit rond de 
Marshallhulp geleidelijk ingebed werd in een door overheid en 
bedrijfsleven gezamenlijk gevoerde propaganda voor het indus- 
trierijp maken van de bevolking, met in het verlengde daarvan 
verhoging van arbeidsproductiviteit.7

Daar kwam bij dat zich tijdens Drees’ regeerperiode twee in
ternationale crises voorgedaan hebben, de Korea- respectievelijk 
Suez-crisis, die beide een sterk negatieve weerslag gehad hebben 
op de wereldhandel. De prijzen van olie en grondstoffen liepen 
op, terwijl het volume van de productie daalde. Nederland als 
industriële nieuwkomer was daarvoor nogal gevoelig. Er dreig
de in beide gevallen een tekort op de handelsbalans en inflatie. 
De aanpak van de regeringen onder Drees in 1950 respectievelijk 
1956-1957 is door M.W. Holtrop, de president van De Nederland- 
sche Bank (d n b ), omschreven als ‘tot stand gebracht met behulp
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van een arsenaal van middelen van klassieke eenvoud’. De ver
hoging van het binnenlandse prijspeil ter compensatie van de 
prijsstijging van olie en grondstoffen op de wereldmarkt werd 
namelijk niet of maar deels gecompenseerd in de lonen. Tus
sen 1 september 1949 en 31 december 1951 daalde het reële inko
men met circa 4%. Deze draconische ingreep, die gecombineerd 
werd met een sluitende begroting en inzet van het rentewapen, 
leidde dus onmiddellijk tot neergang van de productie en grote 
uitstoot van arbeid. De werkloosheid liep spectaculair op.

Dit beleidsrecept dat het IMF tot de verbeelding sprak en de 
wereld als model werd voorgehouden, leverde ook in ons land 
toen al veel kritiek op. Holtrop moest zich daartegen verdedigen. 
In zijn jaarverslag schreef h ij:c... heeft den twijfel doen opkomen 
of het regeringsprogramma wellicht te diep had ingegrepen en 
de stelling doen uitspreken dat met name het aan de bevolking 
opgelegde “consumptie-offer” te groot zou zijn geweest.’8 Maar 
Holtrop bleef erachter staan. Werkgelegenheid, zo luidde zijn 
verweer, kan niet gekocht worden met geldbederf, dat is te duur 
betaald en bovendien niet blijvend. Waardevastheid van het 
geld was van een hogere orde dan werkgelegenheid. Hiermee 
vertolkte Holtrop een monetarisme dat geen diehard hem had 
kunnen verbeteren. De regeringen onder Drees die Holtrop 
daarin gevolgd zijn, toonden zich hier van een steilheid in de 
leer die niet onderdeed voor de politiek van H. Colijn in de jaren 
dertig.

De gevolgen van dit restrictieve beleid laten zich afleiden uit 
de cijfers met betrekking tot het reëel nationaal inkomen, res
pectievelijk de reële consumptie per hoofd van de bevolking.9 
Van de vier kabinetten die onder Drees’ leiding stonden, laat 
alleen het derde, dat van september 1952 tot juni 1956, economi
sche expansie zien. En ook dan nog in gematigde vorm, terwijl 
de consumptie achterbleef bij de productie. Alle andere rege
ringsperiodes onder Drees laten economische stagnatie of zelfs 
teruggang zien, zoals in 1958. De coalitiepartners hadden toen
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schoon genoeg van de rechtlijnigheid van Drees in economisch 
opzicht en zegden de coalitie op. Onder het kabinet-De Quay 
kon de economie floreren; voor het eerst na de oorlog kreeg nu 
ook de consumptie ruimer baan door de loonvorming vrijer te 
laten.

Het meest opmerkelijke in dit geheel is dat de vakcentrales 
met dit restrictieve beleid hebben ingestemd. Pas in 1955 begon
nen sommige aangesloten bonden zich te roeren, met name in 
de bouw- en metaalnijverheid, wat voor de confessionele cen
trales reden was zich voor gedifferentieerde loonvorming uit te 
spreken. Maar onder Drees was zelfs daar geen ruimte voor en 
het n  v v  steunde hem daarin onverkort. Ook die rigiditeit die 
zelfs de werkgevers te ver ging, heeft tot de val van Drees bijge
dragen.

Het heeft overigens tot in de jaren zestig geduurd alvorens de 
arbeiders door een reeks wilde stakingen de vakcentrales ge
dwongen hebben te breken met een arbeidsbestel waarover H. 
Hoefnagels in de Sociologische Gids in 1961 schreef:

‘Wanneer men met buitenlandse vakbondsleiders spreekt over 
ons sociaal bestel, dan is het frapperend te bemerken hoe be
paalde essentiële onderdelen daarvan verbazing en verontwaar
diging wekken. Zij vinden met name dat ons loonregiem alleen 
maar bestaan kan omdat de vakbonden verraad plegen aan hun 
roeping en zich gedragen als gewillige instrumenten van de over
heid die erop uit is de lonen laag te houden.’10

Voor Drees zou men in deze lijn kunnen spreken van verraad 
aan zijn roeping om als socialist in sociaal-economisch opzicht 
het evenwicht te bewaren in de offers die gebracht moeten wor
den en niet als een gewillig instrument DNB te volgen, die erop 
uit was de waardevastheid van het geld heilig te verklaren. Het is 
dan ook weinig verbazingwekkend dat uitgerekend onder Drees 
de emigratie uit Nederland zijn top bereikte, bijna driehonderd-
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duizend Nederlanders zochten in die jaren hun heil elders. Snel 
daarna luwde de emigratiestroom.

De Indonesische kwestie

Wie zich een oordeel wil vormen over het door drie achtereen
volgende kabinetten gevoerde beleid in de Indonesische kwestie 
moet zich er rekenschap van geven dat die kwestie door een sa
menloop van ingewikkelde binnen- en buitenlandse invloeden 
behoort tot de moeilijkste die op het bord van een Nederlandse 
regering gelegd zijn. Het gesternte waaronder dat beleid gevoerd 
moest worden, was ronduit ongelukkig. Nederland had na de 
bevrijding andere zaken aan het hoofd dan Indië maar moest 
er zich door de loop der gebeurtenissen toch mee bezighouden. 
Greep op die gebeurtenissen had Nederland allerminst. Het fei
telijk gezag bleef in Indië ook na de Japanse nederlaag in eerste 
instantie in handen van de Japanners, aangezien zij er als enige 
over een gezagsapparaat beschikten. Nederlandse prioritei
ten stonden bij de Japanse bezetters, die nu als ordehandhaver 
gingen optreden, niet hoog aangeschreven. Zij hadden er geen 
enkele moeite mee Soekarno de gelegenheid te geven de onaf
hankelijke Republiek Indonesië te proclameren en vlak na hun 
capitulatie de macht aan hem over te dragen. De Nederlandse 
soevereiniteit kwam daardoor in de lucht te hangen. Toen Ne
derland dan eindelijk in staat was om er troepen aan land te 
brengen en opnieuw een bestuursapparaat te vestigen, waren 
grote delen van Java en Sumatra onder het feitelijke gezag van 
de nieuwe republiek gesteld. De leiders daarvan werden door 
Nederland weliswaar als opstandelingen betiteld, maar door de 
rest van de wereld niet. De Republiek Indonesië werd door de 
Verenigde Naties, het nieuwe met Nederlandse steun opgerichte 
wereldforum, feitelijk erkend als de manifestatie van het onaf
hankelijkheidsstreven dat paste in de dekolonisatie. Nederland 
moest met de republiek gaan onderhandelen, ook de Verenigde
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Staten, de nieuwe wereldmacht, stelden zich op dit standpunt. 
Dat in die opstelling ook overwegingen als de vestiging van een 
eigen Amerikaanse invloedssfeer een rol speelden, deed aan 
de feitelijkheid ervan weinig af. Maar de Nederlandse regering 
had niet alleen te maken met het internationale krachtenveld, 
de politieke partijen in Nederland die vanouds op de koloniën 
georiënteerd waren, de a r p  voorop, wensten van overleg met 
de ‘verrader’ Soekarno niets te weten. Zij voerden een radicale 
oppositie die de vormen van buitenparlementaire blokvorming 
aannam. Voor de oppositie bestond er slechts een optie: herstel 
van orde en rust onder Nederlands gezag.

Tussen die krachten in moest de Nederlandse regering zich 
zien staande te houden. Objectief gezien is de enige manier om 
in zon krachtenveld overeind te blijven het ontwikkelen van 
een bestendige lijn en die doorzetten. Momentum is daarbij van 
cruciaal belang. Aanvankelijk zag het ernaar uit dat het kabi- 
net-Schermerhorn-Drees, dat er als eerste mee te maken kreeg, 
daarin zou slagen. De eerste confrontatie tussen regering en op
positie werd uitgelokt door het ontslag dat jhr. A.W.L. Tjarda 
van Starkenborgh Stachouwer, de hoogste Nederlandse gezags
drager in Indië, indiende omdat hij zich niet met de opstelling 
van de regering kon verenigen. In die confrontatie, waarin de 
oppositie door de minister van Overzeese Gebiedsdelen J.H.A. 
Logemann op soevereine wijze gepareerd werd, toonde de rege
ring zich gevoelig voor wat toen al onvermijdelijk geworden was, 
namelijk te onderhandelen:

‘Een politiek van herstel van orde en rust waarbij het Sukarno- 
regime genegeerd zou worden was onrealistisch, de regering 
was erop uit om ook in haar uitspraken en woordkeus het 
Indonesische nationalisme erkenning te geven.’

De nota van de regering die op 15 januari 1946 verscheen, was 
in de visie op hoe de onafhankelijkheid in zijn werk zou moe-



D R E E S  G E E N  GROOT S T A A T S M A N 55

ten gaan al minder realistisch. Daarna belandde het beleid door 
onophoudelijke interventie van de zijde van het parlement in 
het moeras.

Onder druk van de KVP-fractie werd vlak voor de eerste 
naoorlogse verkiezingen een motie in de Tweede Kamer aan
genomen waarin de status quo werd afgekondigd en de Kamer 
beleidsrichtlijnen voor de regering vastlegde. In uitspraken en 
woordkeus kunnen die richtlijnen niet anders dan als een pro
vocatie aan het adres van Soekarno c.s. beschouwd worden. Zij 
waren erop gericht verdeeldheid te zaaien in het Indonesische 
kamp en te pogen met gematigde elementen tot overeenstem
ming te komen. Onder koloniale verhoudingen was dit wellicht 
een reële optie, onder de nieuwe verhoudingen in de wereld was 
die niet alleen kansloos maar ook gevaarlijk, want gedoemd om 
aan de andere zijde tot radicalisering te leiden. Dat gebeurde 
dan ook. In de verkiezingscampagne speelde de Indonesische 
kwestie verrassenderwijs geen rol, hoe hoog de emoties in de 
Tweede Kamer ook waren opgelaaid. Dat was wat met de status 
quo werd beoogd, maar die bleek dus ook te werken. Pas na de 
vorming van een nieuw kabinet kon de draad weer worden op
gepakt.

Onder het kabinet-Beel, waarin de p v d a  niet alleen getals
matig een toontje lager moest zingen, kwam het toch vrij spoe
dig tot onderhandelingen met de republiek, die in november 
1946 uitmondden in het akkoord van Linggadjati. In de Ne
derlandse onderhandelingsdelegatie waren de coalitiegenoten 
k v p  en p v d a  beide vertegenwoordigd. Als dat akkoord door de 
regeringsfracties was aanvaard en vervolgens uitgevoerd, dan 
had Nederland de Indonesische kwestie met ere hebben kunnen 
afsluiten. C.P.M. Romme, de fractievoorzitter van de k v p , be
sloot evenwel anders. Door amendering trachtte de Kamer het 
akkoord weer in overeenstemming met de richtlijnen te bren
gen. Voor de tegenpartij was dit onaanvaardbaar. Daarop restte 
niet anders dan de confrontatie met de republiek aan te gaan,
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hetgeen tot een avontuur leidde waarvan de ontknoping vooraf 
vaststond.

Tussen de overeenkomst die aan de uiteindelijke soevereini
teitsoverdracht eind 1949 ten grondslag lag en het akkoord dat in 
november 1946 in Linggadjati gesloten was, zat praktisch geen 
licht. Maar alvorens Nederland zich bij het onvermijdelijke had 
neergelegd, gaf het kabinet-Beel opdracht tot de eerste politio
nele actie en gelastte het daarop volgende kabinet onder Drees 
de tweede politionele actie. Kon de eerste nog gerechtvaardigd 
worden met het oog op de veiligheid van Nederlandse burgers, 
de tweede ontaardde in een tegen Soekarno c.s. gerichte straf
oefening die door het militaire commando (buiten de regering 
om?) was beraamd. Toen kwamen de Verenigde Staten in het 
geweer en viel het doek alsnog.

Was, wat aan Nederlandse zijde als een rouwproces kan wor
den getypeerd, nodig om zich te kunnen verzoenen met het af
scheid van de status als koloniale mogendheid en dus evenzeer 
onvermijdelijk als de soevereiniteitsoverdracht zelf? Dat mag 
voor de rechtse, ‘koloniale’ partijen gegolden hebben, niet voor 
de beide coalitiegenoten. Het is waar dat de KVP-fractie onder 
leiding van Romme in deze kwestie een beslissende rol gespeeld 
heeft, maar de opstelling die de p v d a  koos, maakte haar mede
verantwoordelijk. Door steeds weer mee te buigen -  eerst door 
de aanvaarding van de status quo, later door het Linggadjati- 
debacle te laten passeren en mee te gaan in de politionele ac
ties -  stelde de p v d a  het behoud van de coalitie boven wat voor 
deze partij gelet op haar roeping een erekwestie was. Al vóór 
de oorlog had de s d a p  zich als enige partij op het standpunt 
gesteld dat er een rijksconferentie moest komen, waarin de ver
houdingen tussen Nederland en Indië opnieuw geregeld zouden 
worden. Koningin Wilhelmina had zich in haar toespraak voor 
radio-Oranje in Londen in 1942 in diezelfde geest uitgelaten 
en het Indonesische volk een belofte gedaan waaraan de p v d a , 

eenmaal in de regering, door haar verleden moreel gebonden
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was. Door steeds weer te kennen te geven het niet op een breuk 
te willen laten aankomen, kreeg Romme van de p v d a  in feite 
vrij spel, hetgeen ten koste ging van de integriteit en de waar
digheid van de zaak waarvoor de p v d a  had te staan en dat ook 
nog eens gepaard ging met hoge kosten in geld en mensenlevens. 
Door die opstelling is binnen de linkse gelederen in Nederland 
diepe verdeeldheid gezaaid en heeft het vertrouwen in de p v d a  

een grote knauw gekregen. Ook de electorale uitkomsten laten 
daarover geen twijfel bestaan. Er zou inderdaad staatsman
schap voor nodig geweest zijn om de Indonesische kwestie tot 
een goed einde te brengen, maar aan regeringszijde heeft het 
daaraan ontbroken. Ook aan de zijde van de p v d a .

Drees geen groot staatsman

Toen Drees in 1946 met zijn net gevormde partij het electoraat 
tegemoet trad, had hij de toon van de p v d a  al gezet. De wijze 
waarop onder zijn leiding op de havenstaking gereageerd was, 
sprak boekdelen, evenals de aanvaarding door zijn politieke 
groepering van de status quo in de Indonesische kwestie. Dat 
de arbeidende bevolking een lange periode van afzien voor de 
boeg had, was toen nog niet duidelijk. Maar het was wél duide
lijk dat er gerede twijfel kon bestaan over de vraag of regeren 
met of zonder de p v d a  veel zou gaan uitmaken; de partij stond 
vernieuwing voor maar had in feite gekozen voor restauratie. 
Dat dit zo was, kwam duidelijk tot uitdrukking bij de vorming 
van het kabinet-Beel dat in korte tijd na de verkiezing tot stand 
kwam. J.A. Bornewasser, de geschiedschrijver van de k v p , no
teerde hierover:

‘Nooit meer heeft, zolang de k v p  electoraal zelfstandig is blijven 
optreden, een kabinet op slechts twee partijen berust; (...) nooit 
meer heeft het actieprogram van één partij, in casu de k v p , zo 
sterk het regeringsprogram bepaald; nooit meer heeft een partij
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zich zo op de borst geklopt over wat er in korte tijd in haar geest 
en voornamelijk door haar toedoen tot stand werd gebracht.’11

L.J.M. Beel had namelijk een door fractievoorzitter Romme op
gestelde nota tot uitgangspunt van zijn formatie genomen, wel
ke nota op haar beurt weer steunde op het urgentie-progamma 
van de k v p  voor de verkiezingen onder de titel: ‘Proeve van een 
minimum Regeringsprogram 1946’. Daarin stonden voorop de 
restauratie en bescherming van normen en waarden en de her
opbouw van de samenleving door middel van nauwe samenwer
king tussen overheid en maatschappelijke organisaties. Restau
ratie van waarden en normen en wederopbouw op corporatieve 
grondslag, klassieker behoudend kon het eenvoudigweg niet. 
Logemann, die in het voorgaande kabinet de post van Over
zeese Gebiedsdelen had bekleed, werd door de k v p  als zijnde ‘te 
progressief’ getroffen door een veto. H. Vos, die als minister van 
Economische zaken was opgetreden, werd op aandrang van de 
k v p  verbannen naar Waterstaat. De KVp’er G.W.M. Huysmans 
werd zijn opvolger op e z . Huysmans hield terstond opruiming 
onder de door Vos benoemde ambtenaren, inclusief de depar
tementsleiding. Het verhaal gaat dat Huysmans bij zijn eerste 
kennismaking op het departement de departementsbode de 
vraag had gesteld wie er van de ambtenaren onder Vos benoemd 
waren. Geen van hen overleefde de Amerikaans aandoende 
machtswisseling. De positie van Drees stond bij de k v p  nimmer 
ter discussie, hij werd juist als een asset beschouwd.

Dat de k v p  zich binnen een jaar na de bevrijding met zoveel 
bravoure jegens de p v d a  durfde op te stellen en in die opzet 
volledig kon slagen, laat zien dat de p v d a  er met haar repressie
ve politiek volledig in geslaagd was zichzelf politiek-maatschap- 
pelijk in het defensief te manoeuvreren. De partij had zichzelf 
in de voet geschoten. Al het maatschappelijk gevaar en risico 
dat de k v p  tot voorzichtigheid had kunnen manen, was door de 
p v d a  zelf op bekwame wijze geneutraliseerd. Voor haar deel-
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name aan de regeringsmacht werd in 1946 wel een zeer hoge 
prijs betaald.

Tot de restauratie van waarden en normen behoorde voor de 
k v p  kennelijk ook de confrontatie met de nieuwe Republiek In
donesië. Door vast te houden aan de coalitie, ook na verwerping 
van het akkoord van Linggadjati, stond de p v d a  hier machte
loos tegenover.

Hoe zat het met de economische wederopbouw? Kan nu ge
steld worden dat de prijs die de p v d a  betaalde, gerechtvaardigd 
werd door de resultaten van het gevoerde sociaal-economische 
beleid? Die resultaten zouden slechts op termijn zichtbaar kun
nen worden, zo veel stond bij voorbaat vast. Maar ook op die 
termijn bezien, de regeerperiode van Drees die steunde op de 
rooms-rode samenwerking waarvoor de basis in 1946 gelegd 
was, waren die resultaten allerminst overtuigend. Het heeft lang 
geduurd alvorens de arbeidende bevolking kon meeprofiteren 
van het economisch herstel. De lonen werden gedurende die 
periode laag gehouden teneinde de winsten te ontzien. Het is 
waar dat ook de werkgevers in de vorm van een dividendbeper- 
king tot de matiging hebben moeten bijdragen, maar dat betrof 
slechts uitstel. De vermogensvorming, die dankzij de lage lonen 
langs de weg van de ingehouden winsten plaatsvond, zou op 
enig moment beschikbaar komen. Immers, op het moment dat 
de dividendbeperking losgelaten moest worden, kon dat geïn
vesteerde vermogen via de waardestijging van de onderneming, 
door verkoop van aandelen alsnog verzilverd worden.

Wat was er tegen geweest om voor de arbeidende bevolking 
een vergelijkbare regeling te treffen, namelijk door het gebrach
te loonoffer aan te merken als uitgesteld loon, dat in gekapita
liseerde vorm gerealiseerd zou kunnen worden op het moment 
dat de economische wederopbouw voltooid was? Over zulke 
aanspraken is ook binnen de p v d a  van die dagen nooit serieus 
nagedacht, laat staan dat er een politiek punt van gemaakt is. 
Vermogensaanwasdeling en medezeggenschap waren anathe
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ma’s.12 Pas onder Den Uyl werden ze voor de p v d a  weer echte 
politieke onderwerpen. Het offer moest gebracht worden en 
staken werd bestempeld als een tegen de regering gerichte actie. 
Toen er onder het Amsterdamse gemeentepersoneel, met name 
het trampersoneel, in 1955 een wilde staking voor hogere lonen 
uitbrak, vonden de stakers in PVDA-minister L.A. Donker van 
Justitie een zelfde grimmige tegenspeler als de havenarbeiders 
eerder in Drees gevonden hadden.

Het argument dat de arbeidende bevolking in de vorm van 
sociale zekerheid en herstel van de werkgelegenheid geprofi
teerd heeft, gaat maar zeer ten dele op. In heel Westeuropa heeft 
de naoorlogse wederopbouw, mede dank zij de oplevende con
junctuur, tot verbetering van de sociale zekerheid en herstel van 
de werkgelegenheid geleid. Maar nergens hebben de arbeiders 
daarvoor de prijs moeten betalen die de kabinetten onder Drees 
de Nederlandse arbeidende bevolking daarvoor hebben gepre
senteerd.

Maar ook de economische raison daarvan staat ter discussie. 
In de jaren zeventig is niet zonder reden betoogd dat het een
zijdige accent op lage lonen de kracht van de Nederlandse pro- 
ductiestructuur niet ten goede was gekomen. Onder een regime 
van lage lonen zijn innovatie en diepte-investeringen namelijk 
weinig lonend. Toen in de jaren zestig de lonen aan een inhaal
slag begonnen, waren vele ondernemingen dan ook niet meer in 
staat internationaal te concurreren.

Een vergelijkbare opmerking valt te maken over het PV DA -ka -  

der dat, opgevoed onder het starre gouvernementele regime van 
Drees, in de jaren zestig niet in staat bleek zich aan te passen aan 
de veranderingen in het politiek-maatschappelijke klimaat.

De politiek van de kabinetten onder Drees zou, gesitueerd 
in de late negentiende, begin twintigste eeuw en gevoerd door 
een conservatieve politieke leider, kunnen worden opgevat als 
te getuigen van groot staatsmanschap. In de tweede helft van de 
twintigste eeuw en komend uit de koker van een sociaal-demo-
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craat getuigt die politiek veeleer van volgzaamheid, ingegeven 
door gebrek aan politieke durf en aan initiatief.
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H.J.L. Vonhoff

Wellicht wat verleid door de verwantschap in aanduiding van 
twee zeer verschillende zaken die in de jaren vijftig de politieke 
aandacht verdienden, heb ik ze beide in mijn titel vermeld. Maar 
er is een groot verschil: het eerste, een toenadering tot de Sovjet- 
Unie buiten NAVO-Verband, wilde P.J. Oud niet en het tweede, 
een politieke samenwerking met a rp  en c h u , wilde hij beslist 
wel, maar daarin stond hij alleen.

Dat laatste is vooral onderwerp van mijn inleiding, omdat het 
nauw samenhangt met de relatie tussen Drees en Oud. Die ver
houding was stroef, zoals bleek bij de oprichting van de Partij 
van de Arbeid. Drees sprak zijn twijfel uit of hij en Oud in één 
partij thuishoorden en Oud had in zijn brochure Politieke ver
nieuwing in 1946 al geschreven:

‘Volmondig erken ik, dat ik daarbij (bij de gedachte van politieke 
vernieuwing, HJLV) niet heb gedacht aan heroriëntering in de 
vorm van de Partij van de Arbeid als wij thans hebben gesticht. 
Met een samenwerking over de kloven van antithese en klas
senstrijd heen was voor mij het doel in voldoende mate bereikt 
geweest.’1

Het verlaten van de Partij van de Arbeid door Oud na een reeks 
incidenten en de daarop volgende oprichting van de v v d  is al 
verschillende keren beschreven en behandel ik nu niet.2 Vol
staan kan worden met de constatering dat wie een partij verlaat 
dit doet met bittere gevoelens, maar vooral ook mensen met bit
tere gevoelens achterlaat. Die zijn er in hevige mate in de p v d a  

gelederen. Niet in de laatste plaats bij Drees, die zich in toene
mende mate aan Oud gaat ergeren.
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Toch zijn er behalve het geboortejaar tussen hen beiden zeker 
meer overeenkomsten. Beiden hebben een voorkeur voor een 
sober financieel overheidsbeleid. Ik zie niet voorbij aan de ver
schillen in opvattingen hoe dat moet worden gerealiseerd, maar 
dat doet niet af aan de voorafgaande constatering. Zij zijn bei
den in hun levenswandel sobere mensen met vaste gewoonten. 
Beiden zijn van jongs af politiek geïnteresseerd en zetten zich 
daar met een groot verstand en enorme werkkracht voor in. 
Hun beider interesse ligt op het gebied van de nationale politiek. 
Het buitenland is er wel maar speelt in beider loopbaan geen 
preponderante rol. Van Oud wordt wel getuigd dat hij op be
zoeken over de grens iets aan zijn soevereine zekerheid inboette. 
De kenschets van Drees als ‘wethouder van Nederland’ duidt op 
een zelfde gerichtheid. Op het gebied van de buitenlandse poli
tiek bestaat er tussen hen -  wellicht mede daardoor -  een grote 
mate van overeenstemming. De buitenlandse politiek neemt in 
hun beschouwingen in de Kamer noch in partijverband overi
gens een grote plaats in. Wel is Oud vanaf 1948 voorzitter van 
de Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux. Die or
ganisatie speelt in die tijd geen belangrijke rol. Oud besteedt er 
niet heel veel tijd aan. Hoogstens kan opgemerkt worden dat 
Oud en Drees in het lokaal bestuur hun sporen hadden verdiend 
en er meer in geïnteresseerd waren dan op het landelijk niveau 
gebruikelijk is.

Als in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog de dreiging 
uit Oost-Europa een politieke realiteit is, zijn beiden afkerig van 
de beweging die zich afficheert als de derde weg. Het zijn paci
fisten, radicalere-elementen in de p v d a  en communisten die 
de defensiepolitiek van de n a v o  verwerpelijk vinden en daar
om een vorm van vreedzame coëxistentie bepleiten. Oud noch 
Drees zijn gecharmeerd van deze fellow-travellers, zoals ze wel 
worden aangeduid. In de Partij van de Arbeid is dit een groter 
probleem dan binnen de w d . Vooral op plaatselijk niveau is er 
de neiging binnen de p v d a  om niet al te heftig te reageren tegen



o u d : G E E N  D E R D E  W E G  EN G E E N  DE R DE  M A C H T 65

deze stroming teneinde kiezersverlies aan deze stromingen te 
voorkomen. De term de ‘derde weg voor West-Europa als de 
enige mogelijke’ wordt in april 1947 in Utrecht gebruikt door de 
voorzitter van de Tweede Kamerfractie, Van der Goes van Na- 
ters. Maar na 1948 komt dat voor de p v d a  grotendeels anders 
te liggen.3 Toch wordt in 1954 nog een poging gedaan om geïn
spireerd door de vredesbeweging De Derde Weg een antimilita
ristische werkgroep in de p v d a  op te richten. Dat gebeurt niet. 
Maar de onrust binnen de gelederen van de p v d a  over het te 
voeren buitenlands beleid is latent en soms actief aanwezig. Het 
is zeker met instemming van Drees dat het hoofdbestuur van de 
Partij van de Arbeid de oprichting van een Sociaal Democra
tische werkgemeenschap blokkeert. Het Sociaal Democratisch 
Centrum, dat daarop wordt opgericht, zal geen lang leven be
schoren zijn. De verklaring van H. Vos, de ondervoorzitter op 
het partijcongres in februari 1955, laat aan duidelijkheid niets te 
wensen over.4

In de politieke praktijk blijkt van deze overeenkomsten tus
sen Drees en Oud weinig. De verschillen springen daarentegen 
duidelijk in het oog. Daarbij speelt het verschil van inzicht over 
het te voeren sociaal-economisch beleid een belangrijke rol. 
Oud wordt bij herhaling aangesproken op zijn te harde en ou
derwetse beleid als minister van Financiën in de jaren dertig en 
dat raakt bij hem een open zenuw. In het conflict dat Stikker met 
de v v d  krijgt over de status van Nieuw-Guinea en waarin Oud 
de hoofdrol in de Tweede Kamer speelt, kiest Drees op uiterst 
scherpe wijze de zijde van zijn minister. Wie de toon beluistert 
die hij in de Tweede Kamer bij dat debat aanslaat, begrijpt dat 
hier meer dan een zakelijk verschil van inzicht alleen wordt uit
gevochten. Het zal niet de laatste keer zijn dat Drees aan Oud 
verwijt dat zijn betoog in strijd is met de waardigheid van de 
Tweede Kamer.

Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat Drees er niets 
voor voelt Oud voor te dragen als minister van Staat bij zijn 40-
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jarig parlementair jubileum in 1957. Jubileum in die zin dat het 
dan veertig jaar geleden is dat Oud voor de eerste keer wordt 
gekozen. Hij is niet 40 jaar lid van de Tweede Kamer geweest. 
Gezien de persoonlijke tegenstelling tussen minister-president 
en oppositieleider is de veronderstelling plausibel. Als Drees in 
1958 de verkiezingen nabeschouwt zegt hij over de campagne 
van de v v d , die zoals gebruikelijk door Oud met kracht is ge
leid: ‘De v v d  waant zich het intelligentste deel van het Neder
landse volk. Ik begrijp dan echter niet, hoe men in die kringen 
het geestelijk varkensvoer heeft kunnen opslobberen, dat als 
propaganda is opgediend.’5

Er is Oud veel aan gelegen om de grote machtspositie die de 
p v d a  bekleedt door de samenwerking met de k v p  sinds de 
Tweede Wereldoorlog aan te tasten. Hij ziet in dat de v v d  daar
toe alleen binnen afzienbare tijd niet in staat zal zijn. Daarom 
propageert hij in 1953 de gedachte aan een samenwerking in 
los verband met de Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk 
Historische Unie. Hij annonceert dat als de derde macht naast 
p v d a  en k v p . Oud ziet dat in de sfeer van de stembusakkoor- 
den zoals die in de tijd van het districtenstelsel vaker werden 
gesloten. Een echt brede basiskabinet, betoogt hij bij de alge
mene beschouwingen in 1950, zou bestaan uit ministers van vijf 
partijen waarbij de verdeling tussen p v d a , k v p  en de derde 
macht in evenwicht zou kunnen zijn. Deze gedachte vindt bij 
a r p  en c h u  geen enkele weerklank. De formatie in 1952 zal een 
geheel ander beeld te zien geven. De v v d  komt tegenover een 
vier-partijenkabinet te staan. Oud heeft daar nog één keer over 
nabeschouwd op de jaarlijkse algemene vergadering van de v v d  

op 19 maart 1954. Na vastgesteld te hebben dat ‘de heer Drees er 
alles op zette om ons bij de formatie buiten de deur te houden’, 
nam hij afscheid van zijn voorstel:
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‘Vooral de beide protestants-christelijke partijen hebben daarbij 
een grote verantwoordelijkheid op zich genomen. Aan deze par
tijen in het bijzonder hadden wij de hand ter toenadering uitge
stoken. Daarvoor was een goede grond. Wij wisten maar al te 
goed, dat in de kringen, die zij vertegenwoordigen evenzeer als 
in die, waarvan wij ons de representanten weten, weinig voldoe
ning heerste over een toestand, waarin in feite de lakens werden 
uitgedeeld door de beide politieke grootmachten, de p v d a  en 
de k v p , hoe weinig welwillend deze bondgenoten ook tegenover 
elkaar mochten zijn gestemd. Het beste middel, om tot een beter 
politiek evenwicht te geraken, scheen ons een nauwer samen
gaan van die groepen, die ik gemakshalve als derde macht had 
gequalifkeerd, zonder daarbij overigens de principiële verschil
len, die er tussen ons en de beide protestants-christelijke partijen 
bestaan één ogenblik uit het oog te verliezen. Noch in christe- 
lijk-historische noch in antirevolutionaire kring hebben de lei
dende figuren die uitgestoken hand willen aannemen. Wij laten 
dit rustig voor wat het is. Wij voelen niet de minste neiging de 
heren met ons aanbod te blijven vervolgen. De v v d  bedelt niet.
Zij laat deze zaak met vol vertrouwen aan de verdere politieke 
ontwikkeling over.’6

Hoe kon Oud veronderstellen dat deze opzet kans van slagen 
had en in de v v d  z o u  worden geaccepteerd? Die beide vragen 
wil ik trachten te beantwoorden. Oud was een formidabel tac
ticus en heeft zeker overwogen toen hij zijn derde macht intro
duceerde dat hij nul op het rekest zou krijgen bij de protestantse 
partijen. Dat kon hem echter niet deren omdat hij in die gelede
ren de potentiële verkiezingswinst verwachtte en niet in rooms- 
katholieke kring.

Toonen heeft terecht de aandacht gevestigd op de onderschei
den landsdelen en hun betekenis voor de verzuiling. Hij onder
scheidt die zuilen met hun belangrijkste bases in de zuidelijke, 
respectievelijk noordoostelijke en westelijke regio van het land.
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Hij constateert voorts dat die zuilen met deze geografische ach
tergrond tot aan het eind van de jaren zestig een groot deel van 
de culturele en politieke energie kanaliseerden.7 Die observa
tie gold in bijzondere mate voor de v v d  in de eerste tien jaar 
van haar bestaan. De stembuscijfers spreken in dat opzicht voor 
zich. De v v d  krijgt in Limburg in 1948 0,8% van de stemmen en 
in Brabant 0,79%. De doorbraak van de Partij van de Arbeid in 
die gewesten mislukt, de v v d  probeert het niet eens. Slechts in 
enkele grote gemeenten is de v v d  in gemeenteraden vertegen
woordigd. In 1959 doet voor het eerste een belijdend lid van de 
rooms-katholieke kerk zijn intrede in het hoofdbestuur van de 
v v d . Bij de Tweede Kamerfractie is dat pas in 1969 het geval, in 
1974 volgt de Eerste Kamerfractie.8

Stikker heeft bij de oprichting van de v v d  in 1948 de aanhang 
waar hij op mikt in heldere woorden beschreven. In het voet
spoor van wat Telders in 1939 had betoogd, zei hij:

‘Bevrijd van verouderde leuzen en antithese, van toevallige be
langenconflicten en persoonlijke ambities, vertoont het politieke 
leven in Nederland toch een duidelijke geleding in drie delen: 
de op onze protestants-christelijke traditie stoelende midden
stof, de rode radicalen en het politiek rooms-katholicisme. En 
van die protestants-christelijke middenstof wil onze partij naast 
de confessionele protestantse partijen een belangrijke stroming 
zijn, die diep overtuigd is dat de grondslagen van de Nederlandse 
samenleving wortelen in het Christendom in al zijn verscheiden
heid.’9

In dit licht wordt de opstelling van Oud volstrekt begrijpelijk.
In 1952 ontstaat tussen p v d a  en k v p  tijdens de verkiezings

campagne een ernstig conflict als Drees in Limburg het spre
ken onmogelijk wordt gemaakt. Geleidelijk aan neemt de vaste 
greep op de katholieke kiezer af. Het bisschoppelijk mandement
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zal in 1954 een duidelijk achterhoedegevecht inleiden. Toch 
blijkt nog jaren later uit door J.P.A. Gruyters geïnitieerd verkie- 
zingsonderzoek van bureau Veldkamp in Amsterdam dat ook 
na het verlaten van de kerk de naar Amsterdam verhuisde ex- 
katholieken pas met enige vertraging de k v p  als stemmer de 
rug toekeren. Dit beeld verandert nadat zowel Drees als Oud 
hun plaats in het eerste politieke gelid hebben verlaten. Beiden 
blijven daarna nog jaren gewaardeerde adviseurs, zij het dat 
Drees in 1971 zijn lidmaatschap van de p v d a  opzegt. Andere 
tijden zijn dan aangebroken.
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DREES EN HET BUITENLAND

OVER HET A L B E R T K A N A A L  OP EEN AN D ER E PL ANEET?

Jan Willem Brouwer

Een hardnekkig beeld

Het beeld is bijzonder hardnekkig: Drees was de wethouder 
van Nederland, hij was provinciaals en had belangstelling noch 
begrip voor de internationale politiek. De bekendste Drees- 
anekdote lijkt hier naar te verwijzen. Over het bezoek dat de 
Amerikaanse topdiplomaat W. A. Harriman bij Drees thuis aan 
de Haagse Beeklaan zou hebben gebracht om over de Marshall
hulp te spreken. Daar zou Harriman ook het apocriefe maria- 
kaakje bij de thee hebben gekregen. Na afloop zou hij hebben 
opgemerkt: ‘In a country where the Prime Minister lives like 
this, our money is very well spent.’1 Tekenend is ook het verhaal 
van minister van Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns (k v p ) over 
Drees’ bezwaren tegen een verhoging van de reiskostenvergoe
ding van ministers:

‘Hij zei (...) eens tegen me: “Zeg begrijp je dat nou.... Laatst zag 
ik die en die en die zei me dat die ƒ500 om naar het buitenland 
te gaan veel te weinig was. Nou, To en ik zijn naar de Ardennen 
gegaan, we hebben daar een week heerlijk gelogeerd en hebben 
ƒ300 uitgegeven. Het moet toch makkelijk gaan van die ƒ500?”’2

Deze anekdotes typeren de premier weliswaar -  ‘zijn eenvoud en 
zuinigheid waren ècht’, aldus partijgenoot en oud-staatssecreta- 
ris E.H. van der Beugel3 -  maar ze suggereren tegelijkertijd dat 
Drees’ kijk op de wereld niet verder reikte dan de landsgrenzen.
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Dat beeld sluit aan op hetgeen tijdgenoten over de premier 
hebben gezegd. Volgens oud-minister S.L. Mansholt ( p v d a ) 

waande Drees zich op een andere planeet’ zodra hij het Bel
gische Albertkanaal overstak en voelde hij zich in de diploma
tieke wereld niet thuis: ‘Je kunt daar niet altijd theedrinken, dan 
ontstaat er geen relatie. Aan diners had hij een grote hekel, hij 
deed het plichtsgetrouw.’ De premier had grote moeite politieke 
situaties op het internationale vlak te taxeren, aldus Mansholt, 
‘eenvoudig omdat Drees als het ware een ingekankerd wantrou
wen had tegen alles wat daar in het buitenland gebeurde’.4 p v d a -  

politicus jhr. M. van der Goes van Naters meende eveneens dat 
Drees’ reserves ten aanzien van de Europese integratie voort
kwamen uit ‘vreemdelingenhaat’: ‘De provincialerige Drees die 
altijd sprak over die Fransen en die Belgen.’5 

Ook in een recent interviewboek met Nederlandse beleids
makers uit de vroege geschiedenis van de Europese integratie, 
staan dergelijke uitlatingen. Zo stelt een oud-diplomaat dat 
Drees geen Engels of Frans sprak en dat hij in 1957 in Parijs voor 
het eerst en voor het laatst deelnam aan een internationale con
ferentie.6 Dit beeld vinden we ten slotte ook terug bij historici. 
Volgens J. Bosmans gold voor Nederlandse politieke leiders in 
het eerste naoorlogse tijdvak het primaat der binnenlandse poli
tiek. Evenmin als C.P.M. Romme zou Drees zich hebben geïn
teresseerd voor de buitenlandse politiek. Zij konden zich maar 
moeilijk losmaken van het vooroorlogse neutraliteitsdenken, 
kenden hun talen niet en lieten de buitenlandse politiek graag 
over aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan partijge
noten van tweede en derde rang. H. te Velde meent dat de bui
tenlandse politiek een gebied was ‘waarmee Drees niet al teveel 
op had’: ‘Hij was zozeer op de binnenlandse politiek (...) gericht 
dat hij vreemd bleef staan tegenover wat daarbuiten viel.’7 

Intussen waren er ook tegengeluiden. Zo heeft Luns bij her
haling betoogd dat Drees op internationale conferenties ‘groot
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gezag’ wist in te boezemen ‘door zijn rust, eenvoud en waardig
heid’.8 En in het genoemde interviewboek zegt Van der Beugel:

‘Het is niet waar (...) dat hij (...) geen idee had van internationale 
verhoudingen. (...) Hij dacht er wèl over na. (...) Hij sprak zijn 
talen heel behoorlijk. Zijn presentie in internationale besprekin
gen was er. En hij was ook gerespecteerd. Hij had natuurlijk niets 
van de diplomatieke vlotheid. Maar het verhaal dat hij alleen 
maar wethouder van Nederland was, is een onzinverhaal.’9

Drees zelfheeft zich altijd geërgerd aan het beeld dat al tijdens 
zijn leven werd gevestigd. Hij benadrukte onder meer dat zijn 
lidmaatschap van de s d a p  was geïnspireerd door internationale 
gebeurtenissen. Bovendien had hij vóór 1940 deelgenomen aan 
het internationale overleg der sociaal-democratische partijen 
en woonde hij enkele conferenties bij van de Interparlementaire 
Unie. En op openbare bijeenkomsten in Nederland vertaalde hij 
de toespraken van Engelstalige socialisten.10 In een interview in 
1982 reageerde de oud-premier buitengewoon heftig op de aan
tijging van Van der Goes dat hij anti-Europees zou zijn geweest: 
‘Van der Goes liegt als een dief.’11

Ten slotte werd het beeld ook van wetenschappelijke zijde 
bestreden. In 1996 gaven H. Daalder en J.H. Gaemers het ma
nuscript uit van een boek dat Drees tijdens de bezetting had 
geschreven maar nimmer publiceerde. De beschouwingen die 
hij daarin wijdde aan de toekomst van Nederland en de wereld, 
loochenen eens te meer de mythe. Drees betoogde onder meer 
dat op den duur een verenigd Europa onvermijdelijk zou zijn, 
vooral op economisch gebied. Daarvoor was zelfs de overdracht 
van soevereiniteit nodig; de staten zouden volgens hem ‘geza
menlijk (...) de nodige organen scheppen’.12

Desalniettemin is het beeld van de provinciale Drees buiten
gewoon hardnekkig. In deze bijdrage wil ik op mijn beurt een 
poging tot nuancering wagen. Natuurlijk was Drees geen inter
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nationaal staatsman. Niet voor niets schittert hij bijvoorbeeld 
door afwezigheid in de memoires van internationale tegenspe
lers.13 Zijn naam wordt zelfs niet genoemd in de getuigenissen 
van Benelux-politici die hem vaak moeten hebben ontmoet, zo
als P.H. Spaak en G. Eyskens.14 Dat is niet verwonderlijk, want 
tot ver in de jaren zeventig speelde de Nederlandse minister
president geen hoofdrol op het internationale toneel. Het beleid 
werd in hoofdzaak gemaakt door de vakministers. Toch valt er 
nogal wat af te dingen op het provinciale imago. Achtereenvol
gens wil ik kijken naar Drees’ belangstelling voor de internatio
nale politiek, naar zijn invloed op het terrein van de Europese 
integratie en het defensiebeleid en naar de internationale waar
dering die hem ten deel viel.

Geen talenkennis? Geen belangstelling?

In weerwil van de legende zijn er talrijke getuigenissen waaruit 
blijkt dat Drees wel degelijk zijn talen sprak. Volgens de Ame
rikanen sprak hij Engels en de Duitse ambassadeur meldde dat 
zijn gesprek met de premier in het Duits had plaatsgevonden.15 
Verderop zullen we zien dat Drees ook het Frans zodanig mees
ter was dat hij in die taal kon onderhandelen. J.L. Heldring 
maakte als directeur van het Nederlandse informatiebureau in 
New York in januari 1952 Drees’ bezoek aan de Verenigde Staten 
mee en ontdekte dat de premier in het buitenland een levendig 
debater kon zijn, die de aanwezigen imponeerde door zijn ken
nis van zaken. Heldring doet verslag:

‘Bij zijn aankomst (...) werd hij dadelijk naar de “press room” ge
dirigeerd, waar hij mij verraste door de open wijze waarop hij 
de vragen van de Amerikaanse journalisten beantwoordde. Dat 
kwam ook wel denk ik, doordat die journalisten zinnige vra
gen stelden. Ze behoorden misschien niet tot de toplaag van de 
Amerikaanse journalistiek, maar ze hadden kennelijk hun huis-
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werk gedaan, en dat stimuleerde Drees blijkbaar. (...) Ik zie hem 
nog zijn plaats achter het katheder verlaten en naar een deelne
mer (...) lopen wiens vraag hij waarschijnlijk niet zo goed ver
staan had. Hij deed dit allemaal zeer levendig. Hij verraste mij 
ook door zijn zeer behoorlijke Engels.’16

Heldring was dus niet alleen verrast door het Engels van de 
premier, maar ook door diens kennis van zaken. Drees’ kijk op 
de wereld reikte inderdaad verder dan de landsgrenzen. J. Mid
delburg, oud-secretaris van de ministerraad, herinnerde zich: 
‘Drees voelde zich steeds zeer betrokken bij het buitenlandse 
beleid.’17 Dat blijkt onder meer uit het dagboek dat de premier 
in de jaren 1954-1956 bijhield. Daarin nemen internationale za
ken een belangrijke plaats in: aan bod komen onder meer de 
Europese integratie, de mislukking van de Europese Defensie- 
gemeenschap (edg), de inschakeling van de Bondsrepubliek in 
de n a v o , de Saarkwestie, Indonesië, de Benelux en bilaterale 
kwesties met België.18 De belangstelling voor de Europese sa
menwerking blijkt ook uit de grote pakken papier in het archief 
van Algemene Zaken over de voorbereiding van de verdra
gen van Rome in 1956-1957. Veel nota’s van secretaris-generaal 
C.L.W. Fock werden door Drees (meestal nog dezelfde dag) 
voorzien van commentaar -  allerlei krabbeltjes waaruit blijkt 
dat de premier zelf ook goed geïnformeerd was.19 Voorts nam 
Drees met enige regelmaat waar als minister van Buitenlandse 
Zaken wanneer D.U. Stikker of Luns in het buitenland was. La
ter schreef hij dat dat wenselijk was voor een premier omdat 
deze dan ‘beter op de hoogte is bij de coördinatie, waarin hij 
al dadelijk intern een belangrijke taak heeft’.20 Dat Drees op de 
achtergrond een coördinerende rol wilde spelen, blijkt ook uit 
een dagboekaantekening uit april 1955 over een gesprek met de 
secretaris-generaal van Economische Zaken, G. Brouwers: ‘Hij 
zal er voor zorgen dat ik in het vervolg regelmatig en tijdig over
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de Beneluxvoorstellen enz. en over k s g -kwesties wordt inge- 
licht.’21

Nooit in het buitenland?

Drees zou nimmer het gezicht worden van de Nederlandse di
plomatie. Toch nam hij wel degelijk a f en toe deel aan interna
tionale conferenties. Vanaf 1948 figureerde hij op de topontmoe
tingen die werden gehouden in het kader van de Benelux. Daar 
liet hij de discussie bepaald niet over aan de vakministers. Zo 
speelde Drees in oktober 1952 een belangrijke rol op de confe
rentie in Knokke waar hij zich fel verzette tegen de Belgische eis 
de Nederlandse lonen te verhogen om het verschil met België 
minder te maken.22 Ook nam hij deel aan de allereerste topcon
ferentie van de Europese ‘Zes’, in februari 1957 in Parijs. En ook 
daar speelde hij een centrale rol door -  samen met Spaak -  het 
uiteindelijke compromis tot stand te brengen. De Nederlandse 
onderhandelaar J. Linthorst Homan herinnerde zich: ‘Door de 
grootheid van minister Drees werd om vier uur in de ochtend 
alsnog het compromis mogelijk.’2'1

In december 1957 nam Drees, eveneens in Parijs, deel aan de 
driedaagse conferentie van regeringsleiders in de NAVO-raad.  

Daarnaast maakte hij als premier enkele buitenlandse reizen 
naar Zuid-Afrika, Wenen en Berlijn. In 1954 bezocht hij de par- 
tijconferentie van Labour in Scarborough waar hij onder meer 
overlegde met oud-premier C. Attlee over Westeuropese veilig
heidsproblemen.

De belangrijkste reis was het reeds genoemde 14-daagse, on
officiële bezoek aan de Verenigde Staten in januari 1952. Drees 
bezocht onder meer staalfabrieken in Pittsburgh en in New 
York het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (alsmede twee 
Broadwaymusicals). Hij kreeg een eredoctoraat van de universi- 
teit van Maryland. Politiek gezien het belangrijkste waren de ge
sprekken die Drees voerde met president H.S. Truman en mi nis-
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ter van Buitenlandse Zaken D. Acheson. Volgens ambassadeur 
J.H. van Roijen was het bezoek ‘ in alle opzichten zeer geslaagd’. 
Dat Drees persoonlijk -  met zijn ‘rustige positieve houding’ -  te
genover de president en op het State Department de Nederland
se standpunten inzake de e d g  en Nieuw-Guinea had kunnen 
uiteenzetten, was ‘van grote betekenis’, aldus de ambassadeur. 
De Amerikanen hadden er kennelijk op gehoopt Drees ertoe te 
brengen dat Nederland een inschikkelijker houding zou aanne
men zowel inzake de e d g , als tegenover Indonesië waarmee de 
betrekkingen als gevolg van de Nieuw-Guinea-kwestie steeds 
slechter werden.24 De Nederlandse pers was over het algemeen 
dezelfde mening toegedaan. De Nieuwe Rotterdamse Courant 
concludeerde dat Drees met ‘een haast koppige onverzettelijk
heid’ zou hebben vastgehouden aan zijn gedachten: ‘Hij heeft dit 
weten te doen zonder wrevel te veroorzaken; integendeel, zijn 
eerlijke rondborstigheid heeft sympathieke reacties gewekt.’ De 
Telegraaf was vooral geïnteresseerd in de sobere premier in de 
luxueuze Verenigde Staten: ‘Indien men dr. Drees in het hart 
zou kunnen kijken, vindt hij deze lichtzee (op Broadway, JWLB) 
vast en zeker overvloed.’ En dat allemaal onder de kop: ‘Drees 
heeft nog niets gekocht van zijn (gering) dollarbedrag’.25

De premier als woordvoerder in 
internationale onderhandelingen?

Al met al was het bij uitzondering dat Drees in het buitenland de 
Nederlandse standpunten verdedigde. Maar dat gebeurde wèl op 
enkele belangrijke momenten. Kennelijk had Luns vertrouwen 
in de premier. Mogelijk is ook dat de minister niet in de positie 
was dit te verhinderen. Dat was anders met Drees’ opvolger, J.E. 
de Quay. Deze zou in 1961, op de volgende topconferentie van 
de Zes, minder vrij zijn. Tot grote verbazing van president De 
Gaulle en de andere staatslieden verklaarde De Quay toen dat, 
gezien de constitutionele verhoudingen, Luns verder namens
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Nederland zou spreken.26 Ook bij andere gelegenheden bena
drukte Luns in deze periode dat hij, en niet de premier, in het 
buitenland het woord voerde.

Interessant is dat Drees zich in latere geschriften een gema
tigd voorstander toonde van het optreden van de minister-pre
sident in internationale onderhandelingen. Volgens hem zou 
Nederland zich moeten neerleggen bij de praktijk in de andere 
lidstaten en zou de premier zich zelfs ‘regeringsleider’ kunnen 
noemen. Met zoveel woorden keurde Drees de weg die De Quay 
in 1961 (en later) koos, als ‘ te angstvallig’ af. Voorwaarde was 
wel dat de premier zich zou gedragen ‘binnen door het kabinet 
aangegeven gedragslijnen’.27

Om terug te komen op de tijd van het premierschap: het is 
mijn overtuiging dat Drees zich méér heeft bemoeid met de Ne
derlandse buitenlandse politiek dan zijn directe opvolgers. En 
wat zijn invloed betrof, wil ik twee onderwerpen nader bekijken 
waar hij in het kabinet een fundamentele inbreng had: de Euro
pese samenwerking en het defensiebeleid.28

Europese samenwerking 1 -  voortdurende scepsis

Drees was niet tegen Europese integratie, maar sceptisch was 
hij zeker wel; sceptisch vooral over alle prachtige plannen van 
die tijd, over politieke en zelfs militaire samenwerking. In de 
Tweede Kamer, bij de algemene beschouwingen in oktober 1953, 
ging hij in op het ‘misverstand’ als zou hij ‘terugschrikken’ voor 
een supranationale gemeenschap in Europa. Dat was niet het 
geval, zo verzekerde hij. Hij steunde immers de ‘grondgedachte 
van de eenheid van Europa’ en meende dat daarvoor ‘opoffe
ring van een deel van de eigen souvereiniteit’ noodzakelijk zou 
zijn. Tegelijkertijd onderstreepte hij dat ‘wij ook werkelijk iets 
moeten bereiken, dat, als wij een nieuwe gemeenschap stichten, 
het niet om die zelfde dingen te doen is, waarvoor reeds andere 
organen bestaan’. Men moest ‘niet alleen de formule van een-
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heid (...) hanteren zonder werkelijke eenheid te scheppen.’ Hij 
zei veel te voelen voor weidse perspectieven, maar voegde daar 
veelbetekenend aan toe: ‘mits ik mag aannemen (...) dat de per
spectieven, die geboden worden, tenslotte ook zullen kunnen 
worden bereikt.’29

Een werkelijke Europese eenheid kon volgens Drees niet zo
maar worden doorgedrukt. Samenwerking zou voorlopig moe
ten geschieden op basis van de nationale staten. Voor de premier 
vereiste het nationale belang vooral de totstandkoming van een 
gemeenschappelijke markt. Hij betwijfelde echter of alle lan
den deze economische integratie wel wensten. In het bijzonder 
was hij bang voor de protectionistische traditie van Frankrijk. 
Ook vond hij het Europa van de Zes te klein. Allereerst omdat 
een belangrijke handelspartner, het Verenigd Koninkrijk, niet 
meedeed. Ten tweede omdat het, zoals hij zei in april 1953, voor 
een belangrijk deel zou bestaan ‘uit politiek onstabiele landen 
(Frankrijk, Italië) met sterke communistische bewegingen’. Ten 
derde vreesde hij dat Frankrijk en Duitsland de dienst zouden 
uitmaken. Zijn voorkeur ging daarom uit naar de lossere, maar 
bredere samenwerking in het kader van de Organisatie voor Eu
ropese Economische Samenwerking (o e e s ).

Drees zou de tien jaar dat hij minister-president was deze 
lijn aanhouden. In het kabinet stond hij daarmee -  met andere 
sceptici als L.J.M. Beel en C. Staf, lijnrecht tegenover enthousi
aster ministers als Mansholt, J.R.M. van den Brink, en J.W. Bey- 
en. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( eg ks )  was 
in 1951 voor Drees aanvaardbaar geweest omdat daarin de na
tionale staten een belangrijke stem hielden. Hoewel hij er niets 
voor voelde, aanvaardde Drees een jaar later ook de totstand
koming van de e d g ,  onder zware Amerikaanse druk. Stikker 
deelde Drees’ opvattingen geheel, maar diens opvolger Beyen 
zou een koerswijziging tot stand brengen: het kabinet aan
vaardde voortaan dat integratie van de Zes nagestreefd moest 
worden op economisch gebied. Beyen lanceerde een plan voor
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de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt met een 
supranationale structuur.

Aanvankelijk maakte het plan-Beyen geen kans omdat andere 
ideeën prioriteit hadden. In 1953-1954 ging de discussie over de 
Europese Politieke Gemeenschap (e p g ) die uit de e d g  voort
vloeide. Hiertegen verzette Drees zich fel. De premier vreesde 
dat ‘een ingewikkelde institutionele constructie tot stand wordt 
gebracht zonder wezenlijke waarde voor ons land’. De e p g  was 
voor Drees slechts acceptabel ‘indien dit tevens de zekerheid 
van economische integratie inhoudt en de institutionele opzet 
eenvoudiger wordt.’ Mansholt maakte duidelijk dat hij wilde in
stemmen met een e p g  ook als daar geen economische in houd 
aan werd gegeven. Aangezien de premier bang was dat Beyen 
ook zo ver zou gaan, dreigde hij in april en juni 1953 maar liefst 
driemaal met aftreden.30

Nadat het Franse parlement in 1954 het EDG-verdrag had ver
worpen, verdween ook de e p g  van het toneel. Daarmee kwam 
de weg vrij voor het plan-Beyen dat in 1955 door de Zes werd 
aanvaard en de basis zou vormen voor de verdragen van Rome 
van 1957. Drees had eveneens grote bezwaren tegen de Euro
pese Economische Gemeenschap. ‘Met ondertekening van dit 
verdrag heeft Nederland zich begeven in een protectionistische 
combinatie van betrekkelijk kleine omvang’, mopperde hij in 
april 1957.31

Drees’ koppigheid in Europese aangelegenheden had iets 
van een stokpaardje. Van der Beugel schreef in januari 1957 in 
zijn dagboek: ‘Een allergenoeglijkst gesprek bij Drees. Ik heb 
getracht hem iets te kalmeren over de integratie, want hij zet 
wat dat betreft weer alle grammofoonplaten op van de laatste 
jaren.’32 Was er toch niet sprake van Europese koudwatervrees? 
Maar zijn nuchterheid was niet onterecht: nationale staten 
zouden inderdaad nog lang een belangrijke rol spelen. In 1974 
stelde hij vast dat de e d g  en de e p g  geruisloos waren verdwe
nen. ‘De tijd was en is er niet rijp voor.’ En hij concludeerde:
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‘Verwezenlijking van het ideaal is slechts geleidelijk mogelijk, en 
naast idealen moet men bereid zijn ook practische bezwaren in 
overweging te nemen. Juist dan kan het beste resultaat worden 
bereikt.’33 Hoe dan ook, koppigheid en gebrek aan bevlogenheid 
zijn niet hetzelfde als provincialisme of ongeïnteresseerdheid.

Europese samenwerking 2 -  de dubbelbenoeming van 1952

Als beoogd minister-president had Drees bij kabinetsformaties 
natuurlijk steeds een belangrijke stem in de aanstelling van de 
ministers. Geen benoeming is zo omstreden geweest als die op 
Buitenlandse Zaken in 1952: de partijloze bankier-zakenman 
Beyen als minister en de katholieke diplomaat Luns als minister 
zonder portefeuille. Deze dubbelbenoeming wordt meestal ver
klaard uit de omstandigheid dat Drees per se wilde voorkomen 
dat Buitenlandse Zaken in handen van de k v p  z ou  vallen om
dat dan in alle zes Europese landen ministers katholiek zouden 
zijn. Uiteindelijk zou men zijn uitgekomen op het compromis 
van een duo-baan waarbij Beyen de verantwoordelijkheid kreeg 
voor de n a v o  en de Europese integratie en Luns voor de Bene
lux en de niet-Europese kwesties. Zoals veel clichés bevat ook 
deze gemeenplaats veel waarheid, maar de werkelijkheid was 
genuanceerder. Zo had de dubbelbenoeming ook van doen met 
de evenwichtige zetelverdeling tussen de beoogde regeringspar
tijen; die had onder meer tot gevolg dat twee ministers zonder 
portefeuille benoemd moesten worden, waarvan één op Buiten
landse Zaken. Ook was er van een onwrikbaar standpunt geen 
sprake; halverwege de formatie accepteerden de socialistische 
onderhandelaars dat de k v p  beide posten op Buitenlandse 
Zaken zou bezetten. Dit ging echter niet door omdat alle ka
tholieke kandidaten ofwel voor de eer bedankten, ofwel te licht 
werden bevonden.34 Maar de angst voor een Vaticaans Europa’ 
speelde bij Drees niettemin zeker een rol. Hij zei er later over in 
een interview:
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Tk achtte het dus ongewenst dat nu ook Nederland op die wijze 
vertegenwoordigd zou zijn. Daargelaten hoe in de praktijk zijn 
houding zou wezen, zou het een verkeerde indruk geven ten aan
zien van de Europese Gemeenschap. Men sprak toch al spottend 
van het Europe vaticane, en een dochter van de Italiaanse minis
ter van buitenlandse zaken zei, toen ze hier eens was in verband 
met de Europese Beweging: “Wat heerlijk dat het een Katholiek 
Europa wordt”.’35

De duo-baan leidde intussen tot felle competentiegeschillen. 
Het experiment zou niet worden herhaald. Drees erkende later 
zijn fout in bedekte termen: ‘De ervaring heeft geleerd, dat het 
niet wenselijk is twee gelijkberechtigde ministers van buiten
landse zaken naast elkaar te hebben, zoals wij vier jaar hebben 
gekend.’36

Van verschillende zijden is gesuggereerd dat Drees in 1956 
met de benoeming van Beyen ook een ander oogmerk had. Met 
de partijloze Beyen zou de sceptische premier iemand hebben 
willen binnenhalen die de Europese eenwording ‘zakelijk’ kon 
bekijken, los van de ‘ federalistische’ regeringspartijen p v d a  en 
kvp. Omdat Beyen zich al snel ontpopte als fervent Europeaan, is 
zijn benoeming achteraf wel ‘Drees’ grote vergissing’ genoemd.37 
Dit is een interessant probleem omdat het hier ook gaat om de 
invloed van Drees op het beleid. De tegenstellingen in de mi
nisterraad tussen de enthousiaste Beyen en de sceptische Drees 
zijn evident. Vaststaat ook dat Beyen het beleid heeft aangepast: 
de oppositie in het kabinet en op het ‘Atlantische’ departement 
was toch zodanig dat Beyen gemakkelijk had kunnen vastlopen. 
Vooral de historici M. Eriners en J. Kragt menen dat Drees vond 
dat Beyen veel te hard van stapel liep.38 Toch lijkt de situatie 
ook hier genuanceerder. Met name de historicus A.E. Kersten 
beklemtoont dat wanneer Drees met de benoeming van Beyen 
beoogde de supranationale integratie af te remmen, hij zich in 
Beyen niet vergist had. Want ondanks diens aanvaarding van de
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integratie op supranationale basis, werd deze mede door Beyens 
toedoen vooralsnog beperkt tot het economische vlak.39

Intussen was Drees’ relatie met Beyen minder hecht dan met 
de andere twee ministers van Buitenlandse Zaken, Stikker en 
Luns. Middelburg bevestigde dat; Beyen voerde ‘herhaaldelijk 
een ander beleid dan in de ministerraad was besproken’.40 Ook 
in Drees’ dagboek blijkt tussen de regels door dat de premier 
Beyen niet altijd even betrouwbaar vond.41 Stikker en Luns 
overlegden ’s zondags met Drees over de onderwerpen die zij de 
volgende dag in de ministerraad aan de orde zouden stellen.42

Defensiebeleid 1 -  impasse 1950-1951

Drees staat er algemeen om bekend dat hij als premier een com- 
promissenbouwer was. Op buitenlandspolitiek gebied is daar
van dus niet altijd sprake geweest: de premier toonde zich in 
de Europese samenwerking hardnekkig en -  uniek voor een 
minister-president in Nederland -  hij dreigde zelfs enkele ma
len met aftreden. Dezelfde rol speelde hij in de naoorlogse we
deropbouw van de krijgsmacht. Tweemaal, eerst in 1949-1951 en 
daarna in 1956, stond hij voor de beslissing de defensie-uitgaven 
drastisch te verhogen. Beide keren stelde de premier zich daar 
fel tegen te weer.

De Koude Oorlog was voor Drees weliswaar een feit, maar 
in zijn overwegingen -  die overigens gedeeld werden door veel 
andere ministers -  speelde een belangrijke rol de verwachting 
dat een aanvalsoorlog van de Sovjetunie op West-Europa op 
korte termijn onwaarschijnlijk was. Ook in andere NAVO-lid-  

staten ging men ervan uit dat Moskou zich zou beperken tot 
ondermijnende activiteiten van een ‘vijfde colonne’. Nederland 
diende daarom volgens Drees niet slechts langs militaire weg 
een bijdrage te leveren aan het behoud van de vrijheid, maar 
vooral door een rechtvaardige economische en sociale politiek. 
In zijn ogen kon men ‘Rusland geen grotere dienst bewijzen dan



84 D R E E S ,  M I N I S T E R - P R E S I D E N T  1 9 4 8 - 1 9 5 8

door het uitgeven van hoge bedragen voor militaire doeleinden, 
welke de economische en sociale positie van ons land aantas
ten’. Hoewel de premier beslist waarde hechtte aan de militaire 
samenwerking in de n a v o , verwachtte hij niet dat de bondge
nootschappelijke defensie sterk genoeg zou zijn om een Sovjet- 
russische aanval met conventionele wapens te weerstaan. Het 
belang van de n a v o  was in zijn ogen daarom vooral politiek van 
aard: allereerst als signaal dat het bondgenootschap bereid was 
zich te verdedigen en ten tweede als koppeling van de Verenigde 
Staten aan de veiligheid van Europa: Drees trok hieruit de con
clusie dat Nederland zich moest beperken tot datgene wat strikt 
noodzakelijk was om de steun van Amerika te verkrijgen. In dit 
verband sprak hij graag van een ‘verzekeringspremie’.43

De verlangens die de militaire top in 1948-1950 uitte waren 
in de ogen van Drees en minister van Financiën P. Lieftinck 
overdreven. Ten eerste was het gevraagde bedrag van ƒ 1 miljard 
veel hoger dan de ƒ800 a 850 miljoen die zij maximaal wilden 
besteden. Ten tweede meenden zij dat de landmacht en vooral 
de marine veel méér wilden opbouwen dan de n a v o  van Neder
land verlangde. Het kabinet slaagde er niet in de knoop door te 
hakken. Aldus ontstond in de loop van 1949 een patstelling, die 
tot begin 1951 zou voortduren.

Intussen was, vooral na het uitbreken van de Korea-oorlog 
in juni 1950, de noodzaak de defensie te versterken, toegeno
men. De druk op het kabinet groeide navenant, vooral van de 
zijde van de Verenigde Staten, die aandrongen op een grotere 
bijdrage van de Europese bondgenoten. Ook de Tweede Kamer 
stelde zich in de tweede helft van 1950 op het standpunt dat Ne
derland niet mocht beknibbelen op zijn defensie; bezuinigingen 
op de marine wees de Kamer eveneens van de hand. Aanvan
kelijk besloot het kabinet in juli dat de limiet van ƒ850 miljoen 
met 10 a 15% zou mogen worden overschreden. Drees meende 
dat Nederland daarmee ‘iets spectaculairs’ deed. In de Haagse 
wandelgangen werd in het najaar echter steeds vaker een be-
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drag genoemd van ƒ1,5 miljard per jaar voor een periode van 
vier jaar. De Amerikaanse druk zou uiteindelijk de doorslag 
geven. Nederland was sterk afhankelijk van Amerikaanse hulp 
en het kabinet kon niet riskeren deze door een terughoudende 
opstelling in gevaar te brengen. Drees sputterde nog tegen. Toen 
n a v o -opperbevelhebber generaal D.D. Eisenhower in januari 
1951 Nederland bezocht om aan te dringen op een verhoging van 
de defensie-inspanning, legde Drees de nadruk op de noodzaak 
tot beheersing van de defensie-uitgaven. Alle gekrakeel leidde 
kort daarna tot het geruchtmakende ontslag van de Nederland
se chef-staf generaal H.J. Kruis. Tijdens de kabinetsformatie van 
1951 werd de knoop uiteindelijk doorgehakt. Tegen Drees’ zin 
werd een defensieplafond vastgesteld voor een periode van vier 
jaar op ƒ1,5 miljard per jaar.44

Defensiebeleid 2 -  Drees geïsoleerd in 1956

In 1954 bleek dat het defensieplafond nauwelijks omlaag kon. 
Wederom zeer tegen de zin van Drees werden de uitgaven voor
1955, 1956 en 1957 gefixeerd op ƒ1350 miljoen per jaar. Volgens 
minister van Defensie Staf (c h u ) was dit te weinig. Een knel
punt was de snelle stijging van de personeelskosten als gevolg 
van algemene loonsverhogingen en verbeteringen van sociale 
voorzieningen. Drees antwoordde echter met een harde afwij
zing van elke verhoging van het budget. ‘Gebeurt dat, dan neem 
ik mijn ontslag’, schreef hij kordaat in zijn dagboek45 Men moest 
binnen het kader van ƒ1350 miljoen blijven. De premier meende 
dat een begrenzing van de uitgaven wel degelijk mogelijk was 
‘zonder dat schade aan de wereldverhoudingen wordt gedaan.’ 
Niet de conventionele defensie, zo betoogde hij, maar het bezit 
van atoomwapens was voortaan beslissend; de behoefte aan een 
sterke West-Europese strijdmacht zou hierdoor afnemen. Ook 
de marine zou volgens de premier ‘geleidelijk terug moeten’. Ne
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derland beschikte immers over ‘de mooiste en sterkste vloot, 
die wij ooit hebben gekend’.46

Tijdens de kabinetsformatie van 1956 dook het probleem weer 
op. Staf vroeg aan formateur Drees ƒ1650 miljoen per jaar, an
ders zou Nederland niet kunnen voldoen aan de Vrijwillig op 
ons genomen NATO-verplichtingen’. Drees was echter niet van 
plan toe te geven. Nederland gaf volgens hem relatief veel geld 
uit. Drees was niet van plan meer te geven dan ƒ1500 per jaar. 
Als dat onvoldoende was, dan moesten de n a v o -verplichtingen 
maar worden verminderd. In juni en de eerste twee weken van 
juli stonden Staf en Drees lijnrecht tegenover elkaar. Staf wist 
zich inmiddels gesteund door een brede coalitie van k v p , c h u  

en v v d . Dat deze partijen zich achter Staf schaarden, was niet 
verwonderlijk; zij waren immers altijd al voorstander geweest 
van een stevige defensie-inspanning. Maar Drees kreeg ook te 
maken met tegenstand uit eigen gelederen want zelfs de mili
taire commissie van de p v d a  nam het op voor de CHU-minister. 
Zij waarschuwde in een notitie dat Nederland zijn ‘ n a v o -ver
plichtingen’ niet mocht verzaken, anders zouden andere landen

-  wellicht ook de Verenigde Staten -  het voorbeeld volgen.47 Hoe
wel Drees’ standpunt bepaald niet ongefundeerd was, lijkt het er 
op alsof de premier volledig geïsoleerd stond. Medio juli 1956 
werd uiteindelijk een compromis gevonden op ƒ1550 miljoen, na 
bemiddeling van Van der Beugel, een goede vriend van Staf.

Dat deze beslissing verreikende gevolgen had was duidelijk. 
Dat lag niet zozeer aan de hoogte van het plafond, als wel aan 
het feit dat loon- en premiestijgingen er voortaan buiten zouden 
vallen; deze zouden in het vervolg automatisch worden uitge
keerd. Het defensieplafond werd in de volgende jaren zelfs steeds 
meer geïnterpreteerd als een ondergrens. Wanneer de strijd om 
de begrotingsruimte oplaaide, vormden de plafondafspraken 
een sterke verdedigingslinie voor de defensiesector.

Bij de algemene beschouwingen in oktober 1957 verhulde 
Drees in de Tweede Kamer zijn onvrede over de gang van zaken



DR E E S  EN H E T  B U I T E N L A N D 87

niet. Hij noemde de defensie-uitgaven ‘een zwaar, heel moeilijk 
verteerbaar brok binnen onze uitgaven.48 Nog jaren later zou 
Drees laten blijken hoe moeilijk de beslissingen van 1951 en 1956 
voor hem waren geweest49

In buitenlandse ogen

Drees’ vasthoudendheid komt ook naar voren in buitenlandse 
diplomatieke correspondentie: zowel in de kwestie van de de
fensie-uitgaven in 1950-1951, als tijdens de onderhandelingen 
over de e d g  werd Drees gezien als de harde kern van het Ne
derlandse verzet.

De Britten bleken in 1950-1951 zeer teleurgesteld in Drees’ 
houding tegenover de defensie-inspanning. Op het Foreign Of
fice vatte de opvatting post dat de Nederlandse regering de ernst 
van de internationale situatie niet wilde inzien: ‘It seems that 
The Dutch still hope that their security will be guaranteed with
out any special effort on their part.’ Met name Drees werd ver
antwoordelijk gehouden. De Britse ambassadeur, Ph. Nichols, 
schreef op 16 januari 1951:

‘The difficulty is that Drees is a very obstinate man and he persists 
in the belief that there is no imminent threat of war in Western 
Europe. (...) Drees is an idealist who has very much at heart his 
plans for the social betterment of the population and he seems to 
believe that the need for rearmament should not interfere with 
any of these plans. Unfortunately in all this Drees seems to be 
able to carry the majority of the Cabinet with him.’50

Enkele dagen later schreef een ambtenaar van het Foreign Office: 
‘After all due allowances are made for the rigidity of the Dutch 
character, one cannot help feeling that greater foresight and sta- 
tesmanship could be expected from a Dutch Prime Minister.’51 
Na de val van het kabinet, op 24 januari, spraken verschillende
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Britse ambtenaren hun hoop uit dat Drees niet zou terugkeren 
als premier: ‘We must now hope that a new and energetic Gov
ernment can be formed, preferably from the defence point of 
view, with a new PM.’52 

Amerikaanse diplomaten ergerden zich begin 1951 eveneens 
aan Drees’ stijfhoofdigheid. Na afloop van het bezoek van op
perbevelhebber Eisenhower aan Den Haag klaagde de Ameri
kaanse ambassadeur S. Chapin: ‘Mr. Drees gave the impression 
of an exceedingly amiable individual who is unwilling to grap- 
ple with the urgent problems of this era with determination and 
energy.’53 In de documenten over Drees’ Amerikaanse reis in 
januari 1952 vinden we hetzelfde beeld terug, ditmaal waar het 
ging om de totstandkoming van de e d g ,  waar de Amerikanen 
zeer aan hechtten en waar Den Haag c.q. Drees dwars lag. Drees 
somde tegenover Acheson zijn bezwaren tegen de e d g  op en 
onderstreepte nog eens zijn verwachting dat een aanval van de 
Sovjetunie op West-Europa onwaarschijnlijk was.54 Ook Duitse 
en Franse diplomaten maakten gewag van Drees’ afwijzende 
standpunt inzake de e d g .55

Aan het eind van Drees’ regeringsperiode waren de opvattin
gen minder kritisch en lag de nadruk op de bindende kwali
teiten van de veteraan-minister-president. Zo schreef de Britse 
ambassadeur in Den Haag, P. Mason, in januari 1957:

‘We can at any rate be satisfied that, so long as the shrewd and 
cautious Dr. Drees and the energetic and forthright Dr. Luns 
remain as Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, we 
shall continue to find loyal and sensible colleagues in the tasks 
which our two Governments face in common’.56

Overigens blijkt over de gehele periode uit de internationale 
rapportage vanuit Den Haag hoezeer Drees, óók tegenover 
buitenlandse diplomaten en politici, zichzelf was: eenvoudig 
en vasthoudend. Misschien was dat niet effectief aan officiële
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diners -  waar hij zich zoals Mansholt opmerkte, niet op zijn 
gemak voelde -  maar wèl in gesprekken en onderhandelingen. 
In Amerikaanse stukken is sprake van Drees’ ‘sincerity, simpli- 
city of character and friendliness’.57 In juli 1958 schreef de Britse 
ambassadeur: ‘He is not a dynamic personality but he possesses 
in high degree the Dutch qualities of integrity and patiënt deter- 
mination.’58 Ook de Franse ambassadeur, J.P. Garnier, rappor
teerde in dergelijke termen. Hij noemde Drees (qui m’a toujours 
manifesté beaucoup de confiance’) in 1954 'plus sincere (...) que 
nombre de ses collaborateurs qui se contentent d’assurances ver
bales de bonne volonté’.59 En dat terwijl Drees volgens Mansholt 
en Van der Goes zou hebben geleden aan vreemdelingenhaat en 
vooral de Fransen niet vertrouwde!

Besluit

Het is niet gemakkelijk te verklaren waarom het ‘provinciale’ 
beeld zo hardnekkig is. Het zal ten eerste te maken hebben met 
de manier waarop Drees zich presenteerde: als de ex-wethouder 
van Den Haag, wars van pomp en luxe. Ten tweede zijn van in
vloed geweest de getuigenissen van spraakmakende voorvech
ters van de Europese integratie zoals Van der Goes en Mans
holt die zich door Drees’ scepsis gehinderd voelden. Ten derde 
hadden zelfs mensen als Van der Beugel, die Drees meer nabij 
stonden, het indertijd moeilijk met het imago van de premier. 
In januari 1957 schreef de staatssecretaris in zijn dagboek:

‘Een stink vervelend diner op de Belgische ambassade voor Drees. 
Heel formeel met witte das en sterren. (...) Wat ze ons met deze 
diners aandoen, is nog niets vergeleken bij Drees en zijn vrouw, 
die als geslagen hondjes alle ellende over zich heen lieten trek
ken/
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Een maand later, vóór het begin van de topconferentie in Parijs, 
maakte Van der Beugel zich opnieuw zorgen:

"s Morgens reed ik met Drees naar het Hotel Matignon, waar wij 
zouden vergaderen. Hij schrok zich een ongeluk toen bij aan
komst bleek, dat de Garde Républicaine stond aangetreden en 
ik gaf hem nog “last minute” adviezen hoe hij de zaak moest in
specteren. Ik wandelde ongerust achter hem aan, maar het ging 
allemaal goed.’

Maar Van der Beugels verbazing was -  net als die van Heldring 
in 1952 -  oprecht toen hij merkte dat Drees zich tijdens de on- 
derhandelingen uitstekend staande wist te houden:

‘Ik moet beginnen met te zeggen hoe groot mijn bewondering is 
voor de wijze, waarop Drees de onderhandelingen heeft gevoerd, 
rustig, zeker van zich zelf, in uitstekend Frans en zo scherp als 
een mes. Het was duidelijk, dat dit op de anderen grote indruk 
maakte.’60

Drees was ook voor Van der Beugel geen internationaal staats
man. Maar diens dagboek maakt eens te meer duidelijk dat -  in 
tegenstelling tot wat velen beweren -  de premier niet alleen een 
grote belangstelling had voor de internationale politiek, maar 
dat hij zich daarin, als puntje bij paaltje kwam, goed staande 
kon houden. Drees heeft zich intensief en vermoedelijk méér 
dan zijn directe opvolgers bemoeid met de Nederlandse bui
tenlandse betrekkingen. Vooral in de discussies over Europese 
samenwerking en het defensiebeleid speelde hij een grote rol. 
Buitenlandse diplomaten en politici konden weliswaar niet al
tijd even veel begrip opbrengen voor de standpunten van de 
premier, maar tegelijkertijd waardeerden zij diens oprechtheid. 
Kortom, het ‘provinciale’ beeld van Drees is niet langer vol te 
houden.
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H ERI NNERINGEN A A N  DREES A L S  

BOVENPARTIJDIG S T A A T S MA N

W.K.N. Schmelzer

In oktober 1956 kwam ik als 35-jarige nieuwkomer in het laat
ste kabinet-Drees als staatssecretaris bij de toenmalige minis
ter van Buitenlandse Zaken, A.A.M. Struycken. Mijn taak was 
drievoudig: in de eerste plaats het bevorderen van de vorming 
van duurzaam bezit onder brede lagen van de bevolking, ten 
tweede het verder uitvoeren van de wet op de Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie en mijn derde bezigheid was minder formeel 
van aard, namelijk: het bijstaan van Struycken, die tevens vice- 
premier was, in de voor hém als oud-minister van Justitie en 
gouverneur van de Antillen, tamelijk onbekende terreinen van 
economische en financiële vraagstukken.

Dit laatste was een wat ongebruikelijke constructie maar wel 
een politiek gewenste, omdat de k v p  geen bewindspersoon had 
kunnen leveren in de sociaal-economische en financiële drie
hoek (een sector die werd bezet door zwaargewichten als J. Zijl
stra op Economische Zaken, H.J. Hofstra op Financiën en J.G. 
Suurhoff op Sociale Zaken). Bovendien had Kvp-fractievoorzit- 
ter C.P.M. Romme bij de formatie bedongen dat vice-premier 
Struycken behalve in de ministerraad óók in de Raad voor Eco
nomische Aangelegenheden zou meedoen aan het beraad over 
sociaal-economische en financiële vraagstukken. Daarom werd 
mij gevraagd Struycken op dat gebied bij te staan.

Drees accepteerde niet alleen deze opzet, óók toen ik een 
eigen, klein ambtelijk apparaat wilde opzetten van maximaal 
twintig personen, kreeg ik zonder probleem zijn goedkeuring. 
Dit was dus de situatie waarin ik de volgende ervaring had met 
Drees.
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In de tweede helft van 1957 brak er een langzaamaan-actie uit 
in de Limburgse mijnindustrie, waardoor er nauwelijks nog ko
len boven kwamen. Een actie die toen behoorlijk schadelijk was 
voor onze economie, maar een oplossing lag niet voor het op
rapen want de mijnwerkers eisten een forse loonsverhoging in 
welke vorm dan ook voor zowel ondergronders als bovengron- 
ders. Een eis waarin ze werden gesteund door de bonden die de 
koppeling motiveerden met de redenering dat in het werk beide 
groepen van elkaar afhankelijk waren.

Nu werd in 1957 een geleide, voor alle sectoren praktisch ge
lijke loonpolitiek gevoerd om ons kostenpeil te beheersen en 
dus export en werkgelegenheid te stimuleren. Niet onbelangrijk, 
we waren tenslotte een land in naoorlogse opbouwfase en de 
primair verantwoordelijke, Suurhoff van Sociale Zaken, zag er 
dan ook niets in om in welke sector dan ook deze uniforme 
loonpolitiek te laten doorbreken, ook al vanwege een mogelijke 
precedentwerking in de richting van andere sectoren.

Dus werd het de werkgevers in de mijnindustrie niet toege
staan in welke vorm dan ook over te gaan tot een loonsverho
ging die zou afwijken van de nationale norm. Hierdoor ontstond 
een patstelling.

Op zoek naar een oplossing bedacht ik dat er misschien enig 
aanknopingspunt te vinden zou zijn met mijn positie op het ge
bied van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De MIR, de 
Mijnindustrieraad, was tenslotte een publiekrechtelijk orgaan 
waarin alle betrokkenen, met name ondernemers en vakbon
den, waren vertegenwoordigd.

Nadenkend over een mogelijke aanpak van het probleem zag 
ik om te beginnen een oriëntatiebezoek ter plaatse voor me, en 
dacht in dat verband aan gesprekken met strijdbare mijnvak- 
bonders als F. Dohmen en H. Palmen en met bijvoorbeeld T. 
Rottier, president-directeur van de Staatsmijnen, M. van Thiel 
van de Mijnindustrieraad en met gouverneur F. Houben. Zon-
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der uitzondering ter zake kundige mensen maar het leek me 
tóch nuttig mijn gespreksrondes te starten bij een persoonlijk
heid die in de Limburgse samenleving van 1957 aanzienlijk meer 
gezag uitstraalde en vertrouwen genoot dan welke wereldlijke 
autoriteit ook: namelijk bij de bisschop van Roermond, mon
seigneur Hanssen.

Mijn plan stond nog in de grondverf en leek een onzeker 
avontuur. Daarom lichtte ik eerst mijn minister in en ging ver
volgens naar Drees om mijn plan de campagne voor te leggen, 
toen uiteraard nog zonder concrete oplossing.

Zoals steeds wanneer er sprake was van nieuwe voorstellen, 
luisterde hij geconcentreerd. Zijn reactie was kort en duidelijk: 
‘Wij moeten nooit toegeven aan ongepaste druk of dreiging, 
maar verder: geen bezwaar!’ Die laatste twee woorden, ‘geen 
bezwaar’ tegen mijn oriëntatiereis, waren helemaal niet zo van
zelfsprekend omdat het allerminst kon worden uitgesloten dat 
de uitkomst van mijn oriëntatiereis wel eens zou kunnen zijn 
dat het door hem voluit gesteunde uniforme loonbeleid van zijn 
politieke geestverwant Suurhofï op de helling zou komen. Maar 
van ongerustheid liet hij niets merken, integendeel, hij begon 
zonder zichtbare tegenzin te vertellen over zijn persoonlijke 
ervaringen op het gebied van stakingen, daarbij ging hij met 
name uitvoerig in op wat hij in zijn tijd op Sociale Zaken onder 
minister-president W. Schermerhorn had meegemaakt met een 
staking in de haven van Rotterdam. Het verhaal dat Drees mij 
vertelde over die havenstaking was het volgende.

Drees had het volkomen onaanvaardbaar gevonden om toe 
te geven aan de dreiging van de niet erkende communistische 
Eenheidsvakcentrale (e v c ), die de Rotterdamse haven had we
ten plat te leggen. ‘En toen de gevolgen van die staking steeds 
meer voelbaar werden’, vertelde hij,

‘ kw am en de h aven baronnen  zenuw achtig bij m e langs om  toch

maar toe te geven aan die e v c  . Ik legde uit dat dan de positie van
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de bona fide vakbeweging volkomen zou worden ondermijnd en 
zei al gauw: “Heren: daar is de deur!” Maar wat mij het meeste 
trof was dat niet lang daarna ook Schermerhorn er bij mij op 
aandrong het verzet tegen de e v c  op te geven met het oog op de 
toekomst van de Rotterdamse haven. En al gauw zei ik ook tegen 
Schermerhorn: "Daar is de deur.” Na een paar dagen waren de 
stakingskassen leeg en het werk werd hervat. En wié kwamen 
mij bedanken voor mijn ferme houding? Eerst de havenbaron
nen en vervolgens ook Schermerhorn!>

Wat Drees mij wilde meegeven was duidelijk: nooit wijken voor 
illegaal geweld.

Ik bespaar u de details van mijn boeiende speurtocht in het Lim
burgse land en beperk mij tot de conclusie waartoe ik kwam en 
de reactie daarop van Drees. Terug in Den Haag vond ik het on
mogelijk -  gezien de risico’s voor ondergronders op het gebied 
van werkomstandigheden en gezondheid de stelling te onder
schrijven dat het ondergrondse werk in de mijnen met andere 
bedrijfstakken kon worden vergeleken. Een stelling die tot dan 
toe werd aangehangen. Het argument van precedentwerking 
bij loonsverhoging vond ik dan ook niet sterk. Zeker niet als er 
een vorm zou kunnen worden gevonden voor een inkomensver
betering die specifiek eigen zou zijn aan de mijnindustrie. Die 
mogelijkheid werd mij aangereikt in de vorm van een aanwe- 
zigheidspremie voor elke dag dat een mijnwerker ondergronds 
ging. Dat mocht, vond ik, niet worden afgewezen. Maar intus
sen bleef nog wél overeind: de eis van de bonden voor gelijke 
behandeling van ondergronders en bovengronders. Een niet 
gering probleem want in geval van inkomensverbetering van 
bovengronders kon er wél sprake zijn van een precedent, want 
bovengronds werk was wel degelijk vergelijkbaar met andere 
sectoren van de economie. Afwijzing daarvan leek mij daarom
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volkomen redelijk en het moest mogelijk zijn dit aan de bonden 
duidelijk te maken.

Hoe dan ook: Drees gaf mij zeer ruim de gelegenheid om tij
dens de ministerraad te rapporteren over mijn oriëntatiereis. Het 
was vermoedelijk deze royale geste van de minister-president 
die mij met een jeugdig gevoel voor dramatiek deed afsluiten 
met de woorden: ‘En als deze ministerraad zou menen niet te 
moeten instemmen met mijn conclusie, zal ik mij moeten bera
den of ik dat voor mijn verantwoording kan nemen.’ Een staats
secretaris, in de ministerraad zwaaiend met zijn portefeuille... 
het was -  zeker voor 1957 -  tamelijk ongebruikelijk maar Drees 
toonde zich niet erg onder de indruk en zei droogjes: ‘Dan lijkt 
me dit een goed moment om onze vergadering te schorsen tot 
na de lunch.’

Korte tijd daarna werd het mijnconflict beëindigd door de 
acceptatie van het instellen van een aanwezigheidspremie voor 
iedere dag dat een mijnwerker ondergronds ging en minister 
Suurhoff moest hiermee een uitzondering op zijn uniforme 
loonpolitiek accepteren. En hoewel Drees sinds mijn emotio
nele uitval in de ministerraad mij niet meer had aangesproken 
over het mijnconflict, ben ik er zeker van dat hij in de oplossing 
daarvan een stille maar doorslaggevende rol heeft gespeeld. Het 
is misschien een op het eerste oog klein voorbeeld dat ik hier 
heb gegeven maar dat was het in de periode waarin het zich af
speelde, geenszins en ik hoop te hebben aangetoond hoe Drees 
ook in een situatie als deze zich een bovenpartijdig staatsman 
toonde.





DREES: N A TIO N A AL ST A A T SM A N ?

H. Daalder

Inleiding

Enkele uitspraken over Drees. J.L. Heldring: ‘een echte staats
man, misschien de enige (met van Mook?) die we na de oorlog 
gehad hebben.’1 F. Bolkestein: ‘Nederland heeft grote staatslie
den voortgebracht: Willem van Oranje, Johan van Oldenbarne- 
velt, Johan de Witt, Thorbecke, Drees. Vijf in vijf eeuwen, één 
staatsman per eeuw.’ Bolkestein voegde daar als commentaar 
aan toe: ‘een goed gemiddelde. Maar wij doen alsof het niets 
voorstelt.’2 Jelle Zijlstra in zijn memoires: Drees, een minister
president ‘op eenzame hoogte’3; of later in een interview: ‘Denkt 
men aan Drees terug, dan is het alsof zijn grootheid altijd toe
neemt’.4 In een recente enquête onder historici over de belang
rijkste personen in de Nederlandse geschiedenis legde Drees het 
nog maar net af tegen Willem van Oranje: hij verkreeg van hen 
22 stemmen tegen deze laatste 26, meer dan Thorbecke die een 
derde plaats verwierf.5

Ondanks de vele meningsverschillen die hij met Drees heeft 
gehad, sprak J.M. den Uyl van de ‘stabiliteit en grootheid’ van 
zijn levensgang.6 Drees figureert ook in het woordenboek van 
Van Dale, dat immers de uitdrukking ‘trekken van Drees’ moet 
verklaren: ‘Drees: naam van een Nederlands staatsman.’ Het 
was R.F.M. Lubbers, niet W. Kok die ter gelegenheid van Drees’ 
honderdste verjaardag de kop van Drees in het torentje liet plaat
sen, in een bijeenkomst met alle nog levende bewindslieden uit 
de kabinetten-Drees. Dat beeld is na een herinrichting van het 
werkvertrek van de huidige premier daarin niet meer aanwezig. 
Het is nu geplaatst in de lunchkamer van het torentje. Zo zal 
dan toch Drees, die tot kritiek en verdriet van andere ministers
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als bet maar enigzins mogelijk was wegens dieetproblemen zo
veel mogelijk thuis ging eten, alsnog postuum verschijnen bij 
politieke lunches in het Haagse!

Er is ook een ander beeld van Drees. Met name A. van der 
Zwan betoogde tijdens het symposium waarop dit boek is ge
baseerd in een boeiend, maar historisch op tal van punten aan
vechtbaar betoog, dat de term ‘staatsman’ niet op Drees van 
toepassing kan zijn. Hij faalde immers in de Indonesië-politiek, 
bleek onvoldoende begrip te hebben voor noodzakelijke nieuwe 
ontwikkelingen aan de linkerzijde van de Nederlandse poli
tiek, bleek in de praktijk van het beleid nauwelijks iets waar te 
kunnen maken van een socialistisch programma, en had on
voldoende oog voor stappen die gezet moesten worden op zo
wel Europees als Atlantisch terrein. Kortom, hij zou nieuwe en 
noodzakelijke ontwikkelingen niet hebben kunnen meemaken. 
Men heeft kritiek geuit op Drees’ persoonlijkheid. F.J. Goedhart 
heeft hem tegenover mij ooit ‘de slimste dorp-politicus van Ne
derland’7 genoemd. S.L. Mansholt duidde hem als ‘een keihard 
politicus’,8 M. van der Goes van Naters sprak van een stiekum 
mannetje’.9 Ook in de delen over de parlementaire geschiedenis 
wordt nogal eens op Drees’ faam afgedongen: P.F. Maas sprak 
van ‘de spreekwoordelijke saaiheid en stijfheid van veel naoor
logse politici onder wie Drees.’10 Anderen noemden hem ‘grijs’ 
en ‘gortdroog’. J.J.M. Ramakers beschreef Drees als een ‘ in veel 
opzichten schimmig[e]’ figuur, die ‘tot op hoge leeftijd, naar het 
lijkt, welbewust heeft gebeiteld, geschaafd en gepolijst’ aan ‘een 
zorgvuldig opgetrokken, consistent beeld’, waarvan ‘barstjes, 
deukjes en oneffenheden (...) zorgvuldig (zijn) weggewerkt.’11 In 
dezelfde trant is wel gesteld dat Drees zijn eigen legende zou 
hebben overleefd. En toch: het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis spreekt nu over een ‘Drees-era’12, zoals de histo
ricus H. te Velde Drees schildert als de kenmerkende politiek 
leider van een heel ‘ tijdvak’.13 In beide gevallen kan men zich 
afvragen: waarom worden niet andere leiders in het centrum
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geplaatst? In een terugblik over parlementaire geschiedenis
-  toch object van de boekwerken waarop tijdens het genoemde 
symposium werd teruggezien -  had men ook de nadruk kun
nen leggen op grote parlementariërs in de eerste vijftien jaar na 
de bevrijding: een Schouten, Romme, Oud, of op kernthema’s 
die in die jaren continu hebben gespeeld. En toch verkoos men 
Drees als thema, terwijl deze in wezen vooral politiek bestuur
der was, hoe vaak hij ook in zijn leven is verkozen in vertegen
woordigende lichamen.

Hoe aan het slot de rekening op te maken? Het gaat enerzijds 
om beeldvorming, waarbij in het oog gehouden moet worden 
dat dat beeld voor verschillende groepen verschilt en in de tijd 
nogal wat wijzigingen heeft ondergaan. Anderzijds dient de 
vraag te worden beantwoord wat dan toch wel de bijzondere 
kwaliteiten waren die Drees zijn faam hebben bezorgd van de 
belangrijkste staatsman na de bevrijding, zo niet van de gehele 
twintigste eeuw te zijn geweest.

Het verschuivende beeld

Vraagt men zich af sinds wanneer Drees de titel van ‘staatsman’ 
kon verwerven, dan moet men allereerst constateren dat dit pas 
laat kwam in zijn politieke leven. Hij was weliswaar een van de 
bekende socialistische wethouders van het Interbellum, maar 
hij was niet zo vermaard als F.M. Wibaut, al was het maar om
dat de Haagse gemeentepolitiek nu eenmaal altijd minder aan
dacht kreeg, en krijgt, dan de Amsterdamse. In 1939 werd Drees 
op 53-jarige leeftijd fractievoorzitter van de s d a p  na slechts zes 
jaar Kamerlidmaatschap. Bij die gelegenheid liet ieder van de 
twee eerste socialistische ministers (J.W. Albarda en J. van den 
Tempel) Drees los van elkaar weten dat zij juist hem gaarne als 
de andere collega naast zich hadden gezien. Toch kon Drees aan 
de vooravond van de Duitse inval niet gelden als een van Ne
derlands meest op de voorgrond tredende politici. Hij was bijna



104 DR E E S ,  M I N I S T E R - P R E S I D E N T  1 9 4 8 - 1 9 5 8

59 toen hij in 1945 voor het eerst minister werd en al 62 toen 
hij na verloren verkiezingen, even onverwacht voor hemzelf als 
voor anderen, optrad als minister-president van een kabinet op 
brede basis. Ook toen konden hij noch anderen voorzien dat hij 
dit ruim tien jaar zou blijven.

Men kan, tweede constatering, verder gaan. Als men al van 
het Drees-tijdvak of een Drees-era wil spreken, dan was dat 
geenszins omdat zijn positie na 1948 ‘zeker’ was. Het aantal ka- 
binetscrises in het nerveuze kabinet-Drees-Van Schaik tussen 
1948 en 1951 was vooral door constante meningsverschillen over 
de Indonesische kwestie groot, en er waren nogal wat momen
ten dat Drees het bijltje erbij neer wilde gooien.14 Noch bij de 
kabinetswisseling van 1951, noch na de verkiezingen van 1952 en
1956, was zijn terugkeer als premier zeker, al liet dan Drees’ lijst- 
aanvoerderschap in 1952 en 1956 een weeropgang van de p v d a  

zien. Zelfs wanneer de p v d a  in het kabinet terugkwam, werd 
aan anderen als minister-president gedacht. Romme had zich
zelf in 1952 zeker vóór de verkiezingen als premier gezien. In 1956 
ging informateur P. Lieftinck uit van een andere socialistische 
premier dan Drees, een voorbeeld dat na hem Drees’ bewonde
raar W.F. de Gaay Fortman als informateur leek te gaan volgen. 
Na de informatie-Burger werd Drees in 1956 uiteindelijk toch 
weer minister-president. Maar het was diezelfde J.A.W. Burger 
die door het stellen van ‘eisjes’ in 1958 mede het einde van Drees’ 
ministeriële leven inluidde. Kortom: Drees’ aanblijven als mi
nister-president was nimmer vanzelfsprekend, zijn positie bin
nen de p v d a  en in de complexe Nederlandse coalitiepolitiek 
geenszins onomstreden.

Derde punt. Ten onrechte wordt de periode na de bevrijding 
gezien als een periode van consensus en conformisme, die het 
gevolg zouden zijn van de noodzaak van de wederopbouw en de 
dwang van de Koude Oorlog. Het was in feite een periode van 
grote problemen en aanzienlijke tegenstellingen. Ik kom daarop 
terug. Hier volsta ik met vast te stellen dat men veel te gemakke-
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lijk spreekt over de periode-Drees als één van consensuspolitiek, 
alsof die een gegeven was, in plaats van een opgaaf, in uiterst 
moeilijke tijden en gespannen verhoudingen.

Betoogd is dat Drees de grote verzoener, dan wel, in een min
der positieve toonzetting, de geïncarneerde compromissen- 
zoeker was, zozeer dat het bijna compromitterend werd. Beziet 
men Drees’ optreden als minister en minister-president van 
meer nabij, dan blijkt bij zelfs een oppervlakkige kennisname 
van de notulen van de ministerraad hoe onwaar de stelling is 
dat Drees altijd ‘in het midden’ stond. Hij kwam steeds voort 
uit een partij die een minderheid binnen de regeringscoalitie 
was. Zoals hij het een keer bij het tuinhekje van de Beeklaan 
tegenover mij formuleerde: ‘Je moet wel bedenken dat ik nooit 
zonder Romme kon, en Romme als het moest wel zonder mij.’ 
Als minister-president achtte Drees het ongetwijfeld zijn taak 
partijtegenstellingen af te zwakken, opdat in zijn beroemde 
beeld het strijdrumoer van het ‘tournooiveld’ hoogstens ge
dempt zou doordringen tot de ‘Trêves zaal’.15 Hij hield sterk vast 
aan gescheiden verantwoordelijkheden van ministers, fractie en 
partij, al werd hem dat (zoals RB. van der Heiden in dit boek 
uiteenzet) door fractieleden en partijbestuurders in zijn eigen 
partij geenszins in dank afgenomen.16 Maar met alle bereidheid 
tot overleg was hij niet zelden vasthoudend, ja, hardnekkig en 
obstinaat in zijn verzet tegen voorstellen die in het kabinet wer
den ingebracht. Hij aarzelde niet een minderheidspositie in het 
kabinet in te nemen en dreigde meer dan eens met aftreden. Dit 
geschiedde dan in de beslotenheid van het kabinetsberaad. A l
leen in verkiezingscampagnes, en na zijn aftreden als minister, 
voelde hij zich vrij naar buiten blijk te geven van zijn niet zelden 
afwijkende en veelal nogal radicale opvattingen.

Er is, volgend punt, een schijnbare tegenstelling tussen Drees 
als de man die boven de partijtegenstellingen uitgroeide en be
wust zocht deze te mitigeren en depolitiseren, en de man die bij 
uitstek hechtte aan de eigen socialistische familie. Ik zeg schijn
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baar, omdat men met recht kan betogen dat Drees juist doordat 
hij het traditionele pluralistische partijsysteem aanvaardde, ook 
de ‘constructeur van de samenwerking’17 kon worden, meer dan 
degenen die een doorbraak van het partijstelsel wensten en ver
wachtten.

Drees verkreeg zijn grote waardering door zijn werk op het 
terrein van de sociale zekerheid. Hij kreeg in 1947 door een ou
derenbond de titel van ‘Vader van Ouden van Dagen’ aangebo
den. Hij was in 1948 de meest gewaardeerde minister van het ka- 
binet-Beel, en zou in volgende jaren in opinieonderzoek andere 
politici in populariteit verre achter zich laten. Zelfs nonnetjes 
zouden voor een lang leven van Vader Drees bidden, zo zou de 
partijsecretaris van de k v p  zijn collega van de p v d a  in 1953 een 
keer kort voor het mandement vertellen.18 Mensen die vooral 
niet op de ‘rooien’ wilden stemmen, machtigden dominee J.J. 
Buskes, zo verklaarde deze op de avond van Drees’ hoogste elec
torale triomf in 1956, hun stem uit te brengen op ‘de man met 
die snor’. Drees werd ook de ‘Vader van de a o w ’, hoewel hijzelf 
scrupuleus bleef betogen dat die wet van J.G. Suurhoff was. Hij 
werd zo naar veler oordeel de bouwer van de verzorgingsstaat. 
Zelf verwierp hij die term en sprak hij liever van een waarborg- 
staat. Hij werd niet alleen een Vader des Vaderlands, maar ook 
een Cassandra. Hij waarschuwde al vroeg en hardnekkig dat 
tal van nieuwe sociale voorzieningen die na zijn aftreden onder 
confessioneel-liberale auspiciën -  onder G.M.J. Veldkamp en 
‘onze lieve vrouwe van bijstand’ M.A.M. Klompé19 -  tot stand 
kwamen, onbetaalbaar zouden worden. Hij maakte zich in de 
jaren zestig en zeventig steeds groter zorgen over de stijging van 
de overheidsuitgaven. ‘Het loopt fout’, ‘zij zijn gek geworden’, zo 
kon men hem steeds weer horen betogen. Gedurende zijn gehele 
ministersperiode (en daarvoor) was zuinigheid in de besteding 
van overheidsgelden voor Drees een credo, waarbij hij telkens 
weer stelde dat het niet het geld van ministers, parlementsleden 
of ambtenaren was, maar geld dat moest worden opgebracht



d r e e s : n a t i o n a a l  S T A A T S M A N ? 107

door de gehele bevolking. Beleidsmakers moesten volgens hem 
zich telkens afvragen waar de grens lag tussen het nut van een 
specifieke overheidsuitgave en het belastingoffer dat men kon 
vragen van hen die dat nog het slechtst konden missen. Wanneer 
men het kwistig en eigendom melijk omgaan met overheidsgeld 
door tallozen in politiek en bestuur thans beziet, kan men een 
zeker gevoel van heimwee naar Drees niet onderdrukken.

Als elder statesman en minister van Staat vervulde Drees na 
1958 een aantal nationale taken’ in kwesties als de verdeling van 
Duitse herstelbetalingen, de spreiding van Rijksdiensten en het 
opstellen van een advies over de ministeriële verantwoordelijk
heid voor het Koningshuis. Gekozen tot partijbestuurder voor 
het leven door het PVDA-congres in 1959 nam hij in de beslo
ten bijeenkomsten van het partijbestuur actief deel aan de be
raadslagingen, maar bleef hij overigens terughoudend ten aan
zien van publieke interventies. Hij begon in die jaren met het 
schrijven van memoires20 en een boek als De vorming van het 
regeringsbeleid. In 1966 was zowel zijn gehoor als zijn gezichts
vermogen echter zo slecht geworden dat hij (overigens toen al 
tachtig jaar oud!) naar zijn gevoel niet goed meer aan vergade
ringen kon deelnemen en afzag van de bijeenkomsten van het 
partijbestuur. Vanaf die tijd zou hij, zeker een decennium lang, 
teruggeworpen op zichzelf, reeksen politieke beschouwingen 
gaan publiceren en daarbij het politieke debat steeds minder uit 
de weg gaan.21 Een hoofdpunt daarin werden de ontwikkelin
gen binnen de Partij van de Arbeid.22 Hij keerde zich tegen de 
polarisatiestrategie in de politiek op alle niveaus: nationaal en 
lokaal. Hij verzette zich tegen het opgaan van de partij in PAK- 
lijsten of een nieuwe progressieve volkspartij. En hij keerde zich 
meer en meer tegen het optreden binnen de Partij van de Arbeid 
van Nieuw Links dat zijns inziens alle programmatische en pro
cedurele waarden van democratische besluitvorming aantastte, 
zozeer dat hij uiteindelijk de partij verliet. Drees werd daardoor 
op een geheel nieuwe wijze voorwerp van controverse, zowel
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van Nieuw Linksers als van hen die binnen de partij inet Nieuw 
Links wilden blijven samenwerken. Hij was zich maar al te goed 
bewust welk een slag het zou zijn voor vele trouwe partijgeno
ten wanneer hij de partij verliet. Hij zou dat veel eerder hebben 
gedaan, wanneer hij, zoals hij de toenmalige partijvoorzitter 
Vondeling zei, ‘stilletjes zou kunnen vertrekken’.23 Er werd na 
zijn uittreden een stroom van invectieven over hem uitgestort. 
Zij troffen hem diep, temeer wanneer deze uit de ‘eigen bewe
ging’, de VARA, Het Vrije Volk kwamen. Zijn vrouw raakte in 
een diepe depressie.

In de jaren zeventig voltrok zich daarom een scheiding in 
de beeldvorming van Drees. Hij werd bij spraakmakende ‘pro- 
gressieven’ van velerlei gading een man die niet met zijn tijd 
meeging, een verleden van ‘spruitjeslucht’ vertegenwoordigde, 
zijn partij had verraden nu hij daar onvoldoende invloed in kon 
uitoefenen, over de ruggen van de arbeidersklasse omhoog was 
geklommen en die nu in de steek liet, de vervelendste man van 
Nederland, en zo meer. Het was vooral in die tijd dat leidende 
politici uit de socialistische beweging begonnen Drees’ optreden 
als minister en minister-president te kritiseren: fractieleiders 
als Van der Goes van Naters en Burger die hem verweten als 
minister-president te solistisch, buiten de partij om te hebben 
geopereerd; H. Vos die Drees als waarnemend voorzitter niet 
had willen zien terugkomen als lijstaanvoerder in 1955 en met 
Den Uyl achteraf een groter tegenstelling tussen J.J. Vorrink en 
Drees ging construeren dan in werkelijkheid bestaan heeft.24 
Velen, waaronder zelf in de Indonesische kwestie politiek-me- 
deverantwoordelijken als W. Schermerhorn, Van der Goes van 
Naters en Mansholt, gingen juist Drees verantwoordelijk stellen 
voor de koloniale oorlogen en daarom mede voor de daarin be
gane excessen. Daarnaast werd Drees door ‘Europeanen’ steeds 
meer afgeschilderd als anti-Europeaan (al trad Nederland on
der zijn ministerschap toe tot de e g k s , Euratom en de EEG en 
pleitte hij telkens weer voor het betrekken van Engeland en de
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Scandinavische landen daarbij). Dergelijke kritiek, hoe ongenu
anceerd ook, ging zeker in de media, maar ook in tal van meer 
wetenschappelijke geschriften, het beeld van Drees duidelijk be- 
invloeden.

Pas na de frusterende ervaringen van de langdurige verban
ning van socialisten uit de regering na 1977 (uitgezonderd dan 
het ‘vechtkabinet’-Van Agt II) zou in socialistische kringen een 
langzame herwaardering van Drees optreden, met een open 
oog voor de nadelen van polarisatie en de wenselijkheid van een 
meer zakelijke politiek. Daartoe droeg paradoxaal bij dat Drees 
de zin van het stationeren van kruisraketten niet inzag, wat bij 
de partijleiding van de p v d a  de hoop deed herleven dat Drees 
in de partij zou willen terugkeren.

Ging zo de reputatie van Drees in progressief’ Nederland 
door een diep dal, om pas aarzelend weer omhoog te gaan te
gen de tijd dat hij naar leeftijd tegen de honderd jaar liep, in 
diezelfde jaren steeg de reputatie van Drees in andere kringen 
sterk. Soms geschiedde dat uit een zucht naar politiek gewin, 
omdat Drees’ kritiek op -  en verlaten van -  de p v d a  gretig kon 
worden gebruikt door andere partijen. Maar ook in minder po
litieke kringen maakte Drees op een geheel nieuwe wijze grote 
indruk. Er is betoogd dat de generatie politici waarvan Drees 
deel uitmaakte, het televisietijdperk niet zouden hebben over
leefd. Ik geloof daar in het geval van Drees niets van. Drees was 
geen groot redenaar in massabijeenkomsten. Maar juist voor 
de camera kwamen zijn eigenschappen voortreffelijk over: de 
eenvoud van zijn persoonlijkheid en wijze van uitdrukken, zijn 
vermogen gewone mensen aan te spreken, zijn common sense, 
zijn formidabele geheugen, de zakelijkheid en vaderlijkheid van 
zijn optreden. Hij zou, zo is mijn vaste overtuiging, grote in
druk hebben gemaakt, als de authentieke figuur die hij was; hij 
zou zichzelf zijn gebleven voor de camera’s en het daar zonder 
mediatraining veel beter gedaan hebben dan tal van latere po
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litici die veelal tot eigen schade wel een dergelijke modellering 
ondergingen.

De bekwame bewindsman

Genoeg nu over het veranderend beeld van Drees. Nu de kern
vraag: wat waren de singuliere eigenschappen, die het mogelijk 
maken te spreken van een ‘Drees-era,’ o f ‘het tijdvak-Drees’? En 
dat terwijl toch ook ook andere bewindslieden en parlementari- 
ers hun plaats in de schijnwerpers verdienen (en voeg ik daar di
rect aan toe in de vele banden van de tot nu toe verschenen delen 
van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis ook krijgen). 
Ik noemde al C.P.M. Romme, J. Schouten en PJ. Oud. En zou 
daar nu tenminste voor de periode tussen 1948 en 1958 aan wil
len toevoegen: Schermerhorn, Lieftinck, Mansholt, L.J.M. Beel, 
J.R.M. van den Brink, D.U. Stikker, J.R.H. van Schaik, J.H. van 
Maarseveen, Zijlstra, J.W. Beyen, J.M.A.H. Luns, J.M.L.Th. Cals 
en anderen.

Waarom dan toch Drees? Was het zijn vermogen, mede door 
zijn eenvoudige levensstijl en het vertrouwen dat hij inboezemde, 
gewone mensen aan te spreken die door depressie en bezetting 
extra waren getroffen? Was het de belangeloze soberheid die hij 
bleef uitstralen in een tijd van schaarste, en lang daarna? Die so
berheid gaf aanleiding tot allerlei ware of onware verhalen: het 
Mariakaakje, de gashaard in het huurhuis aan de Beeklaan (door 
de Telegraaf ten onrechte een keer uitgeroepen tot de villa waar 
dan toch maar een socialist meende in te mogen wonen!25), de 
door allen te brengen offers die pas kwestieus werden toen het 
nationaal inkomen met sprongen vooruitging? Was het Drees’ 
verzet tegen het optrekken van gebouwen, zeker indien die te 
luxueus werden opgezet? Ik voeg er een typerende anecdote aan 
toe. In Drees’ laatste kabinet kwam een voorstel ter sprake dat 
voor ministers het ambtskostuum weer zou worden ingevoerd, 
zoals Luns dat in alle zwier al gaarne aantrok. Drees liet in de
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ministerraad weten, dat men dat zelf maar moest weten, als 
men maar zou wachten tot hij minister af was!

Deze belangeloze eenvoud heeft ongetwijfeld tot Drees’ posi
tief imago bijgedragen. Maar ook dat heeft meer direct betrek
king op Drees’ beeldvorming dan op zijn talenten en daden. 
Wat dat laatste betreft: Drees was ongetwijfeld een opvallend 
bewindsman en bestuurder. Hij gaf zelf aan het bestuurswerk 
steeds weer duidelijk de voorkeur boven een vertegenwoordi
gende rol. Hij heeft ook uitgesproken dat hij meer voldoening 
heeft gevonden in het ambt van minister van Sociale Zaken dan 
in het premierschap (al heeft hij de ruil terug nooit willen ma
ken). Hij heeft ook gezegd dat hij met meer vreugde terugdacht 
aan de veertien jaren van zijn wethouderschap dan aan zijn 
ministerschap: omdat men in een dergelijke functie dichter bij 
de mensen staat en concrete resultaten van beleid overziet. Het 
was, zo schreef hij in 1973, ‘zijn langste en liefste werk’.26 Slechts 
twee ambten heeft hij niet mogen bekleden, hoezeer hij die ook 
gaarne had gehad: het burgemeesterschap van Amsterdam dat 
hem in de kring van Vertrouwensmannen begin 1945 werd aan
geboden, maar dat hij niet kon aanvaarden omdat te velen in 
de socialistische beweging en het verzet waren weggevallen en 
hij meende zijn landelijke rol te moeten blijven spelen. En het 
ambt van vice-president van de Raad van State dat de koningin 
en Beel hem in 1955 hadden toegedacht, maar dat hij opgaf toen 
uit alle kieskringen van de Partij van de Arbeid de aandrang 
kwam dat hij toch nog één keer in 1956 als lijstaanvoerder zou 
optreden. De huldiging die hem bij de aanwijzing als zodanig 
in het partijcongres in 1956 ten deel viel, heeft hij beschreven als 
een van de twee mooiste dagen van zijn leven.27 Maar het vice- 
presidentschap van de Raad van State had hem de mogelijkheid 
gegeven nog langere jaren met de wereld van wetgeving en be
leid betrokken te blijven op een intense wijze, die voor iemand 
voor wie de politiek de werkelijke hobby in zijn leven was een 
hoge mate van aantrekkelijkheid zou hebben gehad.
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Het aantal getuigenissen, van bewindslieden uit alle kanten 
van het politieke spectrum, en van ambtenaren die met hem 
hebben gewerkt, over de kwaliteiten van Drees’ optreden als 
minister-president is legio.28 Wij noemden al Zijlstra’s typering 
van Drees als een minister-president ‘op eenzame hoogte’. Vaak 
is al de anecdote van de latere directeur van de Rijksvoorlich
tingsdienst G. van der Wiel aangehaald toen Drees het ambt 
van minister-president leek te bagatelliseren met de opmerking 
dat hij blij mocht zijn de ministerraad te mogen voorzitten: ‘Dat 
moest Drees zeggen. De man stak met kop en schouders boven 
de rest uit.’ H. van Riel zou jaren later P.J.S. de Jong aanduiden 
als in potentie ‘een nieuwe Drees’. Maar al te vaak is, naar men 
moet aannemen niet altijd tot hun plezier, aan socialistische 
premiers als Den Uyl en Kok Drees als meetlat aangelegd. Als 
Drees dan toch zo bijzonder was in de ogen van hen die hem als 
minister-president waarnamen, waarom was dat dan?

Als eerste factor zou ik willen noemen Drees’ uitzonderlijke 
kennis van zaken, gevoed door lange politieke en bestuurlijke 
ervaring enerzijds, en door zijn vermogen om op elk moment 
grote hoeveelheden informatie te verzamelen en mentaal te ver
werken anderzijds. Jhr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden, hoog 
ambtenaar op Algemene Zaken, zei mij eens: ‘Bij Drees kon je 
om half elf een vrachtauto papier binnenbrengen, en die om 
drie uur weer ophalen. Dan had hij niet alleen op elk stuk een 
paraaf gezet, maar wist hij ook wat er in stond.’ Drees’ geheugen 
was terecht vermaard: het was alsof hij niet alleen op papier veel 
schriftelijk in steno kon vastleggen, maar ook in zijn hoofd over 
een eigen mentaal steno beschikte.

Een tweede factor was zijn vermogen tot de kern van kwesties 
door te dringen, en als het moest de besluitvorming daarop te 
richten en daartoe te beperken. Dat wilde niet zeggen dat hij 
geen oog had voor de context. Een ieder die met hem in aanra
king kwam, kan getuigen dat hij zich steeds van vele relevante 
factoren en overwegingen bewust bleef, die zijn gespreks- of
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vergaderpartners zich veelal niet of onvoldoende hadden gerea
liseerd. Maar dat belette hem niet in de context de kernkwesties 
te zien en te stellen.

Derde punt, dat met de twee eerder genoemde elementen sa
menhangt en daarvoor een voorwaarde vormt: hij was een man 
van een uitzonderlijke intelligentie, maar dan van de soort dat 
samengaat met een opvallende common sense.

In de vierde plaats: hij was en bleef zich op elk moment be
wust van de drijfveren en verlangens van degenen met wie hij 
samenkwam. Dat maakte het hem mogelijk daarmee rekening 
te houden en veelal de discussies tot tevredenheid van alle aan
wezigen te sturen, hoe verschillend en wisselend de standpun
ten ook waren. Om Drees zelf te citeren:

‘Waar het om gaat is, dat je van nature voelt, wat voor een ander 
waardevol is, en wat hem het diepste hindert. Je moet trachten 
om zonder je eigen ideeën te verloochenen tot samenwerking te 
komen, ’t Komt erop aan datje de gevoelens van anderen ontziet.
Je moet niet op hun tenen trappen.’29

Terwijl hij de beweegredenen van anderen als regel scherp zag, 
deed hij er tegelijk alles aan persoonlijke tegenstellingen te ver
mijden en tegen te gaan.

In de vijfde plaats: Drees liet de ministers met wie hij werkte 
een grote mate van ruimte. Hij was niet een man als Lubbers, 
die zaken met individuele ministers regelmatig in bilateraaltjes 
besprak. Wel insisteerde hij op een grondige voorbereiding van 
en het brengen naar de ministerraad van alle zaken die de col
lectieve verantwoordelijkheid raakten. De ministerraad had on
der zijn presidentschap een grote betekenis. De notulen, mede 
onder zijn toezicht opgesteld, getuigen van de breedheid van de 
besprekingen, en de zeer actieve rol die hij zelf speelde bij de 
vele zaken die hij belangrijk vond.
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Ik voeg daar nog twee verdere elementen aan toe, niet de 
minst belangrijke. In het ministerieel beraad gaf hij zich dui
delijk rekenschap van de gevolgen die specifieke besluiten zou
den hebben voor het leven van gewone mensen, al belette hem 
dat niet zo nodig tot impopulaire maatregelen te besluiten. En 
daarnaast had hij een opmerkelijk oog voor het effect van be
sluiten op langere termijn. Men kan dat het duidelijkst zien in 
zijn verzet tegen het goedkeuren van uitgaven die ogenschijnlijk 
bescheiden waren, maar de potentie in zich hadden tot grote 
bedragen uit te groeien. Hij gebruikte daarvoor de beeldspraak 
van ‘de punt van een wig’30: uitgaven die klein beginnen kun
nen (te) grote gevolgen hebben!

Een staatsman?

Dit alles, zo kan men stellen, verklaart wellicht de kwaliteiten 
van Drees als bestuurder. Maar is dat voldoende om hem tot 
staatsman uit te roepen? Van der Zwan stelde tijdens het sym
posium daarvoor een wel heel strenge criterium: terwijl een ge
woon politicus zich aanpast aan de omstandigheden, moet een 
staatsman de omstandigheden weten te vormen. Dat is, in we
zen, in zijn absoluutheid een onmogelijke eis. Drees, en de kabi
netten waarvan hij deel uitmaakte, stonden na 1945 voor ontzag
lijke problemen: de nasleep van de bezetting met de zuivering, 
de bijzondere rechtspraak, de langjarige schaarste aan produc
tie- en consumptiemiddelen, de dislocatie van de bevolking, de 
woningnood; de nachtmerrie van de Indonesische kwestie; het 
groeiende Oost-West conflict met de vraag welke inspanningen 
er nodig waren om dat te keren, het toetreden tot de n a v o  en 
de aard van de Europese integratie; de herstructurering van de 
landbouw en de late maar snelle industrialisatie, de loon- en 
prijspolitiek, de hoge belastingen, de economische spanningen 
na Korea en de bestedingsbeperking in de latere jaren vijftig; 
de groeiende tegenstellingen over inkomens- en vermogensver-
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schillen; ideologische conflicten over doorbraak en doorgezette 
verzuiling, met het mandement van 1954 als extreme schok en 
zo meer. De werkelijke vraag is, hoe constructief de betrokken 
ministers op deze problemen hebben gereageerd. Daarvan kan 
men zich niet afmaken met de al eerder verworpen stelling dat 
het een tijd van consensus was, alsof die was gegeven, in plaats 
van een opgaaf. Men doet daaraan ook tekort wanneer men 
simplificerende beelden gebruikt voor de rol van een minister
president in die dagen, zoals ‘het passen op de winkel’ of (in 
Drees eigen woorden) ‘het optreden als olieman.31

Ongetwijfeld het meest omstreden is Drees’ aandeel in de 
mislukte Indonesië-politiek. Dat die politiek in tal van opzich
ten slecht is geweest, wordt niet langer bestreden. Wel is het 
nodig Drees’ specifieke optreden in dezen nauwkeuriger na te 
gaan, waardoor blijkt dat de zaken genuanceerder lagen dan 
zijn vele veroordelaars postfactum  stellen, dat hij meer oog had 
voor het beslissend belang van internationale factoren dan zeer 
velen, en dat hij zich lang niet altijd in het veronderstelde ‘mid
den’ bevond32

Voor ontmythologisering van de stelling dat Drees alleen 
maar een ‘klein-Nederlander was’, ja zelfs een kleinburgerlijk 
man met een beperkte horizon, volsta ik met te verwijzen naar 
het overtuigend betoog van J.W.L. Brouwer in dit boek. Men 
geve zich daarbij rekenschap dat het negatieve beeld in wezen 
gebaseerd is op de getuigenis van ‘Europeanen die Drees ver
weten hun hooggestemde verwachtingen ten aanzien van een 
supranationaal Europa niet te delen enerzijds en van Atlantici 
anderzijds die Drees te terughoudend vonden in de door hen zo 
nodig geachte bewapeningsinspanningen van de Koude Oorlog. 
Achteraf moet men erkennen dat Drees, hoe sceptisch ook, een 
veel reëler oordeel had van de processen die in Europa speelden 
en spelen dan velen van zijn critici.

Wij hebben al verwezen naar Drees’ vroege waarschuwingen 
dat het mis zou lopen met de overheidsuitgaven en de uitga
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ven voor de sociale zekerheid. Daarbij moet men mede wijzen 
op zijn hekeling van ontwikkelingen die zouden leiden tot de 
zogenoemde ‘armoedeval’, als gevolg van regelingen op het ter
rein van de belastingen en de sociale zekerheid, die het verschil 
tussen beloning en uitkeringen zo klein zouden maken dat het 
onvoordelig werd te gaan werken en dus het niet-werken bevor
derde.33 Men kan ook wijzen op zijn verzet, al kort na 1945, tegen 
een royaal aantrekken van buitenlandse arbeiders, die het werk 
op zich zouden gaan nemen waarvoor ‘Nederlanders’ te deftig 
waren. Waarbij in het bijzonder zijn aandacht voor de binnen
stroom in Nederland en de leegloop van Suriname moet wor
den genoemd. Zijn voornaamste argument was steeds de grote 
bevolkingsdichtheid van Nederland, maar hij voorzag ook het 
gevaar van de vorming van een onderklasse en getto-ontwikke- 
lingen in de grote steden met alle spanningen van dien.

Drees had een ongemene kennis en inzicht in politieke ver
houdingen. Ook zijn latere analyses van het Nederlandse poli
tieke systeem, van de verhoudingen tussen en binnen partijen, 
van coalitiepolitiek, van het optreden van belangen- en actie
groepen, van de wenselijkheid van zuinig bestuur, die hij aan 
het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig 
neerschreef, laten zich in later licht veel beter lezen dan de illu
sies van vele critici die meenden dat Drees niet langer bij de tijd 
was. Hetzelfde kan men in dagen van dogmatische privatisering 
zeggen over zijn positieve waardering van overheidsbedrijven.

En Drees was evenmin gespeend van milieubewustzijn. Niet 
voor niets noemde hij aan het eind van zijn boek De vorming 
van het regeringsbeleid ‘het blijvende centrale probleem: bevol
kingsdichtheid en ruimtelijke ordening’. Hij verzette zich direct 
na de bevrijding al tegen de aanleg of het behoud van teveel 
vliegvelden, en waarschuwde voor de ontwikkeling naar een te 
groot Schiphol.34 Hij achtte Nederland te klein voor een eigen 
vliegtuigindustrie. Hij oordeelde de Amsterdamse druk voor de 
vestiging in het havengebied van een vervuilende industrie als
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Mobiloil een dwaasheid, temeer omdat het rijk natuurlijk voor 
de nodige pijpleidingen moest opdraaien. Hij waarschuwde toen 
er nog nauwelijks koopkracht was voor de aanschaf van auto’s 
voor de te verwachten snelle groei van het toekomstig autoge
bruik en drong daarom aan op versterking van het openbaar 
vervoer. Dat kon hem tot fantasierijke gedachten leiden: zo gaf 
hij al in 1946 steun aan een plan om langs de door de Duitsers 
gegraven tankgracht in Den Haag een ondergrondse spoorweg 
te bouwen tussen het toenmalig Staatsspoor en Kijkduin, om de 
te verwachten sterke toename van forensenverkeer op te van
gen.35 Hij hield zijn hele politieke leven vast aan de beheersing 
van de grondprijzen, ter wille van een juiste keuze tussen be
bouwing en natuur en het tegengaan van een ongegronde ver
rijking van grondeigenaren en grondspeculanten.

Drees was geen flamboyant politicus. Zijn taalgebruik was 
veelal onderkoeld en schijnbaar weinig opzienbarend. Maar zijn 
visie was op tal van zaken relevanter en moderner dan te velen 
denken. Maar ja, in pers en politiek is vaak sprake van een kort 
geheugen. Gelukkig zijn er historici om dat op te frissen!
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