
COLLECTIE W. DREES 

Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van W. Drees  Jr.,  
betrekking hebbende op de politieke partij Democratisch Socialisten '70 
(DS'70), 1970-1983; opgesteld door G. Voerman, december 1986 

In november 1983 werd door dr. W. Drees jr.- zijn hierna op lijst 
gezette persoonlijke archief aan het DNPP overgedragen. 

Willem Drees werd geboren op 24 december 1922 te Den Haag als 
jongste zoon van de latere sociaal-democratische voorman en 
minister-president W. Drees sr. Hij studeerde economie aan de 
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam (1940-1946), alwaar 
hij ook promoveerde (1955). Later was hij aan deze Hogeschool 
verbonden als bijzonder hoogleraar in de openbare financiën 
(1963-1971). 
Dr. W. Drees begon zijn ambtelijke carrière als econoom bij het Cen-
traal Planbureau (1945-1947). Daarna was hij werkzaam bij het Inter-
nationale Monetaire Fonds in Washington in de VS (1947-1950). Afgezien 
van een kortstondige periode waarin hij opnieuw aan het Centraal Plan-
bureau was verbonden, is Drees lange tijd ambtenaar van het Ministerie 
van Financiën geweest. Achtereenvolgens bekleedde hij functies als 
Financieel Raad van de Nederlandse Ambassade te Djakarta in Indonesië 
(1950.1953), Directeur der Rijksbegroting (1956-1969), en Thesaurier-
Generaal (1969-1971). Nadat Drees in 1977 de aktieve politiek had ver-
laten werd hij lid van de Algemene Rekenkamer (1977-1984). 

De politieke loopbaan van W. Drees nam een aanvang in de PvdA. In 
deze partij was hij in de jaren vijftig aktief, onder meer als voorzitter 
van de afdeling 12 van de federatie. Den Haag (1955-1958). In de jaren 
zestig maakte Drees geruime tijd deel uit van de Partijraad van de 
PvdA. Tevens was hij lid van het Curatorium van de Wiardi  Beckman  
Stichting (1955-1969). In 1970 sloot Drees zich aan bij de pas opge-
richte partij DS'70. Een jaar later was hij lijsttrekker van deze partij 
bij de Kamerverkiezingen van 28 april. Als minister van Verkeer en 
Waterstaat had Drees zitting in het kabinet-Biesheuvel (1971-1972), dat 

1  Vanaf het midden van de jaren zeventig liet W. Drees het 
achtervoegsel junior achterwege. Sindsdien noemt zijn vader zich ter 
onderscheid W. Drees sr. 
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door toedoen van de DS'70-bewindslieden ten val kwam. Daarna voerde 
Drees zijn partij aan bij de Kamerverkiezingen van 1972 en 1977, en 
was hij voorzitter van de Tweede Kamerfractie (1973-1977). Ook heeft 
Drees enige tijd DS'70 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Den 
Haag (1974-1975). In 1977 verliet Drees de Tweede Kamer. Hij bleef 
echter wel lid van DS'70 totdat deze partij in 1983 werd opgeheven. 

Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van 
het Hoofd van het DNPP, zijn geen beperkende voorwaarden aan het 
raad-plegen van dit archief gesteld. 

Te citeren als: DNPP, archief-Drees, no. 
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I. PARTIJ. 

Interne aangelegenheden 

1-3. Partijstukken, rapporten, redevoeringen en dergelijke (juni 1971-
juli 1982) 
1. november 1970 - november 1973 
2. januari 1974 - december 1974 
3. februari 1975 - juli 1982 

4. Stukken betreffende de opstelling van het beginselprogramma 
(juni-september 1972) 

5. Stukken betreffende de contacten van W. Drees en A. Heertje met 
de Werkgroep Landelijke Politiek van de afdeling Amsterdam van 
D'66 (januari-februari 1974) 

6. Stukken betreffende de Strategiecommissie (mei-december 1974) 

7. Correspondentie en partijstukken betreffende het uittreden van 
M.L. de Brauw, J.J.A. Berger, K.A. Keuning en S. Keuning uit de 
Kamerfractie van DS'70 (februari-maart 1975) 

8. Stukken betreffende het Wetenschappelijk Instituut (maart 1976-
maart 1979) 

9. Stukken afkomstig uit de map met opschrift "Doorgaan of 
opheffen" betreffende de Bezinningscommissie en de 
Voortgangscommissie (juni 1977-maart 1979) 

10. Stukken afkomstig uit de enveloppe met opschrift "Toekomst", 
betreffende de (uiteindelijke) opheffing van DS'70 (juni 1981-
januari 1983) 

11. Teksten van radio- en t.v.-uitzendingen alsmede enige correspon-
dentie en dergelijke hierover (januari 1971-oktober 1978) 

12. Correspondentie met afdelingen en leden. Bevat ook enkele rede-
voeringen voor afdelingen (januari 1971-februari 1977) 
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Afdeling Den Haag 

13. Stukken betreffende de afdeling Den Haag (november 1970-maart 
1982) 

14. Enige lokale en regionale partijorganen: 
- Haags Bulletin. Maandblad van de afdeling Den Haag (1973-1976) 
- Delta. Informatieblad van de federatie Zuid-Holland (1976-1977) 
- Contact. Periodiek van de afdelingen 's-Gravenhage en Haagse 
Randgemeenten (1978) 

Verkiezingen 

15, Stukken betreffende de kandidaatstelling, het verkiezingsprogramma 
en de verkiezingscampagne voor de Kamerverkiezingen van 28 april 
1971 (januari-maart 1971) 

16. Stukken betreffende de kandidaatstelling, het verkiezingsprogramma 
en de verkiezingscampagne voor de Kamerverkiezingen van 29 
november 1972 (augustus-november 1972) 

17. Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Kanierververkie-
zingen van 25 mei 1977 (september 1976-januari 1977) 

18. Stukken betreffende het verkiezingsprogramma en de verkiezings-
campagne voor de Kamerverkiezingen van 25 mei 1977 (maart 1976-
mei 1977) 

19. Stukken betreffende het verkiezingsprogramma en de verkiezings-
campagne voor de Kamerverkiezingen van 26 mei 1981 (november 
1980-juni 1981) 

20. Stukken betreffende het verkiezingsprogramma en de verkiezings-
campagne voor de Kamerverkiezingen van 8 september 1982 
(augustus 1982) 

21. Stukken betreffende de raads- en statenverkiezingen van 1974 
(september 1973-mei 1974) 

22. Stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag 
van 29 mei 1974 (december 1973-juni 1974) 

23. Stukken betreffende de raads- en statenverkiezingen van 1978 
(januari-april 1978) 
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IL. POLITEEKE AKTIViTEiTEN  

Ministerschap 

24. Stukken en correspondentie betreffende het optreden van W. 
Drees als minister van Verkeer en Waterstaat (juli 1971-juli 
1972) 

25. Stukken betreffende het uittreden van de DS'70-bewindslieden 
uit het kabinet-Biesheuvel in juli 1972 (oktober 1972-februari 
1975) 

Fractie 

26. Fractieverslagen (maart 1973-maart 1981) 

27-28. Stukken betreffende de Kamerfractie (oktober 1970-april 1980) 
7. oktober 1970 - maart 1975 
28. juni 1975 - april 1980 

29. Stukken en documentatie betreffende het belastingplan van DS'70 
(1971) 

30. Stukken en documentatie betreffende bezuinigingen (1971) 

31. Kamerstukken en documentatie betreffende de aanleg van 
Rijksweg 14 (oktober 1975-februari 1976) 

32. Stukken betreffende de samenstelling van het rapport "Uit het 
slop" (oktober 1975-februari 1976) 

33. Stukken betreffende de samenstelling van het vervolgrapport 
"Ruimte en inkomen" (maart 1976-april 1977) 

Gemeenteraad Den Haag 

34. Stukken betreffende het optreden van W. Drees in de 
gemeenteraad van Den Haag (juni 1974-augustus 1975) 
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M. PUBLICITAIRE ACTIVITEITEN 

N.B.: het betreft hier redevoeringen, artikelen en dergelijke 
buiten het verband van parlement of partij 

35. Redevoeringen, voordrachten, lezingen en dergelijke (april 1971-
december 1976) 

36. Concepten en afdrukken van artikelen, alsmede enige 
begeleidende correspondentie (augustus 1972-maart 1977) 

37. Interviews, discussiebijdragen, tekstuele weergaves van t.v.-
uitzendingen en dergellijke (augustus 1972-december 1981) 

N. DOCUMENTATIE 

38-40. Knipselmappen, door W. Drees zelf geordend 
38. 1971 
39. 1972 
40. 1973 

41. Knipsels betreffende de persoon Drees (1955-1977) 11 

42. Knipsels betreffende de partij DS'70 (1970-1983) 

43. Knipsels betreffende de statenverkiezingen van 27 maart 1974 

44. Knipsels betreffende het optreden van W. Drees als minister van 
Verkeer en Waterstaat (1971-1972) 

45. Knipsels betreffende de fractie van DS'70 (1971-1982) 

46. Knipsels betreffende de gemeentepolitiek van Den Haag 
(1974-1975) 

47. Knipsels betreffende enkele andere politieke partijen (1971-1981) 

48. Artikelen van prof. dr. A. Heertje in Accent (1973-1974) 

49. Knipsels betreffende uiteenlopende onderwerpen. 
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