
 

 
 

Willem Drees 
een belangrijke minister-president 

 

Dit is Willem Drees. Hij is een heel belangrijke minister-president geweest in 
Nederland in de periode vlak na de tweede wereldoorlog. 
En veel Nederlanders vinden hem zelfs de beste minister-
president van de afgelopen 100 jaar. 
 
Willem Drees regeert in ons land van 1948 tot 1958. Het is 
een spannende tijd. Er moet veel gebeuren in Nederland. 
Ons land moet na de tweede wereldoorlog opnieuw 

worden opgebouwd, want toen is er veel kapot gemaakt.  
 
Willem Drees geeft leiding aan de ministers. Een belangrijke man dus, maar toch is 
hij heel eenvoudig. Willem houdt niet van luxe. Hij woont in een gewoon rijtjeshuis. 
Hij gaat net als andere Nederlanders op zijn fiets naar zijn werk. Ondanks zijn 
belangrijke functie voelt hij zich niet meer dan anderen.  

Willem Drees heeft veel meegemaakt in zijn leven. Toen het slecht ging in Nederland 
zag hij veel arme mensen om zich heen. Werkloze mensen, zonder inkomen en bijna 
geen geld om te kunnen bestaan. De regering helpt hen wel, maar dat is niet 
genoeg. Mensen verkopen hun laatste spulletjes. Sommigen moeten de straat op 
om te bedelen. 

In de oorlog wordt ons land veroverd door de Duitsers. Willem Drees wordt 
gevangen gezet. Hij ziet hoe mensen die anders zijn worden vernederd en zelfs 
vermoord. Al deze gebeurtenissen maken veel indruk op hem. Vandaar dat hij de 
situatie in Nederland wil veranderen. 

Als Willem in 1948 minister president wordt, kan hij met zijn werk beginnen. Onder 
zijn leiding wordt ons land opgebouwd na de verwoestende tweede wereldoorlog. 
Iedereen helpt mee. 

Maar Willem Drees doet meer. Hij vindt dat niemand in Nederland in armoede mag 
leven. Ook mensen zonder werk, ouderen en mensen met een handicap niet. Alle 
Nederlanders moeten een deel van hun salaris afstaan. Via deze belasting zorgt de 
regering ervoor dat zieke, werkloze of arme mensen toch geld krijgen om van te 
leven. Dat wordt vastgelegd in allemaal wetten. 

De bekendste wet is de Algemene Ouderdoms Wet, de AOW. Hierin staat dat iedere 
Nederlander na zijn 65ste verjaardag elke maand een geldbedrag krijgt. Mensen die 
hun hele leven hard hebben gewerkt kunnen op deze manier rustig van hun oude 
dag genieten. Daar zijn de Nederlanders hem nu nog dankbaar voor. Daarom heeft 
Willem een bijnaam gekregen: 'Vadertje Drees.' 
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