
IN MEMORIAM MR J. DROST

door MR A. BLOM

IN het Rotterdamse Stadhuis staat het borstbeeld van ir Jo-
hannes Drost, wethouder van onderwijs van 1892 tot 1905,
Deze, de vader van de op 18 September 1954 op 74-jarige

leeftijd overleden advocaat mr J. Drost, heeft de laatste van kinds-
been af de liefde voor het algemeen belang bijgebracht.

Reeds daarom was hij een goed Rotterdammer en geboren voor
de advocatuur. Geen wonder, dat hij na een korte aanloop in
het bedrijfsleven de kans aangreep om in het advocatenkantoor
van mrs. Knottebelt en Fruin te worden opgenomen, hetgeen
een gelukkige stap bleek te zijn. Dat hij door cliënten en con-
frères gelijkelijk geapprecieerd werd, bleek uit zijn verkiezing tot
Deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten. Hij heeft ge-
durende de bezettingsjaren zijn balie eervol door de moeilijk-
heden gekoerst.

Mr Drost had het geluk, dat zijn karaktereigenschappen op
harmonische wijze aangevuld werden door zijn geestelijke en li-
chamelijke gaven.

Voor een leven, zoals van mr Drost, moet men niet alleen toe-
gerust zijn met juridisch gevoel, humor en slagvaardigheid, doch
ook met het gemak om zich op internationaal gebied te bewegen.
Hoezeer mr Drost deze eigenschappen had, bleek in 1952 op het
congres te Madrid van de International Bar Association. Uiter-
aard genoot hij daar het prestige van iemand, die niet alleen reeds
in zijn eigen land voorzitter geweest was van de Nederlandsche
Advocaten Vereniging, doch ook van de Union Internationale
des Avocats en van de Bar Association zelve; hij imponeerde
wederom door de charmante rust, waarmede hij zich bewoog en
door zijn toespraken in vloeiend Frans, correct Engels en goed
uitgesproken Spaans. Hij was een vertegenwoordiger van ons
land, waarmede wij eer inlegden. Weinigen verstonden de kunst
van het woord te voeren als Drost.

Hoewel bijna zeventig kon hij zich deze reizen veroorloven
door zijn krachtig gestel, dat hem tot dien nimmer in de steek had
gelaten. Reeds in zijn jeugd was hij een succesvol zwemmer, die
zelfs in 1900 een bronzen medaille won op de Olympische Spelen,
welke gehouden werden tijdens de wereldtentoonstelling te Parijs.
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Zo toegerust kon mr Drost de vele taken aan, welke hij op zich
nam en niet alle in en om de advocatuur.

Typisch liberaal ingesteld was hij verscheidene jaren lid van
de Provinciale Staten en woordvoerder van zijn fractie; een libe-
raal, die sociaal voelde en een steun was voor zijn medemensen
zonder ooit uit het oog te verliezen, dat tenslotte een ieder voor
zichzelf moet zorgen en een ander dat nooit geheel mag over-
nemen.

Meer dan veertig jaren was hij bestuurslid en de stuwende
kracht van de Vereniging voor Nijverheidsscholen voor Meisjes,
een Rotterdamse instelling, waartoe hij zich bijzonder aangetrok-
ken voelde, vooral tot het oorspronkelijke doel om meisjes voor
de huishoudelijke vakken op te leiden.

Ook hier bleek weer hoe elastisch van geest mr Drost bleef:
toen na veertig jaren de naam Scholen voor Vrouwenarbeid niet
meer trok en de meisjes meer belangstelling voor vakopleiding
dan voor opleiding voor het huishouden toonden, stelde hij
direct voor om de naam aan de moderne jeugd aan te passen.
De dankbaarheid der scholen uitte zich door het nieuwe school-
gebouw de „mr Johannes Drost-school" te noemen.

Vastgeroest in oude denkbeelden is mr Drost nooit. Toen na
de bezetting de structuur van de Nederlandse Advocaten Vereni-
ging aangepast moest worden, was mr Drost degeen, die, voor
de tweede maal voorzitter van de Nederlandsche Advocaten Ver-
eniging geworden, daartoe de stoot gaf en nog na zijn aftreden de
modernere structuur met jeugdig elan tegenover zijn jongere con-
frères verdedigde.

Drost kon immers organiseren. Zo was de Schade-Enquete-
Commissie na het bombardement in 1940 in werking voor de
bezetters zich met deze materie konden inlaten. Veel tijd en zorg
heeft Drost aan de wederopbouw van Rotterdam besteed en met
succes: de Rotterdamse Schade-Enquete-Commissie werd het
voorbeeld bij alle oorlogsrampen, welke ons land troffen.

Veel en veelzijdig heeft mr Drost gewerkt. Zijn beloning vond
hij in een rijk huiselijk leven en algemene waardering van vrien-
den en overheid. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw en Officier de la Legion d'honneur.

Een man van vele gaven, waarmede hij ten behoeve van zijn
mede-mensen gewoekerd heeft.
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