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Inleiding

Klaas de Jong Ozn. werd in Drachten geboren op 27 februari 1926 als oudste
kind van Oebele de Jong Kzn. en Janke Hendrikje Ronner 1. Na het voltooien
van de H.B.S.-b en gymnasium-a (staatsexamen) studeerde hij tot 1955 geschiedenis, met de bijvakken Nederlands en muziek, aan de Vrije Universiteit.
Van 1953 tot 1960 was hij leraar Nederlands en later conrector op het
Christelijk Lyceum ‘Oostergo’ te Dokkum. Vanaf 1954 was hij ook leraar
aan de Handelsavondschool in dezelfde plaats. Van 1960 tot 1972 was hij
rector van het Christelijk Lyceum te Goes en van 1972 to 1975 rector van de
Christelijke scholengemeenschap ‘Farel College’ te Amersfoort.
Op 1 september 1975 volgde hij minister Veerman op als staatssecretaris
voor de ARP voor het voortgezet onderwijs in het kabinet-Den Uyl, belast
met algemeen voortgezet- en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs,
technisch- en beroepsgericht onderwijs en scholenbouw. Vanaf 1978 zette
hij de functie voort in het kabinet-Van Agt/Wiegel. Op 26 oktober 1981
werd hij geridderd als Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Van 1982 tot 28 februari 1991 was hij voorzitter van de Unie ‘School en
Evangelie’.
Hij vervulde diverse nevenfuncties, als deputaat Eredienst Gereformeerde
Kerken, als lid van het algemeen bestuur van de Nederlands Protestants
Christelijke Schoolraad, en in de journalistiek als medewerker van de Haagsche Courant en medewerker en voorzitter van de commissie van redactie
van het Friesch Dagblad. Naast de dichtbundels Even ritselt het papier
(1989) en Cantus firmus (1991) publiceerde hij ook: Kiezen: twee novellen
(1992), Een verhaal dat verdergaat. Geschiedenis van de Unie ‘School en
Evangelie (1879-1979)(1999) en in 2003 Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad deel 1 (1903-1935). In zijn vrije tijd was
hij cantor-organist, regisseerde hij toneelvoorstellingen en componeerde hij
muziek. Hij trouwde drie keer en was vader van twee dochters en drie zonen.
Hij overleed in Sneek op 28 februari 2011.
Het archief van De Jong werd in de zomer van 2012 overgedragen aan het
Historisch Documentatiecentrum. Drukwerk en dubbele stukken zijn uit het
archief verwijderd.

1

Gegevens afkomstig van http://www.parlement.com. en http://nl.wikipedia.org.
Beide geraadpleegd op 31-10-2012. De gegevens op de website parlement en politiek zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum van de universiteit Leiden.
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Gebruikte afkortingen
Adviesgroep Landelijk Brugklasproject ALB
Bijzonder Onderwijs BO
Centraal Schriftelijk Examen CSE
Christelijk Lectuur Centrum CLC
Directoraat-Generaal Voortgezet Onderwijs DGVO
Friesch Dagblad FD
Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs MHNO
Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs MSPO
Ongedeeld VWO OVWO
Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onderwijs OPVO
Volwassenen Educatie VE
Voortgezet Onderwijs VO
Wet op het Voortgezet Onderwijs WVO

3

Plaatsingslijst
De nummers verwijzen naar doosnummers.

1

Agenda’s, 1952-1967, 1969-1971.
25 delen

2

Agenda’s, 1972-1979, 1980-1981.
18 delen

3

Agenda’s, 1982-1994.
21 delen

4

Brieven, briefkaarten, foto’s van het gezin De Jong en losse
aantekeningen aangetroffen bij agenda’s, 1952-1993 en z.d.
Knipsels van artikelen voor het Friesch Dagblad van De Jong
met register op datum, titel en onderwerp, 1983-1989.
Knipsels van artikelen voor het Friesch Dagblad van De Jong,
1989-1992.
Agenda’s, 1995-1999.
3 omslagen en 5 delen

5

Stukken betreffende het Christelijk Lyceum voor Zeeland te
Goes, 1966- 1973.
Stukken betreffende het Farel College, 1972-1973 en z.d.
Stukken betreffende overleg met diverse christelijke organisaties, 1988- 1992.
Symposia en overleg betreffende christelijk traditie en secularisatie, 1989- 1992.
Stukken betreffende het Christelijk Cultureel Studiecentrum,
1995-2001.
Stukken betreffende commissie van redactie van het Friesch
Dagblad en Het Fries Dagblad. Biografie van een krant, 2000
en z.d.
Artikelen uit de FD-serie ‘Heimwee naar de ARP’, 2001.
6 omslagen

6

Stukken betreffende homosexualiteit en de Wet Gelijke Behandeling, 1971- 1982 en z.d.
Stukken betreffende wijziging Art. 208 van de Grondwet, 19741979.
Stukken betreffende internationaal symposium ‘A Christian
political option’ in het kader eeuwfeest ARP, 1978-1979 en
z.d.
3 omslagen

7

Kladden betreffende voortgezet onderwijs, geloof en cultuur,
1968-1986.

4

Kladden betreffende onderwijs, 1975-1980.
Kladden, ontvangen brieven, kopieën van verzonden brieven en
vergaderstukken betreffende de werkgroepvisie-ontwikkeling
protestants- christelijk onderwijs, 1987-1991 en z.d.
3 omslagen
8

Kladblokken met kladden, 1967-1985.
Kladden voor recensies ten behoeve van recensiedienst Christelijk Lektuur Centrum ‘Forma’ en brieven van het CLC aan De
Jong, 1968-1970 en z.d.
Schrift met lijst van af te ronden werkzaamheden, 1989-1991.
Stukken betreffende de Unie School en Evangelie en afscheid
De Jong als directeur, 1990-1991.
2 omslagen en 6 delen

9

Stukken betreffende OPVO van het Ministerie van O&W,
1979-1980.
3 omslagen

10

Stukken betreffende OPVO, 1978-1980 en z.d.
3 omslagen

11

Besluiten ondertekend door De Jong, 1975-1981.
Brieven, briefkaarten en telegrammen ontvangen ter gelegenheid van de benoeming van De Jong tot staatssecretaris, 1975
en z.d.
Stukken betreffende kleine categorale scholen, discussienota
‘Minder leerlingen, en toch...’ en persbericht herschikking en
fusie voortgezet onderwijs, 1977-1984.
Stukken betreffende de kwestie Aantjes, 1978-1979.
Stukken betreffende proefprojecten nieuwe onderwijsvoorzieningen voor 16- tot 18-jarigen, 1978-1987.
Stukken betreffende OPVO, 1979-1980.
Ontvangen brief, kopie van verzonden brief en verslag forumdiscussie betreffende OPVO, 1979-1980.
7 omslagen

12

Ontvangen brieven en doorslagen van verzonden brieven betreffende Chr. H.A.V.O./Atheneum te Schoonhoven, coördinatieplan A.V.O.-L.B.O., eindexamenregeling, C.S.E. geschiedenis, huisvesting V.O. Leiden/Leiderdorp en scholenbouw
(privé), 1973-1977.
Stukken betreffende discussienota Naar een structuur voor de
ontwikkeling en vernieuwing van het primair en secundair
onderwijs van Van Kemenade, 1974 en z.d.
Stukken betreffende discussienota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel, 1975 en z.d.
Ontvangen brieven en kladden/doorslagen/kopieën van verzonden zakelijke brieven, 1976-1999. [NB: Bevat kopie van
brief van 22 februari 1977 van J.J. Buskes aan Gilhuis.]
Stukken betreffende kabinetsformatie Van Agt I en voorbereiding begroting, 1977-1978.

5

Ontvangen brieven en kopieën van verzonden brieven (privé),
1977-1981.
6 omslagen
13

Verslagen van conferenties, teksten van symposia en (kladden
voor) toespraken, 1973-2002.
Portretfoto’s en foto’s van De Jong bij diverse werkbezoeken en
bijeenkomsten, 1975-1980.
(Kopij voor) columns en artikelen in Het Binnenhof, het FD, de
Leidse Courant, Tijd en Taak en het Oegstgeester Kerkblad,
1981-1993.
(Drukproeven voor) artikelen in Trouw en uit te geven boek
over secularisatie, 1984-1989 en z.d.
4 omslagen

14

Ontvangen brieven en briefkaarten, doorslagen en kopieën van
verzonden privé brieven en brieven betreffende de verkiezingen van 1977, 1975-1977.
Voordrachten, stellingen, kopij artikelen van De Jong en typoscripten/kopieën van vraaggesprekken, 1975-1992 en z.d.
Stukken betreffende voorzitterschap De Jong van de Unie
‘School en Evangelie’, kladden en typoscripten voor artikelen
betreffende de Mammoetwet en Ad den Besten, 1978-1991
en z.d.
3 omslagen

15

Voordrachten van De Jong, 1976.
Agenda’s, 1961-1966.
1 omslag en 6 delen

16

Agenda’s, 1967-1972.
6 delen

17

Agenda’s, 1973-1977.
8 delen

18

Stukken betreffende de oprichting van de Unie ‘De School met
den Bijbel’ de schoolstrijd en transcripties van briefwisseling
Kuyper-Lohman, 1916-1979 en z.d.
Kladden voor voordrachten, typoscripten van artikelen en losse
stukken betreffende geschiedenis- en mens-en maatschappij
onderwijs, 1959-1993 en z.d.
Agenda, 1978.
Kladblok met aantekeningen betreffende reis naar Afrikaanse
landen voor de Unie ‘School en Evangelie’, lijst met spreekbeurten en kladden voor voordrachten en persberichten, 19821983 en z.d.
Stukken betreffende overdracht voorzitterschap van de Unie
‘School en Evangelie’aan De Jong, 1982 en z.d.
Brieven en papers van dr. C.L. Glenn betreffende onderwijs in
Nederland en de VS, 1984-1990 en z.d.
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19

Herziene versie van De meest bandeloze vereniging. De geschiedenis van de Unie voor Christelijk Onderwijs, met aantekeningen van De Jong, z.d.
4 omslagen en 3 delen
Stukken betreffende onderwijsbeleid, plan van scholen 19801981, herstructurering en bezuinigingen, 1975-1984.
Stellingen, voordrachten en typoscripten van artikelen van De
Jong, 1976- 1979.
Stukken betreffende afscheid bewindslieden van het kabinet
Den Uyl, 1977.
Stukken betreffende een voordracht van De Jong op het reünistencongres van de Reünistenorganisatie SSR, 1978.
Stukken betreffende begrotingen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en wijzigingen in Art. 208 van de
Grondwet, 1979-1981.
Ontvangen brieven, 1979-1991 en zonder jaartal.
Ontvangen brieven betreffende de Christelijke Encyclopedie,
het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme en het lemma-T.M. Gilhuis, 2002-2005
en z.d.
7 omslagen

20

Ontvangen privé-brieven, briefkaarten, sinterklaasgedichten,
kladden en typoscripten van opstellen en dagboekaantekeningen, huwelijksaankondiging De Jong en M.Groot, rijbewijs,
stukken betreffende overlijden O. de Jong Kzn. en J.H. de
Jong-Ronner, 1958-1991 en z.d.
Stukken betreffende dependance in Terneuzen van het Chr.
Lyceum Zeeland, 1966-1970 en z.d.
Schrift met kladden over lopende zaken, 1975.
Stukken betreffende benoeming en ontslag De Jong als staatssecretaris, 1975-1981.
Stukken betreffende beleidsnota Examens in het voortgezet
onderwijs, contournota I, de inrichting van het christelijk VO,
en de Middenschoolconferentie te Noordwijkerhout, 19751981 en z.d.
Stukken betreffende excursie van ministers en staatssecretarissen naar Vlieland, 1976.
Stukken betreffende congres BO van de Katholieke Leergangen
te Tilburg, MHNO/MSPO, voordracht van De Jong bij afscheid Innovatie Commissie Middenschool, 1976-1981 en
z.d.
Schrift met kladden voor artikelen en voordrachten, 1981-1982.
Catalogus van tentoonstelling ‘Droge naalden’ en begeleidend
schrijven van Ko Oosterkerk betreffende de Rijnsdorp-prijs,
1993-1997.
7 omslagen en 2 delen

21

Stukken betreffende Stichting Unie ‘School en Evangelie’, het
Chr. Lyceum te Goes, het Chr. Cultureel Studiecentrum en C.
Rijnsdorp, ontvangen zakelijke brieven, memoranda en kopieën van verzonden brieven, retour ontvangen brieven en
voordrachten van De Jong, 1965-1994 en z.d.

7

Stukken betreffende OPVO, beleidsnotitie ALB, de middenschool, onderwijsontwikkelingsbeleid en wetgeving, 19781981 en z.d.
Stukken betreffende de verhouding Experimentenwet en Art.25
WVO en systematisch overzicht van commentaren op het
OPVO, 1980 en z.d.
Papers voor het vak Parlementaire Geschiedenis betreffende de
Mammoetwet, 1990.
4 omslagen
22

Ontvangen memoranda en kopieën van verzonden memoranda
met bijlagen van De Jong aan de DGVO en diverse bewindslieden betreffende onderwijsvernieuwing en scholenbouw,
1976-1977.
Ontvangen commentaren van verenigingen, raden en scholen
betreffende het OPVO, 1979-1980.
2 omslagen

23

Memoranda MO en SW (I), 1976-1977.
Memoranda SV (II), 1978-1979 en z.d.
Memoranda SV (III), april-juni 1979.
3 omslagen

24

Memoranda SV (III), juli 1979-september 1980.
Memoranda SV (IV), oktober 1980-augustus 1981.
2 omslagen

25

Ontvangen brieven en briefkaarten en kopieën van verzonden
brieven, 1965- 1989 en z.d.
Losse stukken, 1969-1994 en z.d.
Stukken betreffende financiering nascholing, plan van scholen,
advies Stichting van de Arbeid inzake leerlingwezen, de wet
OVWO, bepaling denominaties scholen VO, wijziging Art.
208, Chr. Lyceum Delft, dag/avondonderwijs en integratie
VWO/HAVO, 1978-1980.
Stukken betreffende herziening Art. 208 van de Grondwet, de
wet op de onderwijsverzorging, de invoering van het
MHNO/MSPO, wettelijke regeling onderwijsondersteuning,
internationaal baccalaureaat, wetsontwerp Konings en Art.
208 en VE, 1979-1980 en z.d.
Spotprenten betreffende De Jong als staatssecretaris van onderwijs, z.d.
5 omslagen
Nagekomen stukken, liturgie O de Jong Kzn, 1978 en enkele
artikelen uit onderwijsvakbladen.
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