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Een samenbindend bestuurder die altijd leraar bleef
Klaas de Jong Ozn. (1926-2011)

Wim Slagter

uit alle herdenkingsartikelen die over Klaas de Jong Ozn. zijn verschenen, rijst het beeld op 
van een onderwijsman pur sang (die opvallende toevoeging – ‘Oebeles zoon’ – dateerde uit 
zijn Friese periode, omdat verschillende door hem bestelde boeken dikwijls bij andere ‘K. de 
Jongs’ in Dokkum werden afgeleverd, waarop de posterijen hem om een toevoeging vroegen). 
Zichtbaar werd die onderwijsman in de eerste plaats door de verschillende functies die hij tij-
dens zijn actieve loopbaan bekleedde: leraar, rector, staatssecretaris van Onderwijs, voorzitter 
van de ‘unie School en Evangelie’. Daarnaast probeerde hij – letterlijk tot op de dag van zijn 
overlijden, toen er in ‘zijn’ Friesch Dagblad nog een kritische beschouwing over de stand van 
zaken in de vaderlandse politiek verscheen – zijn beschouwingen en analyses aan een breed 

Staatssecretaris van Onderwijs en voormalig leraar Nederlands Klaas de Jong op bezoek in een schakelklas, 
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(lezers)publiek over te dragen. Ondanks het feit dat De Jong de leeftijd der zeer sterken had 
bereikt – hij stierf één dag na zijn vijfentachtigste verjaardag – was zijn geest lenig, zijn geheu-
gen onaangetast en zijn belangstelling voor mens en maatschappij ongebroken gebleven.

Daarbij was het niet vanzelfsprekend geweest dat Klaas de Jong zo veel verschillende taken 
in het openbaar bestuur zou vervullen. Opgegroeid als oudste van vijf kinderen in het gezin 
van een meubelmaker en een onderwijzeres in Drachten (‘goed gereformeerd’, maar zonder 
de scherpe kantjes die generatiegenoten nogal eens zeggen te hebben ervaren), vertrok hij na 
zijn middelbareschooltijd voor een studie Geschiedenis en Nederlands (bijvak: muziek) naar 
de Vrije universiteit te Amsterdam. Een loopbaan als journalist – dat was wat hij ambieerde, 
maar de slechte vooruitzichten om na zijn afstuderen onmiddellijk tot een kunst- of cultuur-
redactie van een – uiteraard! – christelijke krant of tijdschrift toe te kunnen treden, brach-
ten hem in het onderwijs. In 1953 begon hij als leraar geschiedenis op het Christelijk Lyceum 
Oostergo in Dokkum, waarna hij zeven jaar later op 34-jarige leeftijd rector van het Christelijk 
Lyceum voor Zeeland te Goes werd. Behalve zijn later als auteur bekend geworden zoon Oek 
(Opwaaiende zomerjurken) kon De Jong vanaf 1968 ook een zekere Jan Peter Balkenende uit 
Kapelle als leerling verwelkomen (‘… een gewone, aardige jongen. Niet bovenmatig spits, wel 
pienter’)1. In 1972 verruilde De Jong Goes voor Amersfoort, waar hij het rectoraat aanvaardde 
van het pas gestichte Farel College, een christelijke brede scholengemeenschap.

Toen in het centrumlinkse kabinet-Den uyl (1973-1977) de antirevolutionaire staatssecre-
taris van Onderwijs en Wetenschappen, Antoon Veerman, om gezondheidsredenen ontslag 
vroeg, moest de leiding van arp op zoek naar een opvolger. Daarbij was Klaas de Jong niet 
bepaald als ‘partijtijger’ opgevallen; wel bekleedde hij, naast zijn schoolleiderschap, inmid-
dels diverse bestuursfuncties – hij was onder meer al enkele jaren voorzitter van de Algemene 
Vereniging van Schoolleiders en voorzitter van het Christelijk Cultureel Studiecentrum – en, 
waar politieke ervaring geen must was, maar ervaring in het onderwijsveld wel een pre, deed 
de partij niet tevergeefs een beroep op hem. De Jong kreeg het voortgezet onderwijs, alsmede 
de nieuwbouw van scholen onder zijn hoede. Na de Kamerverkiezingen van 1977 bleef hij 
op deze post in het kabinet-Van Agt i (1977-1981), waarin het zich in statu nascendi bevin-
dende cda – waarin de arp zou opgaan – een coalitie met de vvd aanging. Ofschoon De Jong 
voorstander was van een voortzetting van de politieke samenwerking tussen confessionelen 
en sociaaldemocraten, zag hij in de nieuwe constellatie met de liberalen uiteindelijk geen 
bezwaar om aan te blijven. Daarbij bleek ‘het anti-vvd-gevoel niet zo erg gestoeld (…) op 
harde beleidspunten of zoiets. Regeren met Wiegel, daar moest je gewoon niet aan denken.’2 
Later bleek de sfeer in dit kabinet ‘buitengewoon goed. We ontmoeten elkaar nog regelmatig, 
tot voor kort vier keer per jaar. De persoonlijke relaties waren en zijn uitstekend.’3

Gedurende de zes jaar die hij aan de Nieuwe uitleg doorbracht, trad De Jong niet vaak 
op de voorgrond. De ministers onder wie hij ‘diende’ – Van Kemenade (pvda), respectie-
velijk Pais (vvd) – wilden, elk op eigen wijze, hun stempel op de onderwijspolitiek zetten en 
lieten de staatssecretaris in de luwte werken. De Jong zette beleidsmatig nogal eens in op het 
slechten van drempels en het weghalen van schotten. Samen met Van Kemenade diende hij 
in de nadagen van het kabinet-Den uyl het wetsontwerp op het basisonderwijs in, waarbij 
het toenmalige kleuter- en lager onderwijs opgingen in één basisschool, een school voor 4- 
tot 12-jarigen. Er volgden regelingen voor het speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs die 
allebei de integratie met andere vormen van (begeleidend) onderwijs moesten bevorderen. 
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Ook nam hij het initiatief om het verschil tussen gymnasium α en β en tussen atheneum A en 
B af te schaffen; een aantal scholen ging overigens pas laat tot invoering van deze ‘ongedeelde’ 
inrichting over. 

Van Kemenades vernieuwingsplannen, uitmondend in de zogenaamde Contourennota 
met als meest uitgesproken exponent een vierjarige ‘middenschool’ in het voortgezet onder-
wijs, belandden in het cda-vvd-kabinet op dood spoor. De nieuwe minister Pais had min-
der visionaire vergezichten dan zijn voorganger: voor hem stond concrete wetgeving voorop. 
De Jong, die over het algemeen positief tegenover onderwijsvernieuwing(en) stond, maar 
tegelijk een pragmaticus was met oog voor het haalbare, trachtte in het Ontwikkelingsplan 
Voortgezet Onderwijs (opvo) elementen uit de bestaande Mammoetwet (1968) en de 
Contourennota te combineren. Het meest in het oog springende voorstel behelsde de invoe-
ring van een tweejarige brugperiode in het voortgezet onderwijs. Het plan ontmoette weinig 
weerklank: de pvda vond het maar een slap aftreksel van ‘haar’ middenschool, de vvd ging 
het daarentegen juist veel te ver. 

Vóór, tijdens en na zijn periode op Onderwijs en Wetenschappen had vooral het chris-
telijk onderwijs De Jongs bijzondere aandacht. Ook hier won pragmatisme – hij zelf sprak 
liever van realisme – het van ‘luchtfietserij’, waarvan ‘Den Haag’ volgens De Jong wel eens 
last had. Aan de ene kant zag hij een (extra) kans voor de christelijke scholen als doorgeef-
luik voor het culturele erfgoed van het christendom, anderzijds nam hij de christelijke scho-
len flink de maat, wanneer zij in een ‘onherkenbare niksigheid’ dreigden te belanden. Daar 
toonde hij ook zijn principiële kant: ‘Ouders moeten van de school een programma kunnen 
opvragen. Daarin moet staan wat de grondslag is en hoe die tot uitdrukking komt in gods-
dienstige vorming, onderwijskundige vormgeving, leerstof en eventueel beroepsvoorberei-
ding.’4 Flinke uitspraken schuwde hij evenmin: ‘Of er in de toekomst nog christelijk onder-
wijs zal zijn, hangt af van het christelijk onderwijs zelf, niet van de overheid.’5 

Na zijn politieke loopbaan en zijn voorzitterschap (1981-1991) van de unie ‘School 
en Evangelie’, een vereniging die als doelstelling had de eigen identiteit van de christelijke 
school te bevorderen, ging Klaas de Jong met pensioen – op papier althans. Hij pakte name-
lijk zijn eerste liefde, het schrijven, weer op en publiceerde veel op het terrein van onderwijs 
en (parlementaire) geschiedenis, onder meer in de Haagsche Courant en het Friesch Dagblad. 
Die laatste krant had zijn bijzondere aandacht en voorliefde. Zijn samenbindend vermogen 
kwam bijzonder van pas tijdens een crisisperiode bij de krant in de jaren negentig. De Jong 
was daarmee de belangrijkste persoon achter het herstel van de verhoudingen op de redactie 
en in het bestuur. Hij redde in feite het Friesch Dagblad als zelfstandig regionaal dagblad. In 
2003 publiceerde De Jong het eerste deel van de geschiedenis van ús krante; het manuscript 
van het tweede deel voltooide hij kort voor zijn overlijden.

De Jongs veelzijdige talent kon hij ten slotte in twee andere, niet-alledaagse disciplines 
kwijt: poëzie en kerkmuziek. Hij publiceerde enkele dichtbundels en daarnaast was hij decen-
nialang kerkorganist en tegelijkertijd een groot liefhebber en bewonderaar van (de muziek 
van) Johann Sebastian Bach. 

‘Speelde geen opvallende politieke rol, maar stond in het parlement wel goed aangeschre-
ven als constructieve bewindspersoon’ laat de onvolprezen website www.parlement.com over 
Klaas de Jong Ozn. weten. Misschien kwam hij in de laatste periode van zijn leven wel het 
meest tot politieke ‘wasdom’. In woord en geschrift waarschuwde hij voor zowel de verwij-
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dering tussen ‘de’ politiek en ‘de’ burger, als voor de individualisering van de maatschappij 
en daarmee voor allerlei vormen en uitingen van populisme: ‘Dertig jaar geleden maakte het 
kabinet beleid en voelden de burgers zich nog medeverantwoordelijk. Dat is vandaag de dag 
anders. Veel mensen zien de overheid als een leverancier van diensten. Word ik niet op mijn 
wenken bediend, dan wend ik me van haar af.’6 Enig cultuurpessimisme was De Jong niet 
vreemd, waarbij overigens ‘niet het oude vertrouwde in zichzelf goed was en het nieuwe niet 
bij voorbaat slecht of andersom.’7 Hij bleef kritisch kijken, ook naar zichzelf, en probeerde 
anderen op niveau te bevragen. Wie zegt daar: een echte leraar?

Zo bleef hij tot het laatst, letterlijk en figuurlijk, ‘bij de tijd’. Hij hield van de mensen en 
vertrouwde op God – die spreuk op zijn overlijdensbericht paste bij hem en in die geest zal 
Klaas de Jong Ozn. blijvend in de herinnering van velen voortleven.
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