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Kapitein ter zee (1915-2016) b.d.

Geschiedvorsers aan boord van Hr. Ms. P.J.S. de Jong

Jan Willem Brouwer en Johan van Merriënboer

‘Jullie weten vast wel wat voor een belangrijke dag het vandaag is’, luidde de prijsvraag 
waarmee mevrouw De Jong de twee biografen van haar man begroette terwijl ze in 
haar rolstoel de zitkamer in geduwd werd. Sinds kort was ze slecht ter been. Dinsdag-
ochtend 7 september 1999 stipt om 11:00 uur hadden we ons weer gemeld bij het fraaie 
appartement in de chique Haagse wijk Marlot. Een paar minuten later zat de oud-mi-
nister-president al in zijn praatstoel tegenover ‘de heren uit Nijmegen’ met hun schrijf-
blokken op schoot en pennen in de aanslag. Op de salontafel lag het bekende zilveren 
dienblad met daarop de koffiekan, drie Wedgwood-kopjes en een mandje koekjes.

Op dat moment waren we bijna anderhalf jaar bezig: literatuur bestudeerd, kran-
ten gelezen, archieven doorzocht, oud-medewerkers gesproken. Meer dan tien keer 
waren we op bezoek geweest en had De Jong vragen beantwoord en over zijn leven 
verteld. Maar nu zaten we mooi met de mond vol tanden, tot zichtbaar genoegen van 
mevrouw. 

Wat was nou toch die mijlpaal? Haar man was geboren op 3 april, dus jarig was hij 
niet. Was het de dag waarop hij aan het begin van de oorlog in een half afgebouwde 
onderzeeboot naar Engeland voer? Of de dag waarop hij vijf jaar later in de Indische 
Oceaan ternauwernood ontsnapte aan Japanse dieptebommen? Ging het misschien 
om zijn benoeming tot adjudant van de koningin in 1955, tot staatssecretaris in 1959 of 
tot minister vier jaar later, de behandeling van zijn eerste begroting of de dag waarop 
hij premier werd in 1967? Wanneer legde hij zijn regeringsverklaring ook alweer af? Of 
doelde ze op het ontslag van de Amsterdamse burgemeester Van Hall in 1967, de ont-
ruiming van het door studenten bezette Maagdenhuis in 1969, of de beëindiging van 
de eerste Molukse gijzelingsactie in 1970? 

In het voorjaar van 1998 had De Jong contact opgenomen met het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis. Hij had zojuist zijn archief overgedragen aan het Katho-
liek Documentatiecentrum, eveneens gevestigd in Nijmegen, en herinnerde zich dat 
hij ooit een aantal schriften met aantekeningen over kabinetsformaties in bruikleen 
aan het cpg had gegeven. Deze schriften zouden aan het archief moeten worden toe-
gevoegd. Op de vraag of hij zelf nog van plan was zijn herinneringen op papier te 
zetten, antwoordde hij ontkennend. Hij wilde hooguit eens met historici praten over 
bepaalde zaken die hij van nabij had meegemaakt. Het beeld dat daarvan af en toe 
werd geschetst, kon misschien enige aanvulling gebruiken.
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Kort daarop werd een afspraak met hem gemaakt. Tijdens dat gesprek werd het idee 
voor de biografie geboren. De Jong schreef ons later: ‘Het is wat merkwaardig begon-
nen. Het was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling.’ Tijdens het eerste gesprek ‘is het 
vrij plotseling en onverwacht vastgespijkerd’. Voor De Jong betekende dit een sprong 
in het diepe. Hij had in het verleden steeds geweigerd met biografen in zee te gaan. 
Maar hij was nu 83; misschien was dit zijn laatste kans. De wetenschappers van het cpg 
moesten borg staan voor een genuanceerde, zakelijke uiteenzetting. Voor de auteurs 
was de sprong niet minder diep. Een oud-premier is een ander soort bron dan notu-
len van de ministerraad of Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer. Zouden we 
een evenwicht kunnen vinden tussen kritiek en respect, zodat we niet bij De Jong op 
schoot terecht zouden komen? Het belang van het project was echter evident. Biogra-
fieën van Nederlandse ministers-presidenten waren toen nog schaars.

Op 24 april 1998 volgde een voorbereidend gesprek. Uit het verslag daarvan: 

Het is onze bedoeling [...] De Jong regelmatig (wekelijks?) te interviewen over 
bepaalde periodes van zijn leven of over speciale onderwerpen, zoals de kvp. De 
gesprekken worden op band opgenomen en ter correctie/aanvulling voorgelegd. 
Het doel is de publicatie van een objectieve levensbeschrijving in boekvorm: De 
Jongs herinneringen, geplaatst in een historisch-wetenschappelijk verantwoorde 
context. Ter voorbereiding worden relevante bronnen bestudeerd: literatuur, kran-
ten en tijdschriften, archiefstukken. Er zal ook met andere direct betrokkenen 
gesproken of gecorrespondeerd worden. 

Er zouden bijna dertig gesprekken volgen, alle bij De Jong thuis. ‘Wekelijks’ werd al 
snel teruggebracht tot eenmaal in de twee weken. Van slechts één gesprek werd een 
bandopname gemaakt; wij gaven uiteindelijk toch de voorkeur aan korte verslagen. De 
gesprekken waren een genoegen. De Jong kon onderhoudend vertellen, al neigde hij 
ertoe zijn eigen prestaties niet al te hoog aan te slaan. Hij hield zich ook in bedwang, 
vooral wanneer andere personen in het geding waren. Begin 1999 werd het scena-
rio enigszins bijgesteld. Vanaf dat moment legden wij De Jong conceptteksten voor. 
Anders dan voorheen moest hij daarop reageren, waardoor de auteurs de regie nog 
steviger in handen kregen.

Was het mogelijk een verantwoorde biografie te schrijven terwijl de hoofdpersoon 
over de schouders van de auteurs meekeek? Wij meenden uiteraard van wel, ook al 
had De Jong zelf invloed op het eindresultaat, met name via de gesprekken en zijn 
commentaar op onze hoofdstukken. Bovendien opperde hij de titel van het boek, Van 
buitengaats naar Binnenhof. Wat de inhoud ervan betreft: alle teksten werden door De 
Jong uiteindelijk marginaal getoetst. Hij haalde de fouten eruit, nuanceerde bepaalde 
kwalificaties en liet het oordeel verder over aan de auteurs. Viermaal werd een pas-
sage in overleg met De Jong aangepast omdat de gekozen formulering voor betrokken 
personen te pijnlijk kon zijn. Een probleem apart was De Jongs verhouding tot het 
Koninklijk Huis. Enerzijds stond De Jong erop dat ‘het geheim van Soestdijk’ werd 
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gerespecteerd, anderzijds kon er in een biografie over hem moeilijk worden gezwe-
gen over zijn relatie met het staatshoofd. In overleg trokken wij de conclusie dat De 
Jongs verhouding met het Koninklijk Huis op een zakelijke, terughoudende manier 
een plaats in het boek zou krijgen. Uiteindelijk is niets weggelaten wat volgens ons 
relevant was voor de biografie, die in oktober 2001 verscheen.

Op 17 augustus 2011 bezochten wij Marlot opnieuw voor een lange zitting om de aange-
paste versie van de hoofdstukken voor de tweede druk te bespreken. In de tussenliggende 
jaren had De Jong regelmatig blijk gegeven van blijvende belangstelling voor zijn biogra-
fen en voor het cpg. Mevrouw De Jong was in 2010 overleden. De Jong zelf – inmiddels 
96 jaar oud – was weliswaar slechtziend, maar verder in uitstekende vorm. Al snel bleek 
dat hij zich niet had beperkt tot de nieuwe passages – die wij met strepen en stickertjes in 
het manuscript hadden aangegeven. Neen, dan begreep je de context niet. Zijn dochter 
Maria had hem daarom de hele tekst voorgelezen. Elke zondag twee hoofdstukken. Zij 
kwam iets later binnen en deed vervolgens enthousiast aan de discussie mee.

Net als elf jaar daarvoor had De Jong oplettend ‘gelezen’ en net als toen waren 
zijn opmerkingen steekhoudend. Het was hem bijvoorbeeld niet ontgaan dat wij een 
gewraakte zin over de persoonlijke redenen waarom Schmelzer in 1965 en 1967 geen pre-
mier kon worden, opnieuw in de tekst hadden gezet. Dat kon nog steeds niet, al was 
het inmiddels door andere onderzoekers gemeld; dat moesten we maar bewaren voor 
Schmelzers biografie. Wij hebben daarin toegestemd. Op zijn beurt ging De Jong ermee 
akkoord dat zijn brief aan Juliana uit 1956 (rond de Hofmans-affaire) zou blijven staan.

Tussen de bedrijven door vertelde De Jong opvallend veel nieuwe verhalen. Zo 
bleek hij al in de oorlog in Engeland te zijn begonnen met de golfsport. Hij zocht 
iets van beweging omdat je die op een onderzeeboot niet kreeg. Een Canadese piloot 
had hem een handboekje gegeven met yogaoefeningen die je in een kleine ruimte kon 
uitvoeren, maar dat was onvoldoende. Golfen was handig, je was als officier immers 
in elke haven gratis gastlid van de plaatselijke club, en de tas met stokken kon je altijd 
makkelijk in de boot kwijt. Hij had in Schotland een tas op maat laten maken, want de 
herenmodellen waren te groot voor hem en de kindermodellen te klein.

De als officier geschoolde De Jong kon uitstekend zaken delegeren. Dat deed hij 
ook in het geval van zijn biografie, tot en met de herdruk in 2011. Hij behandelde ons 
zoals hij de specialisten aan boord, de ambtenaren op zijn ministerie en de vakminis-
ters in zijn kabinet behandelde: ‘Als het goed is, hoeft de commandant niets te doen’, 
luidde zijn motto. Soms plaatste hij de kanttekening dat de nuance onvoldoende uit de 
verf kwam. Dan was er voor ons dus werk aan de winkel. 

Terug naar 7 september 1999. Toen wij het antwoord schuldig bleven, onthulde mevrouw 
De Jong trots dat het op de kop af 65 jaar geleden was dat haar man beëdigd werd als 
marineofficier: dát was de mijlpaal. Dat hij op een bepaald moment de marine verruilde 
voor de politiek, was spijtig. Het hart van haar echtgenoot lag bij de marine, en het 
was zijn ambitie geweest admiraal te worden. ‘Zo ziet u maar hoe een mens aan lager-
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wal kan raken’, kreeg koningin Juliana dan ook van haar voormalig adjudant te horen 
nadat zij hem had beëdigd als staatssecretaris. Uit plichtsbesef was hij in de politiek 
beland – van buitengaats naar Binnenhof – en die politiek liet hem daarna niet meer 
gaan: ‘Ik zat een beetje in de val, gelokt door de grote mate van verantwoordelijkheid,’ 
vertelde hij ons.
 Achttien jaar nadat wij bij hem aan boord waren gegaan, overleed Piet de Jong op 
27 juli 2016 op 101-jarige leeftijd. In zijn rouwbrief werden zijn vroegere functies keurig 
vermeld, vanzelfsprekend in volgorde van belangrijkheid:

Petrus Josef Sietse De Jong
Kapitein ter zee b.d.
Oud-Adjudant van H.M. Koningin Juliana
Oud-staatssecretaris van Defensie, minister van Defensie en minister-president

Piet de Jong op de trappen van Paleis Soestdijk op weg naar zijn beëdiging als staatssecretaris,  
25 juni 1959 [privébezit piet de jong]

B_BOOM111 parlementaire geschiedenis 2016 binnenwerk_BW.indd   143 28-10-16   11:51

Anne Bos e.a. (red.), Zonden in de politiek. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2016, pp. 140-143




