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Ten Geleide

P.J.S. de Jong (1915-2016)
Piet de Jong werd geboren te Apeldoorn uit een katholieke familie van Friese afkomst. Hij volgde in Apeldoorn de HBS-b
en ging naar het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder, een ongewone keus voor een katholieke jongen in die
tijd; slechts 8% van de adelborsten was rooms-katholiek. Een neef had carriere gemaakt als marineofficier en het
avontuur - de marine werkte veel in Nederlands-Indië - trok De Jong aan. Tijdens zijn opleiding vond vanwege de
kortingen op de marinesalarissen de muiterij op De Zeven Provinciën plaats, die met geweld beëindigd werd. Hij
studeerde af in 1934. Na enkele jaren dienst in Nederlands-Indië, werd hij geplaatst bij de onderzeedienst. Bij het
uitbreken van de oorlog stak hij als oudste officier van de O-24 over naar Engeland, waar de boot werd afgebouwd in
Southampton. Hij kwam gedurende de oorlog onder Brits bevel. De 0-24 was betrokken bij het afsnijden van Duits
ertsvervoer vanuit Noorwegen en voerde later operaties uit in de Middellands zee en in het Verre Oosten. In oktober 1944
werd De Jong commandant.
Zijn oorlogservaringen brachten hem een ander waardenstelsel en een andere houding bij dan in de Nederlandse
politiek, waar hij later in verzeild raakte, gebruikelijk was. Na de oorlog trouwde hij met Marva-officier en koerierster in het
verzet Anna Bartels, "een zeer gelukkig huwelijk" zoals hij zelf getuigde. Ze kregen drie kinderen. De Jong kwam bij de
marinestaf, en werd adjudant van de staatssecretaris van marine. Zijn hart lag bij de actieve dienst. Hij ging weer varen,
nu als commandant van de onderzeebootbestrijding. Daarna was hij weer stafofficier, nu bij de NAVO. Na voor de tweede
keer gevraagd te zijn als adjudant van koningin Juliana, kon hij niet meer weigeren. Hij werd dit in 1955, en was tevens
chef-staf van de Inspecteur-generaal van de Marine, prins Bernhard.
In 1959, na een jaar het bevel gevoerd te hebben over de jager Gelderland, kwam het telegram van Romme met het
verzoek staatssecretaris te worden in het nieuwe kabinet De Quay. Eigenlijk wilde De Jong admiraal worden (een wens
die hij al als jongen had), maar hij zei ja. Bij de kabinetsformatie werd Defensie om efficiëntieredenen omgevormd tot één
horizontale organisatie, waarbij het eigen departement voor marine verdween. De Jong stond er echter op dat hij en niet
de directeur-generaal de eerste verantwoordelijkheid kreeg voor de marine. Hij werkte aan modernisering van de vloot en
nam in de ministerraad deel aan de debatten over Nieuw-Guinea. Toen het kabinet Marijnen in 1963 aantrad werd hij
minister van Defensie. Hij maakte nu, door de benoeming van drie staatssecretarissen voor de krijgsmachtonderdelen,
een eind aan de ‘horizontale' organisatie van het departement. Een argument dat hij gebruikte was dat Nederland geen
nationale oorlogen voert maar krijgsmachtonderdelen levert voor internationale operaties, zodat integratie onnodig is. Hij
was laconiek, ging met humor te werk, kon het belangrijke van het onbelangrijke scheiden en was daadkrachtig. Hij was,
waar het ging om defensievraagstukken meer atlanticus dan Europeaan. Europese samenwerking op defensiegebied
zocht hij niet.
Het kabinet viel in 1965 over de omroepkwestie, maar De Jong kwam terug als defensieminister in het kabinet Cals. Toen
dit viel in de ‘nacht van Schmelzer' werd De Jong uiteindelijk in 1967 tegen wil en dank minister-president. Zijn kabinet
kreeg te maken met kwesties als de wet op de loonvorming, de Maagdenhuisbezetting, de Molukse gijzeling in
Wassenaar, die hij tot een goed einde bracht, havenstakingen, een opstand op Curacao, omvorming van het universitair
bestuur, het inkomen van de Kroon en het lidmaatschap van het koninklijk huis. Zijn steun aan de NAVO was
onvoorwaardelijk, ook waar het dictatoriale regimes in landen als Portugal en Griekenland betrof. Ook bleef hij de VS
steunen in de Vietnamese oorlog. Hij stelde zich op tegenover De Gaulle die Engeland buiten de EEG wilde houden.
Juist een Brits lidmaatschap zou de Atlantische samenwerking ten goede komen. Ook een Europese defensie zonder de
VS, zoals door Frankrijk bepleit was een illusie. Uiteindelijk werd Engeland toch EEG-lid, toen De Gaulle in 1969 aftrad.
De Europese top in Den Haag was op verschillende terreinen een ommekeer: uitbreiding van de EEG, ook met Ierland en
de Scandinavische landen, Frans-Duitse toenadering, een nieuwe landbouwpolitiek, meer politieke en monetaire
samenwerking.
In deze jaren ging het slecht met de KVP. Er kwam een begin van samenwerking tussen de christelijke partijen. De Jong
was geen echte KVP-politicus. Hij maakte wel de vier jaar van zijn kabinet vol, maar in de KVP wilde men wat anders.
Men vond het kabinet solide maar weinig vernieuwend. De Jong had na 12 jaar wel genoeg van de politiek, hij was niet
de man om campagne te voeren, hoewel hij het misschien gedaan zou hebben als men het hem gevraagd had. De
nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van 1971, die de KVP overigens verloor, werd Veringa. De Jong werd aan de
kant geschoven. Een lidmaatschap van de Raad van State ging niet door en hij werd voorzitter van de KVP-fractie in de
eerste kamer. Hier maakte hij de val van het kabinet Biesheuvel mee en de vorming van het kabinet Den Uyl, waar hij
kritisch op reageerde. Hij zette zich in voor samenwerking van de christelijke partijen, die leidde tot de vorming van het
CDA. Daarna speelde hij geen rol meer in de politiek, maar werd vicevoorzitter van het Rode Kruis en bestuurder van
ziekenhuizen.
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Bron: Van buitengaats naar Binnenhof / Jan Willem Brouwer, Johan van Merriënboer, Den Haag, 2001.
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1-17.Zakagenda's, kantooragenda's en memoplanners van De Jong. 1955-1971
Bevat 17 stukken
1.1955
2.1956
3.1957
4.1958
5.1959
6.1960
7.1961
8.1962
9.1963
10.1964
11.1965
12.1966
13.1967
14.1968
15.1969
16.1970
17.1971
18-20.Persoonlijk archief van correspondentie van De Jong als Minister-President en
minister van Algemene Zaken met diverse personen en instellingen. Met bijlagen.
Alfabetisch geordend. 1967-1971, z.j.
Bevat 3 stukken
18.A-G 1967-1971, z.j.
19.H-L 1967-1971, z.j.
20.M-Z 1967-1971, z.j.
21.Correspondentie van De Jong als Minister-President en minister van Algemene
Zaken met internationale organisaties van christendemocratische partijen. Met
bijlagen. 1967-1970, z.j.
22.Correspondentie van De Jong als Minister-President en minister van Algemene
Zaken met diverse personen en afdelingen van de Katholieke Volkspartij (KVP). Met
bijlagen. 1967-1971, z.j.
23-24.Correspondentie van De Jong met diverse personen en instellingen uit zijn tijd in de
Eerste Kamer. Met bijlagen. Alfabetisch geordend op naam. 1971-1974, z.j.
Bevat 2 stukken
23.A-M 1971-1974, z.j.
24.N-Z 1971-1974, z.j.
25.Circulaire van Mr. C. van Veen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast
met het overheidspersoneel, agglomeratiezaken en overheidsorganisatie), aan de
ministers over de bezoldiging van de ministers-secretaressen, 11 maart. 1968
26.Brief van Dr. L.J.M. Beel, vice-president van de Raad van State en minister van
staat, aan De Jong over het aftreden als Minister-President en minister van
Algemene Zaken, 21 juni. 1971
27.Brief van [A.C.S. van der Swon] te Breda [van de Koninklijke Landmacht (KL)] aan
De Jong houdende onder andere een advies met betrekking tot de keuze voor
invulling van de functie van staatssecretaris van Defensie (belast met
aangelegenheden betreffende de KL), 24 juli 1963. Met als bijlage een opsomming
van het aantal RK officieren in hogere rangen en topfuncties. 1963, z.j.
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(CPG) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit
Nijmegen (KUN)]. Met aanbiedingsbrief van Dr. P.F. Maas van het CPG aan De Jong,
18 januari 1982. 1982, z.j.
28.Concept van een tekst over de op- en neergang van het Kabinet-Cals [in het kader
29.Brief
vanonbekende
Jkvr.Mr. C.W.I.
Wttewaall
vanCentrum
Stoetwegen
's-Gravenhage,
lid van de
van een
publicatie
van het
voorteParlementaire
Geschiedenis
Tweede Kamer der Staten-Generaal, aan De Jong over het eventuele aanblijven van
haar partijgenoot Kolonel der generale staf J.C.E. Haex als staatssecretaris van
Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de KL) in het Kabinet-Cals, 11
april 1965. Met notitie [J.C.E.] Haex over de activiteiten van de Partij van de Arbeid
(PvdA) met betrekking tot de Tweede Kamerverkiezingen van 1967. 1965
30.Brief van [Drs. B.J. Udink] [vanuit het Rembrandt Hotel te Noordwijk aan Zee],
[minister zonder portefeuille, belast de hulp aan ontwikkelingslanden], aan De Jong
houdende een schriftelijke bevestiging van een telefoongesprek tussen [Udink] en
De Jong waarin [Udink] aangeeft dat hij zich in gesprekken die hij voor zijn werk zal
moeten voeren met journalisten niet met politieke zaken zal inlaten, 19 april. 1969
31.Kopie van een rapport van F.G.D.M. de Leeuw, hoofd van het Bureau Noord-Brabant
van (onbekend), aan (onbekend), hoofd van de afdeling Bejaardenwerk van [het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM)] naar aanleiding
van een anonieme klacht [van een familielid van De Jong] over het Bejaardenoord
"St. Lidwinapension" te Tilburg, 2 april 1971. Met aanbiedingsbrief van Mr. H.J. van
de Poel, staatssecretaris van CRM (belast met jeugdzaken, volksontwikkeling en
sport, natuurbehoud en openluchtrecreatie, bijstand en buitengewone pensioenen),
aan De Jong. 1971
32.Brieven van Prof.Dr. H.J. Witteveen, vicepremier en minister van Financiën, aan De
Jong. Met bijlagen. 1971
33.Brieven van Ir. S.H. Visser aan De Jong betreffende het "pensioenprobleem" van
Visser. Met curriculum vitae (cv) van Visser en brief van H.J. de Koster,
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), aan
De Jong over Visser. 1967, 1971
34.Brief van Prof.Dr. J.E. de Quay te Beers aan De Jong waarin De Quay aangeeft dat
een uitspraak van De Quay, waarmee De Jong tijdens de verkiezingen van de dag
ervoor werd geconfronteerd, niet geheel correct was gebruikt, 29 april. 1971
35.Aantekeningen of notulen van Dr.Mr. F.H.M. Grapperhaus, staatssecretaris van
Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), van een bespreking van
bewindslieden van het Kabinet-De Jong over loonmaatregelen van 15 december.
Met begeleidend visitekaartje van Grapperhaus aan De Jong en envelop, 17
december. 1970
36.Brief van Mr. P.J.M. Aalberse, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en
partijvoorzitter van de KVP, aan De Jong houdende felicitaties voor diens
verjaardag en het slagen als formateur, 5 april. 1967
37.Brieven van Mr.Dr. J.M.A.H. Luns, minister van Buitenlandse Zaken, aan De Jong.
Met bijlagen. 1967, 1970
38.Brieven van Drs. W.K.N. Schmelzer aan De Jong. Met bijlage. 1961, 1965,
[1970]-1971, z.j.
39.Ingekomen stukken van [Prof.Mr.]Dr. L.J.M. Beel te Wassenaar, vicepresident van
de Raad van State en minister van staat, aan De Jong. 1967, 1969
40.Beschouwingen van Drs. J.W. de Pous, voorzitter van de Sociaal-Economische
Raad (SER), op het rapport #Invloedsstructuren van politieke en economische élites
in Nederland#. Met kopie van een brief van De Pous te 's-Gravenhage aan Dr. M. van
Hulten, redactielid van #De Nieuwe Linie#, [lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal en directeur projecturbanisatie van het plan “Europa 2000” bij Fondation
Europeène de la Culture], waarin hij toestemming tot publicatie geeft, 18 januari.
1972
41.Ingekomen stukken van Dr. J.F.G.M. de Meijer te Amsterdam, lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, aan De Jong over een conflict naar aanleiding van het
intrekken van een eerder toegezegd commissariaat van regeringszijde van De
Meijer bij de Koninklijke Hoogovens. 1969-1970
42.Brief van Drs. G.M. Nederhorst, fractievoorzitter PvdA van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en lid van het Europees Parlement (aangewezen door de StatenGeneraal), aan De Jong over de voorwaarden waarop de PvdA bereid is een
staatssecretaris voor Defensie te leveren voor het Kabinet-Cals, 12 mei. 1965
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1971
43.Begeleidende brief bij toezending van een bloemetje van [Prof.Mr.]Dr. K. Wiersma te
44.Brief
vanstaatssecretaris
Mr. H.T.J.F. vanvan
Maarseveen
te Gouda,
ambtenaar
van
de van
afdeling
Leiden,
Justitie (belast
met zaken
anders
dan
wetgevende
Grondwetszaken
van het
Ministerie van
aan
De JongC.H.F.
over een
aard en de rechterlijke
organisatie),
aan Binnenlandse
De Jong medeZaken,
namens
[Prof.]Mr.
misverstand
naar
aanleiding
dehun
beëindiging
van het
lidmaatschap
van Van
Polak, minister
van
Justitie, en
echtgenotes
mevr.
Mr. A.E. Wiersma-Tichelaar
Maarseveen
van de KVP, 28
Met bijlagen
en een
afschrift van6 een
en mevr. A. Polak-Werker
omaugustus
De Jong 1967.
te bedanken
voor zijn
premierschap,
juli.
bedankbrief van of namens De Jong aan Prof.Mr. Van Maarseveen te Rotterdam,
hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (met inbegrip van het staats- en bestuursrecht)
aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Nederlandse Economische
Hogeschool Rotterdam, voor de toezending van een overdruk uit het #Militair
Rechterlijk Tijdschrift#, 16 mei 1969 1967, 1969
45.Brief van Drs. H.A.C.M. Notenboom te Venlo, lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, aan De Jong waarin Notenboom De Jong complimenteert met zijn
werkzaamheden als Minister-President en minister van Algemene Zaken, 28
december. 1970
46.Brief van Mr. H. van Riel te ‘s-Gravenhage, fractievoorzitter VVD van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal, aan De Jong over onder andere de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie/North Atlantic Treaty Organisation (NAVO/NATO), 6 juli. 1970
47.Correspondentie tussen Mr.Dr. C.P.M. Romme te Leiden, lid van de Raad van State,
en De Jong naar aanleiding van #Oorlog in de ban. Pastorale brief over vrede#
(Pastorale Brieven nr. 5) door het Nederlands Episcopaat, 28 februari en 28 maart
1969. Met een exemplaar van deze pastorale brief, 25 januari 1969, en een brief van
Romme aan De Jong ter gelegenheid van het eindigen van de officiële periode van
het Kabinet-De Jong, 27 april 1971 1969, 1971
48.Verkorte versie van “Het rapport van de Staatscommissie voor de zaken van de
erediensten over de financiële betrekkingen tussen de staat en de kerken”. Met
begeleidende brief van Dr.Mr. F.H.M. Grapperhaus, staatssecretaris van Financiën
(belast met fiscale aangelegenheden) en partner van het consultatiebureau voor
belastingzaken “M.A. Wisselink & Co.” te Amsterdam, aan de KVP-Ministers en
Staatssecretarissen, 15 februari 1968, en vragen over dit rapport met begeleidende
brief van Mag.Dr. J.G. Stokman OFM te Vleuten, pater, priester, adviseur in
arbeidszaken van de aartsbisschop van Utrecht, secretaris van de bisschoppelijke
adviescommissie voor de opbouw van het Rooms-Katholieke (RK)
organisatiewezen na de oorlog en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, aan
De Jong, 2 april 1968. 1968, z.j.
49.Brief van viceadmiraal b.d. A. van Es te Wassenaar aan De Jong over zijn
ontslagneming als staatssecretaris van Defensie (belast met personeels- en
materieelbeleid) in het Kabinet-Biesheuvel II na een verschil van mening met H.J. de
Koster, minister van Defensie, over de organisatiestructuur van de Ministerie van
Defensie, 21 oktober 1972. Met bijlagen. 1971-1972
50.Circulaire van Drs. M.D. Bogaarts en Drs. J.L.J. Bosmans, secretarissen van de
Coördinatiecommissie voor de bestudering van de parlementaire geschiedenis van
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN, aan oud-ministers, oud-voorzitters
en oud-secretarissen van de Kamerfracties houdende het verzoek tot deelname aan
een enquête met betrekking tot inventarisatie van aanwezigheid van
archiefmateriaal dat voor de bestudering van de gebeurtenissen in en rond het
parlement van Nederland nu of in de toekomst van groot nut kan zijn, 25 augustus.
1972
51.Lijst “Onderschikking buitenlandse veiligheids- en inlichtingendiensten”. Met
aanbiedingsbrief van [H.] Bos van het Kabinet van de Minister-President aan De
Jong, 16 november. 1971
52.Brief van commandeur Drs. G.M.W. Acda, vlagofficier belast met de
officiersvorming van het algemeen secretariaat van het Koninklijk Instituut voor de
Marine (KIM) van de Koninklijke Marine (KM), aan Anneke de Jong-Bartels,
echtgenote van De Jong, houdende een uitnodiging om, als onderdeel van de
eerste lichting van de Marine Vrouwenafdeling (MARVA), aanwezig te zijn bij de
installatie van de adelborsten promotie 1994 en adspirant-officieren 1994 (twee
exemplaren, respectievelijk gedateerd 4 en 11 juli). 1994
53.Stukken betreffende de medewerking van De Jong aan het jubileumboekje en de
viering van het 50-jarig bestaan van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), gehouden
op 12 september 1995 in de Ridderzaal te 's-Gravenhage. Met bijlagen. [1970],
1987-1988, 1991-1992, 1995
54.Correspondentie tussen [Prof.]Mr. C.H.F. Polak en De Jong. Met bijlagen. 1967,
1970-1971, 1980
55.Brief van R. Boomgaardt, lid van de directie van het #Friesch Dagblad#, aan De
Jong houdende dankzegging, mede namens H. Algra, (politiek) hoofdredacteur van
het #Friesch Dagblad#, voor de intekening van De Jong met 500 gulden op de
renteloze obligatielening van het #Friesch Dagblad#, 2 februari. 1971
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56.Brief van A.C.W. van der Vet, hoofdredacteur van het #Algemeen Dagblad (AD)#,
aan De Jong met de vraag om toestemming of hij een gedeelte van een persoonlijk
gesprek over de organisatie van het Ministerie van Defensie tussen hen als artikel
mag publiceren, 28 februari 1964. Met een concept van genoemd artikel. 1964
57.Notitie nr. 402 van Drs. D.M. Ringnalda, ambtenaar van het Kabinet van de MinisterPresident (adviseur defensie, civiele verdediging), aan De Jong over de conclusies
van een gesprek met de heren (onbekend) Kuipers en admiraal (onbekend) Bos
over plaatsing van de Inlichtingendienst Buitenland (IDB)/Buitenlandse
Inlichtingendienst (BID). [1971]
58.Nota van De Jong bestemd voor Katholieke bewindslieden houdende zijn visie voor
de organisatorische opbouw van het Ministerie van Defensie in het kader van de
formatie van het latere Kabinet-Marijnen, 12 maart. 1963
59.Nota "Ontwerp 22 juli 1963 voor het eerste gedeelte van het regeringsprogram ten
behoeve van de constituerende vergadering" ten behoeve van het Kabinet-Marijnen.
Met bijlagen. 1963
60.Memorandum "Ten dienste van zijne eminentie de kardinaal en het moderamen van
het C.I.O." van (onbekend) over het inpassen van humanistische geestelijke
verzorging bij de krijgsmacht, 4 juli. 1962
61.[Gedeeltelijk] overgetypt artikel "Franse Generaal verdedigt de defensiepolitiek van
De Gaulle" van (onbekend) over generaal (onbekend) Galois uit de #Haagsche
Courant (HC)# van 9 mei. 1963
62.Kopie van het artikel "Besluit van 9 juni 1956 tot vaststelling van een Reglement van
Orde voor de Raad van Ministers" uit het #Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden#, nr. 309. 1956
63.Verslag van een enquête van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie
(NIPO) over een loonmaatregel, 12 januari. 1971
64.Afleveringen 1975-1977 en 1993 over politieke enquêtes van de knipselkrant #Beleid
beschouwd#, samengesteld door de RVD, afdeling Interne Voorlichting. 1971
65.Stuk houdende een verzameling van (karakteristieke) uitspraken van de ministers
van het Kabinet-De Jong [tijdens de ministerraad]. 1971
66.[Afscheids]gedicht van W. den Toom, minister van Defensie namens de VVD, over
het kabinet De Jong. 1971
67-69.Stukken betreffende formaties van kabinetten. 1965, 1967, 1972-1973
Bevat 3 stukken
67.Kabinet-De Jong (krantenartikelen). 1967
68.1967, Kabinet-De Jong (aantekeningen van De Jong). Met concepten van brieven
van of namens Mr. V.G.M. Marijnen, Minister-President en minister van Algemene
Zaken, aan Mr. F.J.F.M. van Thiel, voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal en Koningin Juliana houdende de indiening van het ontslag van het
Kabinet-Marijnen. 1965, 1967
69.Kabinet-Den Uyl. 1972-1973
70.Krantenartikelen betreffende de Algemene Beschouwingen van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. 1967
71.Krantenartikelen, voornamelijk over de crisis van het Kabinet-Cals en de formatie
van het Kabinet-Zijlstra. 1966
72.Verhandeling "Herinneringen voor mijn kinderen en kleinkinderen van Kapitein ter
zee b.d. P.J.S. de Jong", vervaardigd door [het Netherlands Institute for Advanced
Study in the humanities and social sciences/Nederlands Instituut voor voorgezet
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de mens- en
maatschappijwetenschappen (NIAS)] aan de hand van door De Jong ingesproken
banden, betreffende de jaren 1934 tot 8 april 1946, november. 1996
73.Stukken betreffende het Volkspetitionnement over kruisraketten, onder andere
reacties op de interviews van De Jong met kranten en televisie waarin hij oproept
tot een boycot van het petitionnement. 1985, z.j.
74-78.Toespraken van en verslagen van interviews met De Jong, uitgesproken en
gehouden als Minister-President en minister van Algemene Zaken. Met wijzigingen
en aantekeningen van De Jong en bijlagen. 1967-1971, z.j.
Bevat 5 stukken
74.1967
75.1968 1968, z.j.
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76.1969
77.1970 1970, z.j.
78.1971 1971, z.j.
79.Toespraken van De Jong, uitgesproken als staatssecretaris van Defensie (belast
met aangelegenheden betreffende de KM) tijdens het Kabinet-De Quay. Met
wijzigingen van De Jong. 1960-1961
80.Uitnodigingen voor De Jong en zijn echtgenote Anneke de Jong-Bartels voor
feestelijke aangelegenheden. Met bijlagen. 1959-1962, 1964, z.j.
81.Programma's voor feestelijke aangelegenheden. Met bijlagen. 1958-1960
82.Brochures #Welkom aan boord# ten behoeve van de marineschepen "Hr.Ms.
Vliegkampschip Karel Doorman" (Nederlands) en "Hr.Ms. Jager Gelderland" (D811)
(Engels en Nederlands, augustus 1960). Met kantbrief nr. 1954/8/60 bij de
toezending van laatstgenoemde brochure van Kapitein-luitenant ter Zee SD. KMR
L.D. de Kroon, hoofd marinevoorlichtingsdienst van het Ministerie van Marine, aan
De Jong, 29 september 1960. 1960, z.j.
83.Stukken betreffende een bezoek van De Jong als staatssecretaris van Defensie
(belast met aangelegenheden betreffende de KM) aan Hollandia (Nieuw-Guinea) van
3 tot en met 9 juni 1960. Met krantenartikelen over de verdediging van NieuwGuinea. 1960, z.j.
84.Stukken betreffende de plechtige overdracht van de erelijst van gevallenen
1940-1945 door Koningin Juliana aan de Staten-Generaal, gehouden op 4 mei in de
Ridderzaal te 's-Gravenhage. Met stukken betreffende de officiële inwijding van de
Amerikaanse Begraafplaats in Nederland te Margraten en van het aldaar opgerichte
gedenkteken, gehouden op 7 juli. 1960
85.Tekst van het lied of gedicht "Zo leven wij" van (onbekend), waarmee de jeugd van
Rockanje zich presenteerde aan Koningin Juliana ter gelegenheid van haar bezoek
op 14 mei. 1957
86.Krantenartikelen over de Koninklijke familie, echtgenotes van premiers en De Jong
als staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de KM).
1939, [1958], 1960-1961, 1963, 1985
87-89.Ingebonden “Handelingen” en andere officiële stukken van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal uit de periode van De Jong als minister van Defensie.
Geordend op onderwerp. 1963-1965
Bevat 3 stukken
87."Defensienota 1964". 1964
88."Handelingen 1e en 2e Kamer 1963-1964". Met inhoudsopgave. 1963-1964
89."Zitting 1964-1965 Handelingen Eerste en Tweede Kamer". Met inhoudsopgave van
(onbekend). 1964-1965
90-94.Ingebonden “Handelingen” en andere officiële stukken van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal "De minister-president in de St.-Generaal" uit de
periode van De Jong als Minister-President en Minister van Algemene Zaken.
Geordend op onderwerp. 1967-1971
Bevat 5 stukken
90."1967-1968". Met inhoudsopgave. 1967-1968
91."1968-1969, deel I". Met inhoudsopgave. 1968-1969
92."1968-1969, deel II". 1969
93."1969-1970". Met inhoudsopgave. 1969-1970
94."1970-1971 en BG. Z. 1971". 1970-1971
95.Plakboek "Stadsmar" houdende stukken uit de periode van De Jong als
staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de KM), 12
juni 1959 - 16 maart 1960. Incidenteel met aanstrepingen en aantekeningen van
(onbekend). 1959-1960
96-105.Plakboeken houdende stukken uit de periode van De Jong als minister van
Defensie. Met aanstrepingen en aantekeningen van (onbekend). 1960, 1963-1967,
1990
Bevat 10 stukken
96."1" (25 juli - 10 september). 1963
97."2" (5 - 20 september). 1963
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98."3" (18 september - 31 december 1963). 1963, 1990
99."4" (16 oktober 1963 - 27 juni 1964). 1963-1964
100."5" (6 juni - 24 oktober). 1964
101."6" (23 juni 1964 - 17 april 1965). 1964-1965
102."7" (28 april - 27 november 1965). 1960, 1965
103."8" (30 november 1965 - 1 oktober 1966). 1965-1966
104.Negende deel (5 juli 1966 - 18 maart 1967). 1966-1967
105.Tiende deel (18 maart - 8 april). 1967
106-118.Plakboeken “M.P. De Jong” houdende stukken uit de periode van De Jong als
Minister-President. Incidenteel met aanstrepingen van (onbekend). 1967-1971, z.j.
Bevat 13 stukken
106."Deel I. April - mei '67". 1967, z.j.
107."Deel II. 30 mei - 12 sept. '67". 1967
108."Deel III. 13 sept. - 31 dec. '67". 1967
109."Deel IV. 1. - 1. 68 - 1. 3. '68". 1968
110."Deel V. 1. 3. - 4. 5 '68". 1968
111."Deel VI. 7. 5. - 24. 8. '68". 1968
112."Deel VII. 27. 8. - 5. 12 '68". 1968, z.j.
113."Deel VIII. 7 dec. '68 - 5 april '69". 1968-1969, z.j.
114."10. 4. '69 - 4. 10. '69". [1967], 1969-1970, z.j.
115."6. X. '69 - 15. I. '70". 1969-1970
116."17. 1. 70 - 2. 9. 70". 1970
117."3. 9. '70 - 8. 2. '71". 1970-1971
118."13. 2. 71 - 5. 7. 71". 1971, z.j.
119.Foto's van een bezoek aan Roemenië van De Jong als Minister-President, met Mr.
J.M.A.H. Luns, minister van Buitenlandse Zaken, [gehouden op 27 tot en met 30
oktober]. 1969
Bevat 1 stukken
120.Fotoalbum van een bezoek aan de VS van De Jong als minister van Defensie,
gehouden van 26 september tot en met 9 oktober. 1965
Bevat 1 stukken
121.Fotoalbum van een bezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland van De Jong als
Minister-President met Mr. J.M.A.H. Luns, minister van Buitenlandse Zaken,
gehouden op 18 en 19 september. 1968
Bevat 1 stukken
122.Fotoalbum van een bezoek aan Suriname van De Jong als Minster-President,
gehouden van 11 tot en met 18 juni. Het album werd aangeboden door premier J.A.
Pengel van Suriname. 1968
Bevat 1 stukken
123.Twee fotoalbums van een bezoek aan de VS van De Jong als Minister-President met
Mr. J.M.A.H. Luns, minister van Buitenlandse Zaken, gehouden van [26 tot en met
29 mei]. 1969
Bevat 2 stukken
124.Foto's van diverse activiteiten van De Jong. 1952, 1968, 1970, 1994-1996, z.j.
Bevat 15 stukken
125."Dagboek" inzake politieke aangelegenheden in de perioden 8-24 juni 1959, 19-26
juli 1963 en 25 februari - maart 1965. Met los inliggend persbericht waarin
aangekondigd wordt dat Mr. J.M.L.T. Cals als formateur is benoemd van 15 maart
1965. 1959, 1963, 1965
126."Dagboek" inzake politieke aangelegenheden in de perioden 19-29 juli 1963, en 17
juli - 7 augustus 1972 en december 1972. 1963, 1972
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is benoemd van 21 maart 1967 en brief van Dr. P.F. Maas waarin hij vraagt of De
Jong na wil gaan met behulp van het "befaamde logboek" wanneer Drs. B.J. Udink
in beeld kwam als minister voor hulp aan ontwikkelingslanden, 11 juli 1985. 1967,
1985
127.Getypt "dagboek" inzake de formatie van het kabinet De Jong in de periode 7 maart128."Dagboek"
politieke aangelegenheden
in de perioden
mei tot
1967,
30
3 april 1967.inzake
Met persbericht
waarin wordt aangekondigd
dat 9-13
De Jong
formateur
oktober - 21 december 1967, 16 februari - 19 maart 1968, 21-22 augustus 1968, 1-29
oktoer 1968, [27] januari - 8 februari 1969, 28 november - 13 december 1975 en 7-9
februari 1976. Met overgetypte versie hiervan van november 1998 door "Joh. v. M."
van het CPG, (aanbiedings)briefje van een [das] van [Tankert], [medewerker van
Prinses Beatrix] aan [De Jong en briefje houdende telefoonnummers van Prins
Bernhard en Prinses Beatrix. 1967-1969, 1975-1976, 1998, z.j.
129.Nota "Notulen van de vergaderingen van de Ministerraad oktober 1963 - april 1965"
houdende opvallende uitspraken. [1965]
130.Uitnodigingen en programma's voor gelegenheden en televisieprogramma's. Met
bijlagen. [1955], 1959, 1967-1968, 1978-1983, 1986-1990, 1994-997, z.j.
131.Ingekomen stukken van diverse personen. Met bijlagen. 1967, 1978-1981, 1983,
1986-1987, 1990, 1994, 1996-1997, z.j.
132.Stukken betreffende zijn benoemingen in functies bij de Stichting Radio Nederland
Wereldomroep (RNW), de Stichting Katholieke Universiteit en het Nederlandse Rode
Kruis. Met stuk betreffende zijn ontslag bij laatstgenoemde organisatie. 1981, 1985
133.Aantekeningen over diverse onderwerpen en concepten van toespraken. Met
correcties en bijlage. 1969, 1973, 1975, z.j.
134.Stukken betreffende de marine. Met bijlagen. 1955, 1958, [1962], 1969, 1978-1982,
1993-1995, z.j.
135-137.Stukken betreffende diverse projecten waarbij De Jong betrokken was. Geordend
op project. 1982, 1986-1987, 1989-1990, z.j.
Bevat 3 stukken
135."Uitzending Managers", samenwerkingsproject van de Commissie
Ontwikkelingslanden van Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW),
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking met als doel gepensioneerde
Nederlandse managers in te zetten als adviseurs voor organisaties in
ontwikkelingslanden. 1982, z.j.
136."Windcentrale" van zijn neef Ir. Jan de Jong te Roermond met als doel het
ontwikkelen van een nieuw type windmolen. 1986-1987, z.j.
137."Columbus Quincentenary 1992" van de Sail Training Association The Netherlands
(STAN) met als doel een schip met jongen mensen uit alle 12 landen van de
Europese Unie (EU) onder Europese vlag te laten zeilen naar het zeilevenement
voor jongeren "Grand Regatta Columbus 92", gehouden ter gelegenheid van het feit
dat Columbus 500 jaar eerder Amerika ontdekte. 1989-1990
138-139.Stukken betreffende diverse symposia waarvoor medewerking aan De Jong werd
gevraagd. Geordend op symposium. 1981, 1987-1988, z.j.
Bevat 2 stukken
138."De voortstuwing van de jaren tachtig" van het Maritiem Instituut De Ruyter,
gehouden op 15 oktober in het Maritiem Hotel Brittania te Vlissingen. 1981
139."Oorlogsverleden en Toekomst. De lessen van 1940-1950", georganiseerd door Dr.
J.F.P. Hers, internist te Oegstgeest, en gehouden op 7 mei 1988 in congrescentrum
Leeuwenhorst te Noordwijkerhout. 1987-1988, z.j.
140.Brief van P.J. Telgenkamp, secretaris van de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) Afdeling 's-Gravenhage, aan De Jong
waarin hij wordt gevraagd een discussiebijeenkomst van de KVNRO te leiden over
de vraag of het personeel van de krijgsmacht voldoende gemotiveerd is, 2 maart.
1979
141.Stukken betreffende een conferentie van staats- en regeringshoofden, gehouden op
1 en 2 december te Den Haag. 1969
142-147.Stukken betreffende diverse stichtingen waarbij De Jong (mogelijk) betrokken was.
Geordend op naam stichting. 1962, 1969, 1979-1982, 1986, 1988-1990, z.j.
Bevat 6 stukken
142.Stichting Dienstencentrum 1945-2000 die als doel heeft "een platform en apparaat te
scheppen ter begeleiding van een aantal instellingen, die hun oorsprong vinden in
de tweede wereldoorlog, dan wel gebaseerd zijn op de boodschap en de lessen van
de tweede wereldoorlog". 1962, 1969, 1988-1989, z.j.
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143.Stichting Nederland groet Amerika die als doel heeft een handtekeningactie te
organiseren om twijfels in Amerika over de wederzijdse vriendschap weg te nemen
in het kader van de viering van 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen tussen
Nederland en Amerika. 1982
144.Stichting Politieke Studie en Voorlichting van de KVP die als doel heeft "studie en
voorlichting betreffende staatkundigde en politieke vraagstukken, bezien vanuit
christelijke beginselen, te bevorderen". 1981, 1990, z.j.
145.Stichting Helffer-Kootkar Prijs die als doel heeft "bij te dragen tot de bevordering
van het menselijk welzijn en van de welvaart in de wereld". [1980]
146.Stichting (zonder naam) die als doel heeft het beheer van het financiële vermogen
van Mr. J.H. de Pont en diens familie. Met stukken betreffende de voordracht voor
De Pont voor een koninklijke onderscheiding. 1979-1980
147.Stichting Barometermuseum die als doel heeft een barometermuseum in Nederland
op te richten. 1986
148.Persbericht Hendrik Sijthoff's Financiële Bladen B.V. (Besloten Vennootschap) van
van 13 februari 1981 houdende de bekendmaking dat de directeur Drs. H.T.J. Spaan
en de vier commissarissen Mr. E.P.M.W. Domsdorf, Drs. P.L. Justman Jacob, R.
Wijkstra en De Jong hun functie per genoemde datum neerlegden wegens een
geschil met de eigenaar en President-Commissaris H.A.H. Sijthoff over het in de
toekomst te voeren beleid. Met [concept hiervan] en andere bijlagen. 1981-1980
149.Stukken betreffende zijn standpunt inzake kernbewapening. 1979-1982, 1984, z.j.
150.Stukken betreffende een humanitaire missie onder leiding van De Jong naar Irak ten
tijde van de Golfcrisis met als doel Nederlandse gijzelaars vrij te krijgen. 1990, z.j.
151.Stuk houdende data van "onrust op Curaçao en militaire bijstand" in 1969. z.j.
152.Bedankbrieven aan De Jong voor gevoerde gesprekken van Jhr.Mr. J.D. van
Karnebeek van Calpam International Petroleum Company B.V. en P.K. Brons
namens Organon International BV. 1987, 1990
153.Brief van P.H. Labohm van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting te Den Haag aan De
Jong over medewerking aan een studie van genoemde stichting over het
beleidsproces rond de Oosterschelde, 17 april 1980. Met als bijlage de door MinisterPresidenten en Ministers van Verkeer en Waterstaat te beantwoorden vragen. 1980,
z.j.
154.Briefkaart van Mr. P.A. Blaisse, lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van
bouw- en handelsconcern Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij (OGEM)
N.V. (Naamloze Vennootschap), over een onderzoek bij OGEM naar de gang van
zaken bij de aankoop van een bedrijfspand en "haat- en strijdgevoelens" tussen
Drs. B.J. Udink en K. Fibbe, 12 oktober 1980. Met stuk van Blaisse en
correspondentie tussen Udink en Prof.Dr. P. Kuin over genoemd onderzoek.
1980-1981
155.Bijdrage van De Jong voor (onbekend) waarin hij vraagtekens zet bij de relaties
tussen de Katholieke Kerk, het IKV en Pax Christi naar aanleiding van de uitspraak
"Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland" vanuit het IKV,
27 maart 1982. Met bijlagen. 1982, z.j.
156.Stukken betreffende de parlementaire enquête inzake het scheepsbouwbedrijf RijnSchelde-Verolme (RSV). 1983
157.Stukken betreffende herbenoemingen in zijn functie als lid van de Commissie van
Bijstand van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD). Met bijlagen.
1981, 1985, 1987, 1995
158.Brief van Mr. J.J.A.M. van Gennip, vervangend directeur-generaal Internationale
Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan De Jong waarin hij
bekend maakt dat hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut en Eerste
Kamerlid voor het CDA wordt, 2 april. 1990
159.Brieven van de Katholieke Radio Omroep (KRO) aan De Jong in antwoord op zijn
brief naar aanleiding van de uitzending van het televisie-programma "Reporter" van
8 april over een commissariaat bij het bedrijf Arscop van Mr.Drs. L.C. Brinkman. Met
concept van de brief van De Jong en persbericht van de KRO na de reacties in het
land op genoemde uitzending. 1994
160.Brieven van Mr. E.T.M. Baron van Voorst tot Voorst, penningmeester van RAPTIM,
aan De Jong over het verlenen van een Koninklijke onderscheiding aan Mr. J.M. van
Wessum, voorzitter van RAPTIM, bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. Met
bijlagen. 1980, z.j.
161.Lijst van mogelijke ondertekenaars van een Europees Manifest. Met
aanbiedingsbrief van Theo (onbekend) aan De Jong, 24 maart. 1983
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162.Brief van Mr. T.W. Vogelaar te Wassenaar aan De Jong waarin De Jong bedankt
wordt voor het in contact brengen van Vogelaar met Prof.Dr. P.A.J.M. Steenkamp,
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de KVP, en Dr. M. Ruppert,
vicepresident van de Raad van State, 4 juli. Met brieven van Vogelaar aan
Steenkamp en Ruppert van dezelfde datum. 1979
163.Brief van Ir. J. van Rossum C.I. te Heilig Landstichting aan De Jong over de oproep
die De Jong samen met twee andere premiers [Prof.Dr. J. Zijlstra en Mr. B.W.
Biesheuvel] heeft gedaan aan de leden van de Tweede Kamer om achter een
NAVO/NATO beslissing [betreffende kernwapens] te gaan staan en de vraag of De
Jong als bekende Nederlander een actie wil starten tot het bekendmaken van een
postbusnummer waar burgers hun adhesiebetuigingen hiervoor kunnen insturen,
12 december. 1979
164.Stukken betreffende de KVP en het Christen-Democratisch Appèl (CDA). 1975-1976,
1978-1979, 1981-1982, 1992, 1994, 1996-1997, z.j.
165.Stukken betreffende de opheffing van de Stichting Christen Democratisch
Werkfonds (SCDW). Met bijlagen. 1989-1990
166.Brief van F. Elion, vice-voorzitter politiek, namens het afdelingsbestuur Utrecht van
de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), jongerenorganisatie van
de VVD, aan De Jong met de vraag om deel te nemen aan een debat tussen oudbewindslieden voor haar leden, 7 februari. 1983
167.Brief van Dr. A.J. Simonis, bisschop van Rotterdam, aan De Jong waarin Simonis
zijn vertrouwen in de ontwikkelingsorganisatie "Groep Calama" opzegt, 8
december. Met als bijlage een brief hierover aan Dr. J. Caminada te Rotterdam,
inspirator van de "Groep Calama", 6 december. 1978
168.Brieven van Mr. H.A. Groeneveld te Den Haag, promotie-assistent van het Juridisch
Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), aan De Jong over de
medewerking van De Jong aan een proefschrift van Groeneveld met betrekking tot
staatssecretarissen. Met vragenlijsten voor De Jong als staatssecretaris en
minister. 1978, z.j.
169.Brief van Mr.Dr. W.F. van Gunsteren, studentenbegeleider van de Subfaculteit
Scheikunde van het Fysisch Chemisch Laboratorium van de Chemische
Laboratoria van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), aan De Jong met de vraag of
hij medewerking wil verlenen aan een onderzoek van drie studenten naar de vraag
of het toenemen van de spanningen tussen Oost en West van invloed is geweest op
de grootte van de Nederlandse defensie-inspanningen en de mate van publieke
steun daarvoor, 14 januari. 1981
170.Stukken beteffende gastcolleges van De Jong voor de KUN en het CPG over het
premierschap. Met bijlage. 1987, 1990-1992, z.j.
171.Brief van Dr. G. Puchinger, hoofd van het Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800 - heden) van de Vrije Universiteit (VU) te
Amsterdam, aan De Jong met de vraag om een concept van de tekst van Puchinger
over De Jong voor het boek #Nederlandse minister-presidenten van de twintigste
eeuw# te willen controleren, corrigeren en aanvullen, 26 juni 1981. Met als bijlage
genoemde tekst met correcties van De Jong en envelop. 1981, z.j.
172.Brief van Mr. J.W. Vermeer, advocaat en procureur te Amsterdam, aan De Jong met
de vraag of De Jong de cursusleiding van de Leergang Buitenlandse Betrekkingen
bij het NUFFIC te Den Haag zou willen stimuleren om Vermeer tot deze cursus toe te
laten aangezien er meer aanmeldingen dan plaatsen voor de cursus zijn, 19 januari
1983. Met als bijlage de aanmeldingsbrief van Vermeer voor de cursus, 17
november 1982. 1982-1983
173.Stukken betreffende de affaire-Aantjes. 1978-1979
174.Tekst van De Jong bij het overlijden van Mr. H.K.J. Beernink. Met aanbiedingsbrief
van P.J. Hovingh, hoofdredacteur van #Randstad-Edities#, aan De Jong bij een foto
van Beernink, 30 augustus. 1979
175.Tekst van De Jong bij het overlijden van Mr. L. de Block. 1988
176.[Gedeelte] van een tekst van De Jong over H.J. de Koster. z.j.
177.Getypte tekst van De Jong bij het overlijden van Mr. N.C. Debrot (twee verschillende
exemplaren). Met brief van Drs. J. de Koning, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, aan De Jong over het pensioen van de weduwe van Debrot met
bijlage. 1981, 1986, z.j.
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echtgenote bij de 100ste verjaardag van Drees sr., 19 juli 1986. 1981, 1986
178.Bedankbrief van Dr. W. Drees sr. aan De Jong voor de gelukswens van De Jong
179.Tekst
van
De Jong bij
overlijden
M.J.
Keyzer
(twee verschillende
versies).
voor de
verjaardag
vanhet
Drees,
18 julivan
1981.
Met
bedankbrief
van Dr. W. Drees
jr.
1983 zijn vader aan De Jong voor de gelukswens van de De Jong en diens
namens
180.Brief van Sgd. M.G. Kiepe-Raphael te Londen aan De Jong over haar pensioen als
weduwe van P.C. Kiepe, 24 september. Met bijlagen. 1991-1992
181.Bijdrage van De Jong voor de bundel #Herinneringen aan Marga Klompé# onder
redactie van Michel van der Plas (twee verschillende versies). Met bijlagen. 1978,
1981, 1987, z.j.
182.Stukken betreffende de familievete en rechtszaak tussen de zoon en de dochter van
Mr. J.M.A.H. Luns inzake het benoemen van een bewindvoerder voor het vermogen
van hun vader. Met bijlagen. 1995
183.Twee brieven van Uitgeverij Het Spectrum BV/Amsterdam Boek over de
medewerking van De Jong aan het boek #Twee dingen... Joop den Uyl
geportretteerd door tijdgenoten#, samengesteld door A. de Kwant, parlementair
redacteur van het #Reformatorisch Dagblad# en E.J. Mathies, parlementair
redacteur van de Brabant Pers. 1981
184.Stukken betreffende een discussie tussen Unilever N.V. en de werkgroep
Transnationale Ondernemingen (TNO) van de Raad der Kerken met Unilever over
economie en ethiek. Met twee begeleidende brieven van Unilever aan De Jong.
1980, z.j.
185.Stukken betreffende het Nationaal Comité Koningin Juliana 70 Jaar. 1973,
1978-1981
186.Getypte tekst "Herdenken en beseffen" over het herdenken van de Tweede
Wereldoorlog. Met correcties van De Jong. z.j.
187.Brieven van Amterdam-Rotterdam Bank NV betreffende een in 1988 te verschijnen
Liber Amicorum voor Dr. H.J. Witteveen ter gelegenheid van het feit dat Witteveen
40 jaar eerder werd benoemd als hoogleraar aan de Nederlandse Economische
Hogeschool te Rotterdam. 1986
188.Brieven van Drs. J.P. Rehwinkel, medewerker vakgroep Staatsrecht van de faculteit
der rechtsgeleerdheid van de RuG, aan De Jong over de medewerkering van De
Jong aan het dissertatie-onderzoek van Rehwinkel naar "De staatsrechtelijke
positie van de Nederlandse minister-president". Met bijlagen. 1990, z.j.
189.Brieven van R. van der Hoeven, studente geschiedenis aan de UvA, aan De Jong
over zijn medewerking aan haar afstudeerscriptie betreffende de
"225-miljoenkwestie". Met bijlagen. 1994, z.j.
190.Bedankbrief van H. Prins te Wassenaar aan De Jong voor het verzorgen van een
contact tussen Prins en de Franse Ambassade in Nederland in verband met het
chalet van Prins, 26 januari. Met als bijlage een brief van Prins aan de Franse
Ambassade in Nederland van dezelfde datum. 1987
191.Kopie van een overdruk van het artikel "Die Frau kehrt nach Ägypten zurück" van P.
Jerome Palmer OSB uit #Zeitoun# over Maria. [1970]
192.Kopie van een artikel (zonder titel) van (onbekend) uit #(onbekend)# over de
verschijningen van Maria aan de Syrische Myrna Nazzour. [1989]
193-194.Stukken betreffende een bezoek van Prinses Beatrix aan de Nederlandse Antillen en
Suriname van 3 februari tot en met 3 maart 1958. 1955, 1957-1958, z.j.
Bevat 2 stukken
193.Nederlandse Antillen, 3 tot en met 17 februari 1958. Met bijlagen. 1955, 1958, z.j.
194.Suriname, 17 februari tot en met 3 maart 1958. 1955, 1957-1958, z.j.
195.Stukken betreffende het staatsbezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan
Zweden van 21 tot en met 24 mei 1957. Met stukken van een [mogelijk
voorbereidend] bezoek van De Jong aan Zweden in maart 1957 en andere bijlagen.
1949, 1956-1957, z.j.
196.Stukken betreffende activiteiten van en in verband met het huwelijk van Prinses
Beatrix en Claus von Amsberg op 10 maart 1966 te Amsterdam. 1966, z.j.
197.Stukken betreffende het staatsbezoek van Koning Boudewijn van België aan
Nederland van 8 tot en met 11 juli 1959. 1959, z.j.
198.Stukken betreffende het staatsbezoek van President Manuel Prado y Ugarteche van
Peru en echtgenote aan Nederland van 7 [tot en met 11] maart. 1960
199.Stukken betreffende het staatsbezoek van President Arturo Frondizi van Argentinië
en echtgenote aan Nederland van 1 tot en met 4 juli 1960. 1960, z.j.
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200.Stukken betreffende het staatsbezoek van Koning Bhumibol en Koningin Sirikit van
Thailand aan Nederland van 24 tot en met 27 oktober 1960. 1960, z.j.
201.Stukken betreffende het staatsbezoek van Bondspresident Adolf Schärf van
Oostenrijk aan Nederland van 16 tot en met 19 mei 1961. 1961, z.j.
202.Stukken betreffende het staatsbezoek van Koning Olaf V van Noorwegen aan
Nederland van 9 tot en met 12 september 1964. 1964, z.j.
203.Stukken betreffende het staatsbezoek van President G.W. Heinemann van de
Bondsrepubliek Duitsland en echtgenote aan Nederland van 24 tot en met 27
september 1969. 1969, z.j.
204.Stukken betreffende een economische missie van grote bouwondernemingen voor
stadsontwikkeling naar Kanton, Sjanghai, Xiamen en Peking (China) in 1986. Met
bijlagen. 1986, z.j.
205.Twee foto's van De Jong genomen op de afscheidsreceptie van Drs. H. van der Zee
van de Hollandsche Beton Groep (HBG) NV, gehouden op 22 augustus. Met
aanbiedingsbrief van mevr. P.J. Kok, werkzaam op het secretariaat van de RvB van
HBG, aan De Jong, 29 september. 1986
206.Stukken betreffende diverse feestelijke bijeenkomsten en herdenkingen, waarbij De
Jong onder andere aanwezig was als adjudant van H.M. Koningin Juliana en haar
familie, gehouden in de jaren 1955-1957. 1953, 1955-1957, z.j.
207.Afschrift van een Italiaans rapport inzake het torpederen van het Italiaanse schip
"Fianona" door de Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. "O-24", 18 juni 1941. Met
Nederlandse vertaling en aanbiedingsbrief van beiden van [Reitsma] (onbekend),
[medebemanningslid van de "O-24"], aan De Jong, 29 juli 1965. 1941, 1965
208.Uittreksels betreffende De Jong uit het bevolkingsregister van de Gemeente Den
Haag. 1965, 1977, 1980, 1985, 1990
209.Verklaring van de M.J.M. Stall, hoofd van Nederlandse Geheime Dienst, dat De Jong
"has been cleared to handle Nato and Cosmic material up to and including Top
Secret", 23 december. 1952
210.Brits rijbewijs van De Jong voor 1953-1955, afgegeven door West Sussex County
Council. Met Internationaal Rijbewijs van De Jong voor 1956-1957, afgegeven door
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Koninklijke Nederlandse
Toeristenbond ANWB. 1953-1954, 1956
211.Programma voor een bezoek van de leden van de Raad van State aan het schip
Hr.Ms. "De Ruyter", gehouden op 23 juni. 1964
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