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mr. E.  Huber
Rhenen

Het advocatenkantoor De Jonge is decen-
nialang, in opeenvol gende generaties,
bemand geweest door twee De Jonge’s. In
1960 toen ik er als stagiaire ging werken,
waren dat twee broers. Over de oudste van
de twee, Minus de Jonge, gaat het hier.

Minus de Jonge heeft een gezegende
leeftijd bereikt, en woonde, vrijwel tot het
laatst in goede gezond heid, in zijn houten
huis aan de IJssel in zijn geliefde Zutphen.
Vanuit zijn werkkamer keek hij uit op
dezelfde rivier, waarop en waarin hij zijn
leven lang zeilde, roeide en zwom. 
In 1935 is hij advocaat geworden bij zijn
oom, mr. C.C. de Jonge, die tot het overlij-
den in 1933 van de vader van Minus, mr.
B. de Jonge, diens compagnon was geweest.
Minus de Jonge is zijn gehele werkza me
leven advocaat gebleven op het fami lie -
kantoor, steeds op het adres IJsselkade 21
te Zutphen. Dat was de achtergrond van
waaruit hij zijn kwaliteiten heeft kunnen
ontplooien. 

Traditie en stijl hadden voor Minus beteke-
nis, en zijn per soonlijk heid ademde een
zekere teruggetrokkenheid, een wat afstan-
delijke welle vendheid. Dat kon er toe lei-
den dat het niet altijd en niet voor ieder een
gemakkelijk was zicht te krijgen op de ware
Minus. Op de keper beschouwd was hij een
man die aan conventies weinig bood schap
had en altijd zijn eigen gang ging, die een
open oor had voor de mensen met wie hij
te maken had en een open oog voor de
ontwik kelin gen in de samenleving en wiens
belang stel ling zich richt te op een breed ter-
rein.

Dat hij zijn eigen gang ging, en eigen
verantwoorde lijkheid nam, kwam tot uiting
gedurende de Duitse bezetting. Minus de
Jonge sloot zich als goed vaderlander, die
actie tegen de bezetter vanzelfsprekend
vond, aan bij een ver zets groep. Als gevolg
van verraad gearres teerd, kwam Minus
onder meer terecht in het beruchte concen -
tra tie kamp Natzweiler in de Elzas. Hij
over leefde, en zweeg over wat hij daar heeft
meege maakt. Deze ervaringen hebben hem
ongetwijfeld blijvend getekend; er hing om
hem naar mijn indruk een zekere waas, dat
eigen is aan mensen die aan een inferno
werden blootge steld.

Wat hij in de oorlog heeft ervaren stond
er niet aan in de weg dat Minus de Jonge,
advocaat in hart en nieren, zich na de
bevrijding beschikbaar stelde voor het ver-
lenen van rechts bijstand aan poli tie ke
delin quenten. Voor hem was dat uit het
oogpunt van rechtvaardigheid even vanzelf -
spre kend als het plegen van verzet tijdens
de bezet ting. Voor zijn verzets werk ontving
Minus de Jonge het Verzetsherden -
kingskruis 1940-1945.

Met nieuwe ontwikkelingen kreeg Minus de
Jonge te maken bij de hervatting van de
praktijk na de oorlog, in samenwer king
eerst alleen met zijn jongere broer, W.H. de
Jonge, later in het zich gestadig uitbreidend
kantoor met stagiaires, medewer kers en
compagnons. Hij onderkende de noodzaak
van ver nieu wingen, fusies en dergelijke en
ging daarin con amore mee, wel uit -
drukkelijk onder handhaving, wat zijn eigen
praktijkvoe ring be treft, van de stijl die nu
eenmaal onver vreemdbaar de zijne was.
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Op 30 december 2001 is op 
90-jarige leeftijd overleden 
mr. Minus de Jonge, negentien
jaar lang deken te Zutphen.

In memoriam 
jhr. mr. M.W.C. de Jonge
1911-2001
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In mijn tijd (ik ging er na mijn afstuderen
in 1960 werken, tot 1963) waren wij maar
met drie advo caten, bijgestaan door een
chef de bureau, een secre ta resse en een
manus van alles. De kamers waren stijlvol,
ouder wets en com forta bel inge richt, die van
Minus de Jonge was de groot ste, met zoals
gezegd een mooi uitzicht over de IJssel.
Daar werd de advo catuur uitge oefend in de
beste tradi ties van het vak, met recht het
nobile officium, het honora rium had nog
iets te maken met ereloon. Vanzelfsprekend
ver leende ook Minus als dat zo uitkwam
bijstand aan prodea nen. De tijden van fee-
earners en -eaters, van be grippen als leve -
rage, van de dictatuur van uren schrijven,
targets en omzet waren nog ver. Minus de
Jonge beoefende gewoon een solide praktijk
met inte res sante zaken voor belangrijke
cliënten.

Voor het dekanaat van de Orde in Zutphen
was Minus de Jonge de geëigende figuur.
Het was hem op het lijf geschreven en hij
vond het vanzelfspre kend daarin de nodige
tijd te steken en dat gedurende maar liefst
negentien jaar. Zo lang, niet omdat hij
zozeer gekleefd was aan het pluche, daar-
voor was hij een veel te bescheiden man,
maar omdat zijn natuurlijk overwicht, zijn
rustig en menselijk inzicht hem in de balie
blijkbaar facile princeps deden zijn.

Naast dit alles ruimde Minus de Jonge
tijd en energie in voor bestuurlijk werk.
Vele jaren was hij secretaris van het Wijn -
huis fonds, dat zich ten doel stelt de histo -
rische binnen stad van Zutphen te behou -
den. Daaraan heeft hij met hart en ziel
gewerkt, in zijn vrije tijd maar ook op kan-
toor. Dat Zutphen zo’n mooie stad is geble-
ven, is in belang rijke mate te danken aan

Minus de Jonge. Die belangeloze arbeid
vanuit een gevoel voor stijl, traditie en het
belang van de gemeenschap, vond erken-
ning door toeken ning van de Zilveren
Anjer van het Prins Bernhard-fonds en de
Erepen ning van de Stad Zutphen.

Een gelukkig toeval bracht mee dat hij in
de laatste jaren van zijn praktijkuitoefening
nogal eens kwam pleiten voor de civiele
kamer van het hof in Arnhem, waarvan ik
deel uitmaakte. Mijn herinne ring aan zijn
verschijning in de rechtszaal, niet groot van
postuur, voorzien van een stok vanwege een
onwillige heup, met zijn wat hese stem bon-
dig pleitend in zaken van gewicht, waaruit
hij alles haalde wat er voor zijn cliënten in
zat, doen hem voor mij voortle ven als een
voortref felijk advo caat. ■

mr. M.W.C. de Jonge, foto W. Le Compte, eind jaren tachtig


