
DEEL 1

, naar de persoon van dr. De Jong, naar de politieke persoon met name, ook al
poogt de auteur zich in de interviews telkens aan dergelijke vragen
enigszins te onttrekken. Hij is in de publieke opinie in Nederland een
omstreden figuur. Hij schuwt een duidelijke stellingname niet; met name
zijn standpunt tegenover het communisme, Vietnam, en zijn beschouwin-
gen over Israël hebben hem een controversiële plaats gegeven. In 1962
hebben de Nederlandse televisiecritici hem overigens mede vanwege zijn
buitenlandse commentaren de Nipkovschijf toegekend. De critici argu-
menteerden dat hij een goed televisiespreker is die uitlegt en toelichting
geeft maar niet een sterk geprononceerde mening als enig juiste dicteert.
"Veeleer draagt hij materiaal aan voor de eigen opinievorming van de
kij kers-luisteraars." Dat was in 1962.

Louis de Jong, die op 24 april 1914 in Amsterdam werd geboren "als
zoon van een melkboer", sloot zich in zijn studententijd aan bij de
sociaal-democratische studieclub. Van 1938 tot 1940 was hij redacteur-
buitenland van het weekblad De Groene Amsterdammer. In zijn vooroorlogse
publikaties toont hij zich een leerling van de marxistische theoreticus S. de
W olff, de voorman van het in de na-oorlogse PvdA verketterde linkse
sociaal-democratische centrum.

In een feestbundel Strijdenskracht door wetensmacht. die bij gelegenheid
van de zestigste verjaardag van De Wolff verscheen, schrijft de za-jarige
L. de Jong een beschouwing over de kentheorie van Het Kapitaal van Marx.
In de Socialistische Studiebibliotheek verschijnt van hem een brochure over het
hedendaagse marxisme. Het marxisme, aldus de auteur, "is geen dogmatisch
geheel, dat men uit het hoofd kan leren in het strelend vertrouwen nu de
waarheid voor eeuwig in pacht te hebben; het marxisme is vóór alles een
methode tot objectiefwetenschappelijk onderzoek, tot arbeid." Het is geen
breekbare porseleinen vaas, aldus de heer De Jong, maar het is "een
bruikbaar en machtig werktuig, waarmee reeds veel gewerkt is, maar
waarmee nog veel meer gewerkt zal kunnen worden."

Voor 1940 behoorde hij tot de SDAP.Toen de Duitsers binnenvielen,
wist hij - dubbel belaagd als jood en redacteur van De Groene - op 14 mei
1940 met zijn vrouw van Ijmuiden uit naar Engeland te ontkomen. Daar
werd hij omroeper van Radio Oranje en redacteur van het Londense Vrij
Nederland. Daar begonnen ook zijn documentatiewerkzaamheden ten
aanzien van de lotgevallen van Nederland in de oorlog. De heer De Jong
deed onder meer van zich spreken door zitting te nemen - met onder
anderen Gomperts, L.Tas, Jacques Gans, Den Doolaard en Wiessing - in 'n
comité van actie tegen het neo-fascisme; dit comité gaf een manifest uit
waarin stelling wordt genomen tegen geheime plannen van vooraan-
staande Nederlanders in Londen om na de oorlog in nieuwe verhoudingen
de macht van het parlement te beknotten. De heer De Jong heeft kort na het
verschijnen van dit manifest zijn handtekening ingetrokken en zijn
comité-leden bewogen hetzelfde te doen. Achteraf betreurt hij de gehele
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