Terugblik Jaap de Jong
De reünie was de reis naar Dronten meer dan waard. Leuk om zoveel mensen weer te
zien en, natuurlijk veel te kort, te spreken. Ondertussen heb ik ook de leeftijd bereikt
waarop je met enige zelfreflectie terugkijkt op het voorafgaande leven. Zo’n
bijeenkomst versterkt dat. Vooral omdat de herinneringen die anderen hebben aan
gebeurtenissen de eigen herinneringen inkleuren.
Geen pleidooi om het jaarlijks te gaan herhalen. Maar er komen nog wel een paar
historische momenten aan die het waard zijn na vijftig jaar herdacht te worden. Soms in
breder verband, zoals Keerpunt, soms ook in PPR-verband. Zoals die zogenaamde antiCDA-motie. Dan zal ik daarbij nog een keer proberen uit te leggen hoe de
tegenstemmers die motie hebben gemaakt tot hun eigen fantoom
Toekomst
Ik heb in mijn laatste wil bepaald dat mijn, uitgebreide – niet geordende – PPR-archief
moet worden aangeboden aan het Documentatiecentrum Politieke Partijen Groningen
of het Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis Amsterdam.
Ook hier treden oude waterscheidingen op. Van mij kan toch niet verwacht worden
mijn archief ter beschikking te stellen aan het Katholiek Documentatie Centrum
Nijmegen.
De bijeenkomst heeft wel degelijk de behoefte bij mij versterkt om zelf terug te kijken en
bij te dragen aan de geschiedschrijving. Het verzamelen van papieren in archiefdozen is
best nuttig, maar toch niet helemaal meer van deze tijd. Ik kies voor een meer
Wikepedia-achtige aanpak, waarin meer mensen hun eigen herinneringen en
interpretaties samen brengen. Ondersteund door het digitaliseren en openstellen van de
archieven. Een digitale ontmoetingsplaats met alle mogelijkheden voor brononderzoek.
Daar zou ik eerder geld voor willen werven.
En daar wil ik ook best wel aan meewerken. Maar ook voor mij geldt dat mijn ICTtalenten te kort schieten om daarvoor de basis te organiseren.
Met Haagse groeten,
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Adviespraktijk Achter de duinen, 2e Schuytstraat 141, 2517 TL DEN HAAG

