
!! - - -- --

Idee. jUni 2003 • Itineraria. pagina 43 

RETRO EN RUGGENGRAAT 

Wees solidair, stem PPR! Ergens in de zeventiger jaren was dat de verkiezingsslogan van de voorloper van GroenLinks. 

MÜn vriend Wil/em sprak indertüd de oneliner met veel flair uit in een poging ons allen over te halen op die partÜ te 

stemmen. BÜ mü lukte dat niet, ik was van D66, door hem steevast aangeduid als 'dee-komma-zesenzestig'. Dat had 

iets lulligs en zo was het ook bedoeld; hÜ keek neer op mün maatschappelüke identificatie met de partÜ van Hans van 

Mierlo. Politieke stellingname kende in die dagen een gepolariseerde eenvoud. 

Ik werkte aan de Universiteit van Utrecht waar in de chemische subfaculteit druk gediscussieerd werd over het schrik

idee van 'the plastic people society'. De vervormbaarheid van dat moderne materiaal stond model voor de beïnvloe

ding van de massa. Vance Packards 'Hidden persuaders' en Marshall McLuhans The medium is the massage' waar

schuwden voor de onmerkbare invloed van de reclame en andere media. De Praagse lente was gesmoord en het was 

geen wonder dat mün generatie hevig in de weer was met het behoud van haar oorspronkelijkheid, met de weigering 

zich aan te passen aan het establish,!,ent met zün versleten ideeën en terlenka broeken. Authenticiteit was alles. 

Achteraf gezien bracht de zo gekoesterde individuele originaliteit in onze standpunten een frappante voorspelbaar

heid. We hadden vaste rütjes ideeën. Wie een tegenstander was van de Amerikanen in Vietnam, kon rekenen op mede

standers in het verzet tegen de fluoridering van het drinkwater. Onder de anti-abortus demonstranten van pater 

Koopman kon je geen büval verwachten voor Amnesty of Greenpeace. Wat strikt genomen raar is, maar verklaard 

door de polarisatie tussen links en rechts waar Hans van Mierlo tegen in het geweer kwam. 

Tussen Hans en mün vriend Willem kwam het goed. Willem kon ZÜn bewon8ering niet onderdrukken voor de man die 

's morgens ter vergadering -van toneelgroep De Appel- verscheen met een bloedvlek van het scheren op ZÜn kraag, 

een slaperige oogopslag en een stem die associeerde met bier, tabak en vrouwen. ZÜn imponerende dossierkennis ver

·volmaakte het beeld: die man kon geen bestuurder ZÜn in de ouderwetse betekenis van het woord. 

Terug naar vandaag. De discussie uit de zestiger jaren over de invloed van de media (tegenwoordig enkelvoud, ik 

wacht op het meervoud media's) beleeft een parallel, maar slap oplevinkje. Behalve over de effecten van verkiezings

poIIs of het imago van het koninklük huis maakt niemand zich echt zorgen, want welke invloed moetje vrezen van 

klol}tloze televisie journalisten. Die onbeleefd afzeiken verwarren met inhoudelüke kritiek. De burgerlüke verontwaardi

ging uit de zestiger jaren over (links) politiek engagement heeft weer stem in de verongelükte opvattingen van Mat 

Herben en het borreltafelgelük van Jan Mulder. De boodschap is dat politieke activiteit dubieus is, politici onbetrouw

baar, hun standpunten te gek voor woorden en dat in Den Haag de ene geldverslindende blunder na de andere wordt 

verhuld in onbegrijpelÜke· taal. In hun kielzog verraden zelfs de kopstukken van politieke partüen hun beroepstrots en 

hun historisch besef in een masochistische poging tot simplificatie, die onmiddellüke middelmatigheid tot gevolg heeft. 

Ook Thom de Graaf viel de eer te beurt gedemoniseerd te worden door ZÜn collega's en het nieuwe Volksempfinden 

omdat hÜ Anne Frank citeerde. Zoiets doe je niet(f?). De kamerbrede verheerlüking van de burger wordt gegoten in 

getob over de kloof, excuses en beloftes van beterschap. De afkeer van links wordt ook door links zelf bestreden met 

ongelimiteerd begrip voor de zelfzuchtige, calculerende NIMBY-kiezer. 

Hans van Mierlo, JooP den Uyl, Hans Wiegel en ook Dries van Agt waren originelen in hun soort. Zü ZÜn vervangen 

door Boris, Wouter, Gerrit en Jan Peter.. Niks geen bloed op hun kraag. 
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