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Pleid'ooi voor een 
progressief konvooi 
D66 werd in de jaren zestig van de vorige eeuw opgericht om de verstarde zuilen
maa~schappij te doorbreken. Die missie is voltooid. Inmiddels zijn de grote ideolo
gieën ten grave gedragen en leven we in een mondiaal tijdperk met nieuwe geva
ren en uitdagingen. 

DOOR HANS CREBAS 

Na het paarse tijdperk zien we in de politiek een hernieuwde polarisatie ontstaan tussen 
progressief liberalisme aan de ene kant en (confessioneel) conservatisme aan de andere kant. 
Deze politieke tweedeling is naar mijn mening een onontkoombaar proces, dat D66 als innova
tieve partij zou moeten verwelkomen en bevorderen. Definieer uw tegenstander! 
Een aanzet daartoe werd onlangs gegeven door D66 europarlementariër Sophie in 't Veld, die in 
De Volkskrant waarschuwde, dat het conservatisme in Europa aanzwelt. Het Vaticaan viel het 
feminisme aan in de recente brief "Samenwerking tussen mannen en vrouwen in de kerk en in 

Het narcisme van -het 

geringe verschil 

de wereld". Op zich geen punt, volgens . 
Sophie, zeker nu het militante feminisme 
waar het Vaticaan aan refereert, al sinds jaren 
praktisch is uitgestorven. Ware het niet, dat 
steeds meer europarlementariërs het kompas 
op Rom~ gericht hebben. De Europese 

Volkspartij -fractie waartoe het CDA behoort (EVP), wordt gedomineerd door conservatieve 
katholieke christen-demoCraten, zoals de Beierse CSU en christen-democraten uit de nieuwe 
lidstaten. Sophie stelt met klem, dat het hoog tijd wordt om het hiertegen op te nemen. Ook 
het moslimfundamentalisme behoort tot de sterk opkomende eigentijdse krachten, waartegen 
een progressieve politieke beweging in actie moet komen. 
De kernopdracht van progressieve politiek kan in een drieslag worden geformuleerd : 
.- verminder wereldwijd onacceptabele verschillen in status, macht, kennis en inkoinen 
- verdedig democratie en mensenrechten 
- zorg voor duurzaamheid van planeet aarde 

Progressief manifest 
Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, is vanuit een oogpunt van optimale inzet van mens

kracht en ook ten behoeve van politieke duidelijkheid een bundeling van progressieve krach
ten noodzakelijk .. Een belangrijke aanzet tot een dergelijke oriëntatie werd gegeven door de 

. publicist-socioloog Dick Pels, auteur van de bekroonde Fortuyn-biografie De géest van Pim 
(2003). In reactie op een "Conservatief manifest" publiceerde hij eind 2003 in Trouw het 
"Progressief manifest", waarin .hij PvdA, Groenlinks, D66 en de sociaal-liberale vleugel van de 
VVD opriep, om te komen tot een nieuw verband van "Alle Progressieve Krachten", op basis van 
een eigentijdse formulering van het sociaal-liberalisme. 
Groenlinks heeft zich, bij monde van Femke Halsema en voorzitter Herman Meijer, merkbaar 
door Pels' betoog laten inspireren en profileert zich nu als "laatste links-liberale partij". Beslist 
een vooruitgang ten opzichte van de te lang volgehouden multi-cultî-verdediging van conser
vatieve aHochtone culturen. Groenlinks werpt zich nu op als emancipatiepartij. 
Ook bij de PvdA zijn interessante ontwikkelingen gaande, na de opstand der burgers o.l.v. Pim 
Fortuyn en een aantal kritische partijrapporten. Wouter Bos werd overtuigend gekozen tot 
nieuwe leider, met een ruim mandaat om de PvdA bij de eisen van de tijd te brengen; voorbij 
oudlinks en voorbij de afgeschudde ideologische veren van Kok. Wie kennis neem.t van het 
concept-beginselprogramma dat in december 2004 aan het PvdA-partijcongres zal worden 
voorgelegd, moet constateren dat de panelen van de sociaal-democratie verschuiven naar een 
progressieve, sociaal-liberale middenpositie. Duidelijk is dat in het vernieuwde PvdA-denken 
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de verantwoordelijke burger veel meer cen
traal komt te staan, in plaats van de paterna-
listische overheid. De creatieve en construc
tieve waarde van individueel talent en 
ondernemerschap wordt erkend, met 
behoud 'van (mondiale) solidariteit als ethi
sche richtsnoer. Niet alleen de zwakken ,in 
de samenleving zijn focus van politiek 
medeleven, maar juist ook de belangen van 
de brede middenklasse (die immers in 
belangrijke mate de v,erzorgingsstaat draai
ende moet houden), worden scherp inbeeld 
gebracht. Ten aanzien van immigratie en 
integratie wordt duidelijke taal gesproken: 
'geen enkele maatschappij heeft een ongeli
miteerd absorpiievermogen. Daarnaast 
wordt terecht aangegeven dat Nederland als 
open, internationaal georiënteerde economie 
en cultuur een immigratieland geworden is, 
waarbij selectiviteit, emancipatie en partici
patie centrale beginselen moeten zijn. Ik 
durf de stelling aan dat dit concept-beginsel
programma, bedoeld om een breed segment 
van de Nederlandse bevolking up-to-date 
aan te spreken, zonder veel aanpassingen 
door een D66-congres zou kunnen worden 
aanvaard. 
En dan de VVD. Het wordt steeds duidelijker 
dat deze partij onder druk van de hernieuw
de politieke polarisatie in een pijnlijke spa
gaat is komen te verkeren: de conservatief
rechtse en de sociaal-liberale vleugel 
fladderen tegen elkaar op en de vogel wil 
maar nret opstijgen. Hier wordt strijd gele
verd om de Geest van Pim. 
In de discussie over de toekomst van Europa 
is dit Europese verkiezingsjaar een belang
rijke bijdrage geleverd door de historici en 
europarlementariërs Joost Lagendijk 
(Groenlinks) en Jan Marinus Wiersma (PvdA). 
In hun boek Na Mars komt Venus formuleren 
zij een Europees antwoord op Bush en geven 
zij een progressief alternatief voor linkse en 
rechtse .eurosceptici. 
Zij stellen een agenda voor, om Europa te 
ontwikkelen tot civiele supermacht als ' 
tegenwicht tegen de Amerikaanse militaire 
hypermacht. In hun visie moet Europa niet 
properen een kopie van de VS te worden, 
maar moet zich juist concentreren op zijn 
eigen sterke punten: conflictpreventie en 
humanitaire interventie; eerlijke handel ; het 
versterken van de internationale rechtsorde; 
terrorisme en de oorzaken van terrorisme 
bestrijden; duurzaamheid bevorderen; de 
banden versterken met gematigde krachten 
in de islamitische wereld;-de verspreiding 
van massavernietigingswapens tegengaan. 

Voor al deze zaken heeft D66 toch ook 
Sophie in 't Veld gestuurd? 

Conclusie: medio 2004 liggen PvdA, D66 en 
Groenlinks globaal op dezelfde strategische 
koers. Natuurlijk zijn er verschillen tussen 
de progressieve partijen: historisch, qua 
partij cultuur en programmatisch. Maar in 
het licht van de mondiale dreigingen en uit
dagingen waar onze generatie VOOt staat, 
mogen d!e niet van doorslaggevende beteke
nis zijn. 
De historicus en schrijver Michael Ignatieff ' 
beschrijft in zijn analyse van het 
Balkanconflict -met dank aan Freud- het nar
cisme van het geringe verschil (in de bundel 

. Etnische conflicten en het moderne geweten, 
1999): "Juist wanneer de verschillen tussen 
groepen klein zijn, moeten ze agressief tot 
uitdrukking gebracht worden. Hoe minder 
de verschillen tussen twee groepen om het 
lijf hebben, hoe meer ze allebei hun best 
doen die verschillen als absoluut af te schil,
deren. ' Bovendien richt de agressie die ver
eist is om een groep bijeen te houden zich 
niet alle'en naar buiten, op een andere groep, 
maar ook naar binnen, om de verschillen 
tussen individu en groep tegen te gaan." 
De dringende vraag is nu hoeveel schaarse 
energie D66 de komende jaren gaat beste
den aan het narcisme van het geringe 'ver
schil. 

De toekomst van D66 
D66 heeft zich altijd scherp gerealiseerd 

en ook uitgedragen, dat een partij een 
midd'el is en geen doel. Als w.e als kleine 
partij onze innovatieve rol willen Uitspelen, 
dan moeten wij ons anno 2004 opwerpen als 
aanjager van progressieve samenwerking. 
Maar wat bij de VVD geSignaleerd werd, doet 
zich ook bij D66 voor: wij verkeren in een 
pijnlijke spagaat. Als partij met een cen
tr~mlinkse achterban maken we deel uit van 
een centrumrechts kabinet. Vooral op lokaal 
niveau leidt dit in het zicht van de gemeen
teraadsverkiezingen van -2006 in toenemen
de mate tot spanningen. Naar mijn 'mening 
staan de leden van D66 dan ook voor een 
onontkoombare keuze , nu op lokaal niveau 
en daarna op regionaal, landelijk en 
Europees niveau. Die keuze luidt: koersen 
we af o'p progressieve samenwerking, of zin
ken we weg in eigen schoonheid ... 
That's the question. 

De auteur is Fractievoorzitter D66 Flevoland 
en schreef dit artikel op persoonlijke titel. 


