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DE GROENE TINTEN VAN 
GROEN LINKS 

Groen Links wil graag 
gezien worden als een 

groene partii. Maar wat 
gaat er achter het opper

vlakkige beeldmerk 
'groen' schuil? PAUL 

LUCARDIE ziet vier groene 
tinten: de lichtgroene eco

opportunisten, de diep
groene eco-centristen, de 

roodgroene eco-socialisten 
en de blauwgroene eco

liberalen. Welke tint groen 
is kleurbepalend? 

Het zal geen verbazing wekken dat het 
grootste deel van het partijkader van Groen 
Links zich op groene ideeën oriënteert. Er 
zullen maar weinig partijleden zijn die een 
atkeer hebben van het etiket 'groen', ten
minste als het woord duidt op bezorgdheid 
over milieuvervuiling en niet op een mystiek 
getinte levens- en wereldbeschouwing. In 
deze betekenis is Groen Links zeker een 
'groene partij'. 
De meeste afgevaardigden op het op het 
tweede congres van Groen Links in decem
ber 1991, zo'n zeventig procent, toonden 
zich dan ook zeer bezorgd over het milieu. 
Voor dertig procent van de congresgangers 
was milieuvervuiling het meest urgente pro
bleem in de wereld en meer dan eenderde 
achtte het het op één na urgentste probleem 
-vaak na 'armoede in de Derde Wereld', een 
probleem dat natuurlijk ook wel iets met 

milieuvervuiling te maken heeft. 

eco-opportunisten 
Opmerkelijk is dat toch nog bijna dertig 
procent van de geënquêteerden de vervui
ling van het milieu op een derde of lagere 
plaats zette, naarmoede in de Derde Wereld, 
werkloosheid, democratisering, gelijke 
rechten voor mannen en vrouwen, bewape
ning, discriminatie of criminaliteit. Men kan 
moeilijk beweren dat deze groep groen is, 
hooguit is ze lichtgroen. Deze categorie par
tijleden wijst dan ook de uitspraak 'Groen 
Links moet meer nadruk op 'groen' leggen' 
af. 
In deze groep accepteert men de naam 
'Groen Links' niet zozeer om principiële 
alswel om opportunistische redenen: de rest 
van de partij wilde hem nu eenmaal, de naam 
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zou kiezers aantrekken, Europese zusterpar
tijen noemen zich ook groen. Het woord 
'groep' houdt overigens niet enige vorm van 
organisatie in: Groen Links kent geen anti
groene factie of vleugel. De opportunisti
sche groep valt evenmin samen met één 
'bloedgroep', al zijn de oud-leden van de 
CPN er wel duidelijk oververtegenwoor
digd. 

diepgroen: 
eco-centristen 
De zeventig procent van de ondervraagde 
kaderleden die wèl overwegend groen is, 
vormt nog minder één groep. Groen Links 
kent echter wel verschillende schakeringen 
'groen': de diepgroenen, de roodgroenen en 
de blauwgroencn. 
Slechts een minderheid van nog geen twintig 
procent kan tot de diepgroene of smaragd
groene eco-centristen gerekend worden. 
Eco-centristen stellen het natuurlijk milieu 
centraal in de politiek, ze hechten meer be
lang aan de natuur dan aan de mens. De 
mensheid maakt volgens hen maar een on
dergeschikt onderdeel uit van die natuur. 
Krap eenvijfde van de geënquêteerde con
gresgangers onderschreef de stelling 'als het 
zou gaan tussen het voortbestaan van de 
natuur of het voortbestaan van de mens, kies 
ik voor de natuur'. Deze groep bestaat voor 
bijna de helft uitoud-leden van de PPR, maar 
nieuwe leden zijn eveneens enigszins over
vertegenwoordigd. 
Voor eco-centristen is herstel van een har
monische verhouding tussen mens en natuur 
het belangrijkste doel. Milieuvervuiling be
schouwen zij vooral als een gevolg van men
selijke overmoed en arrogantie ten opzichte 
van de natuur. Sommige ecologisten wijten 
die verkeerde houding aan de Joods-Chris
telijke traditie die de mens als Gods even
beeld en heer der Schepping zou voorstellen. 
Een-feministen zien het patriarchaat als de 
belangrijkste factor waarom wij 'de natuur 
verkrachten'. Anderen leggen de schuld bij 
het wetenschappelijke en technologische 
denken dat de natuur tot object van onder
zoek en manipulatie zou reduceren. Weer 
anderen wijzen op een combi natie van facto
ren, waarin naast wetenschap en technologie 
ook het kapitalisme een kwalijke rol speelt. 
Het kapitalisme is echter ook voor de laatst
genoemde een-centristen niet de hoofdper
soon in het complot. 

roodgroen: 
eco-socialisten 
Daarentegen is voor Groen Linkse kaderle
den die eco-socialisten oftewel 'roodgroe
nen' genoemd kunnen worden hel kapitalis
me wèl de grote boosdoener. Deze groep 
kent hoge urgentie toe aan het milieupro
bleem, maar wil niet de mens ondergeschikt 
aan de natuur maken. Het voortbestaan van 
de mens vereist echter radicale maatregelen, 
die indruisen tegen heersende economische 
belangen. Het kapitalisme brengt immers 
een voortdurend streven naar winst en kapi
taalvorming met zich mee waaraan het mi-
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lieu wordt opgeofferd. De macht van het 
kapitaal moet gebroken worden, van boven
af door de overheid- nationalisatie en plan
ning -, van onderop door de arbeiders -
economische democratisering-, of op beide 
niveaus. Wellicht moet ook de grond wor
den genationaliseerd en het erfrecht worden 
afgeschaft: veel kapitalisten vergaren kapi
taal meer voor hun kinderen dan voor zich-

tunistisch groen tot diepgroen - lieten alle 
hun sporen na in het manifest dat op het 
laatste congres vastgesteld werd. Het eind
produkt is dan ook nogal gemengd van kleur. 
Het ontwerp ademde vooral een eco-rejór
mistische geest, maardooreen aantal radica
le amendementen aan te nemen, gaf het 
congres de tekst uiteindelijk een meer eco
socialistische teneur. Bij de formulering van 

Voor eco-centristen is herstel van een harmonische verhouding 
tussen mens en natuur het belangrijkste doel. Milieuvervuiling 
beschouwen zij vooral als een gevolg van menselijke overmoed 
en arrogantie ten opzichte van de natuur 

zelf (omdat ze toch geen tijd hebben zèlf van 
hun rijkdom te genieten). 
Wanneer we positieve reacties op uitspraken 
over afschaffing van erfrecht, nationalisatie 
van bedrijven en zeggenschap voor arbei
ders als aanwijzingen voor socialisme be
schouwen, kunnen we ongeveer eenkwart 
van de geënquêteerde congresgangers als 
een-socialisten classificeren. Evenmin als 
de vorige twee categorieën mogen de een
socialisten een echte groep genoemd wor
den, ook al kon men op het congres wel een 
zekere ontwikkeling in die richting bespeu
ren. Oud-PSP' ers waren oververtegenwoor
digd in deze categorie, zoals te verwachten 
viel, maareco-socialisten kwamen eveneens 
voort uit CPN, PPR en zelfs EVP. 

blauwgroen: 
eco-lilieralen 
Blijft over een vierde categorie, de blauw
groenen. Deze groenen voeren milieupro
blemen en het voortbestaan van de mens 
hoog in het vaandel maar achten andere 
maatschappelijke stelsels niet beter dan het 
kapitalisme in staat die problemen op te 
lossen. Binnen het bestel van de markteco
nomie acht men echter wel hervormingen 
wenselijk en mogelijk. De overheid dient 
krachtiger in te grijpen, vervuiling zwaarder 
te belasten en vervuilende bedrijven zono
dig te sluiten. 
Deze groep Groen Linkse kaderleden, die -
bij gebrek aan betere termen- eco-reformis
ten of eco-liberalen genoemd kunnen wor
den, bestond voor bijna de helft uit ex-PPR
leden die ongeveer eenderde van alle geën
quêteerde afgevaardigden uitmaakten. Maar 
de eco-liberale stroming telde ook aanhan
gers uit CPN en PSP, ook werd zij gesteund 
door een belangrijk aantal nieuwe leden. Op 
het congres vormden de een-reformisten, net 
al de andere stromingen, een zeer losse 
groep. Ze waren naar mijn indruk sterk ver
tegenwoordigd aan de top van de partij. 

pro_grammatische 
1nvfoed 
De vier geschetste stromingen -van oppor-

Groen Linkse doelstellingen kwam 'een 
leefbaar milieu en herstel van ecologisch 
evenwicht' op de tweede plaats, na 'een 
democratische rechtsstaat'. De huidige eco
nomische 'groeidwang' zou moeten ver
dwijnen, 'ecologische politiek bepaalt de 
grenzen van het economisch beleid' en ver
eist 'selectieve krimp en groei'. De door 
Groen Links gewenste economische orde 
'staat haaks op de huidige kapitalistische 
markteconomie, omdat marktmechanismen 
een rol spelen binnen het kader van een 
globale planning op hoofdlijnen'. Deze eco
nomische orde onderscheidt zich echter ook 
van een centrale planeconomie door 'markt
mechanismen en een democratische inbreng 
van producenten en consumenten'. 
Eco-centristen zullen het manifest nog te 
weinig 'groen' vinden. Waarschijnlijk be
treuren zij dat de allereerste versie in 1990 zo 
snel van tafel werd geveegd. In Het begin 
van de toekomst stond immers 'de mens is er 
voor de natuur, de natuur is er niet voor de 
mens' (pagina 8) en werd meer nadruk ge
legd op 'een groene wending' in denken en 
handelen dan in de in 1991 vastgestelde 
tekst. 
De eco-opportunistische- of! i ever gezegd
de niet-zo-groene stromingen in Groen 
Links kunnen allemaal wel iets van hun 
gading in het manifest vinden. Voordefemi
nisten is er naast kritiek op de te strikte 
verdeling tussen privésfeer en openbare 
sfeer - die vrouwen zou beperken in hun 
ontplooiing - het streven naar herverdeling 
van onbetaalde en betaalde arbeid. Voor de 
socialisten is er de reeds vermelde afkeer 
van de kapitalistische markteconomie, maar 
zijn er ook uitspraken over hervcrdeling van 
macht, kennis, bezit, arbeid en inkomen. 
Voor de liberalen (die zich binnen Groen 
Links net als vroeger in de PPR liever 'liber
tair' noemen) valt er vrij veel te vinden over 
individuele vrijheid en zelfstandigheid, plu
riformiteit van leefstijlen, grondrechten en 
individueel verantwoordelijkheidsbesef. De 
ethisch-christelijke of evangelisch-radicale 
stroming was onder de congresgangers wel
iswaar zeer zwak vertegenwoordigd, maar 
in het manifest toch wel herkenbaar- zij het 
meer impliciet dan expliciet: in de nadruk op 
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solidariteit en rechtvaardigheid, mentali
teitsverandering (overigens ook een geliefd 
thema bij eco-centristen), geweldloze vre
despolitiek en 'verantwoordelijkheidsbesef 
voor het geheel' (anders dan de liberale 
verantwoordelijkheid voor het eigen leven). 
Zelfs de visie op de staat als een voorwaar
denscheppende overheid die zoveel moge
lijk taken toewijst aan lokale organen en 
maatschappelijke instellingen vcrtoont 
christelijke, of- exacter- christen-democra
tische trekken. 

postmoderne ideologie? 
Een soortgelijke mengeling van opvattingen 
troffen we in de reacties van de congresgan
gers op onze enquêtevragen aan. Zo stemde 
een niet te verwaarlozen minderheid- tussen 
achttien en dertig procent - in met liberale 
kritiek op overheidsbemoeienis. Herverde
ling van arbeid sprak ruim tachtig procent 
aan, nivellering van inkomens iets minder 
dan vijftig procent. Ruim eenderde vond dat 
tegen een vreemde bezetting alleen geweld
loos verzet gepleegd mocht worden. Dit 
ethisch pacifisme kwam niet alleen voor bij 
christelijke afgevaardigden- ongeveer twin
tig procent van de ondervraagden- maar ook 
hij onkerkelijken en aanhangers van andere 
godsdiensten. 
Zo op het eerste gezicht vormen zowel het 
manifest als de uitkomsten van de enquête 
een bont palet van ideologische kleuren, die 
echter zelden 'vloeken'. Scherpe tegenstel
lingen zijn er niet, maar dat komt ook omdat 
de partij zich wijselijk weinig met lange
termijn-beleid of utopieën inlaat maar voor
al met beleid voor de korte en middellange 
termijn. Daarover zijn de kaderleden rede
lijk eensgezind. Concrete uitspraken over 
basisinkomen, NA VO-Iidmaatschap, ar
beidstijdverkorting, individualisering van 
helastingen en uitkeringen en milieubelas
ting kregen brede instemming, opklimmend 
van vierenzestig procent (basisinkomen) tot 
achtennegentig procent (ecotax). 
Meer dan dit soort ideologische brokstukken 
of iss/11'-jlositions kan van een postmoderne 
kaderpartij als Groen Links waarschijnlijk 
niet gevraagd worden. Ontwikkeling van 
een nieuwe ideologie- ecologisme hij voor
beeld- of van een eco-socialistische utopie, 
zou het yuppige kader niet alleen in facties 
en vleugels verscheuren maar ook gauw 
gaan vervelen. 

liberale hegemonie 
Volstrekt ideologie-loze politiek is echter in 
feite onmogelijk, politieke problemen kun
nen immen, niet louter zakelijk of 'tech
nisch· opgelost worden maar vcreisen tel
kens een keuze vóór of tegen bepaalde be
langen en waarden. Een pragmatische, is
.l.l/1'-gcrichte politiek kan die keuze niet ver
mijden, hooguit verbloemen. Heersende be
langen en waarden worden dan als vanzelf
sprekende randvoorwaarden aanvaard en 
niet ter discussie gesteld. In het huidige 
tijdsgewricht zijn het voornamelijk liberale 
waarden en kapitaalsbelangen die min of 
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meer vanzelfsprekend het politieke denken 
en handelen bepalen. Een een-reformistisch 
of eco-liberaal beleid is dan het maximaal 
haalbare. 
De komende tien jaar kan die liberale hege
monie weer verdwijnen en plaats maken 
voor een (eco-)socialistische renaissance, 
wanneer blijkt dat de milieuproblemen niet 
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bezig (dierenbevrijdingsfronten bij voor
beeld). Groen Links kan ook op dit punt 
vooroplopen - maar natuurlijk niet te vèr 
voorop, dan raakt de voorhoede de achter
ban kwijt. 
Voorlopig zal de eco-centrische stroming 
binnen Groen Links wel een minderheid 
blijven (anders dan bij De Groenen, waar ze 

In het huidige tijdsgewricht zijn het voornamelijk liberale 
waarden en kapitaalsbelangen die min of meer vanzelfsprekend 
het politieke denken en handelen bepalen. Een eco
reformistisch of eco-liberaal beleid is dan het maximaal 
haalbare 

opgelost worden in het huidige kapitalisti
sche bestel. Die kans lijkt me (helaas) vrij 
groot. Voor de eco-socialisten in Groen 
Links wordt die sombere, vuilere toekomst 
dan tenminsteverguld door een toenemende 
invloed. In hun kielzog zullen minder groe
ne socialisten misschien ook weer meer ge
hoor vinden voor hun kritiek op het kapita
lisme. 
Op nog iets langere termijn - in de loop van 
de volgende eeuw- zou een vorm van ecolo
gisme de heersende ideologie kunnen wor
den, als gevolg van de rampen die bij voor
beeld Meadows c.s. in De grenzen voorbij 
ons voorspellen: uitputting van hulpbron
nen, vervuiling van water en bodem, ineen
storting van landbouw en industrie op we
reldschaal, massale sterfte niet alleen 'el
ders' maar ook 'hier'. Een mystiek getinte 
solidariteit met de natuur zou de mensheid in 
al die ellende wellicht enige troost bieden. 
Aan de andere kant is afkeer van de vervuil
de natuur dan ook heel goed mogelijk. Daar
entegen zoujuist als de rampen uitblijven en 
de welvaart (langzaam) stijgt en geleidelijk 
beter verdeeld wordt, ook de solidariteit 
kunnen groeien. In de ontwikkeling van de 
mens zou immers een optimistisch beschou
wer een gestage uitbreiding van solidariteit 
kunnen waarnemen, van de eigen stam of 
clan (in prehistorische tijden) naar de stads
taat in de oudheid, de nationale staat in de 
moderne periode (vanaf de Middeleeuwen 
in Europa en Japan, vanaf de vorige eeuw 
ook elders) en de mensheid als geheel in de 
huidige (postmoderne) tijd. Die ontwikke
ling wordt vooral geleid door welvarende 
elites, intellectuelen en staatslieden, die hun 
onmiddellijke behoeften bevredigd hebben 
en zich de weelde van solidariteit met verre 
vreemden kunnen veroorloven. In een ern
stige crisis vallen helaas ook zij terug in 
beperkte saamhorigheid met de eigen stam 
en moordden andere stammen uit, zoals we 
dagelijks op het journaal kunnen zien. 

Niettemin zou na oplossing van de crises 
verdere ontwikkeling denkbaar zijn, in de 
richting van solidariteit met niet alleen de 
mensheid maar ook met dieren en zelfs plan
ten. Sommige mensen zijn daar al actief mee 

een meerderheid vormt), al spreekt ze ook 
een deel van de nieuwe leden aan. Groen 
Links zal wel geleidelijk groener worden, al 
was het alleen maar omdat de naam meer 
groenen aantrekt en de 'opportunisten' die 
nu nog uit loyaliteit, luiheid of hoop op 
andere tijden lid zijn gebleven tenslotte zul
len afhaken of uitsterven. T 

Paul Lucardie 

Paul Lucardie is wetenschappelijk med!'
werker van het Documl'nfatiecentrum Ne
derlandse Politil'kl' Partijen in Groningen 

D E H E L L N G 


