
Historicus Rob Hartmans heeft zich gewaagd
aan de studie van het verleden van de Groene Am-
sterdammer, het oudste, thans 126 jaar bestaande,
opinieblad in ons land. Hij heeft de gecompli-
ceerde geschiedenis zeer knap in beeld weten te
brengen: zorgvuldig, overzichtelijk en kleurrijk,
zowel in de grote lijnen als in de vele close-ups.
‘Altijd dwars’ is de karakteristiek waar hij op uit-
komt.

Johannes de Koo (1841-1909), de eerste hoofd-
redacteur ¬ ‘een dienaar van het Woord die niet
meer in het Woord gelooft’ ¬, een predikant die
onder invloed van het toenemend rationalisme
begon te twijfelen aan hetgeen hij van de kansel
verkondigd, bereikte voor het eind van de 19e-
eeuw al dat De Groene een respectabel weekblad
was dat in het verzuilde Nederland een unieke
plaats innam. Het stond in beginsel open voor
elke politieke richting, iedere levensbeschou-
wing en elke culturele stroming; een podium
voor de vernieuwende opvattingen over politiek
en cultuur van kritische liberale en andere links
gerichte intellectuelen.

Terwijl velen in Nederland na de machts-
greep van Hitler in 1933 vaak helemaal niet on-
gelukkig waren met dit anti-communistische re-

gime in Duitsland en de kat uit de boom keken,
toonde De Groene zich een militant verdediger
van de democratie. ‘Geen vage neutraliteit, geen
beginselloze tolerantie. Geen blad voor randfi-
guren of extremisten.’ Het blad organiseerde in
1937 een interessant referendum over enkele
hoofdthema’s uit het publieke debat, bedoeld als
een poging om de oude religieuze en levensbe-
schouwelijke scheidslijnen te doorbreken, wat
uiteindelijk tijdens de Duitse bezetting tot de
Nederlandse Unie, en na de bevrijding tot de
Nederlandse Volksbeweging zou leiden.

Na de Duitse inval in 1940 ontbrak enkele
maanden elke politieke bijdrage en werd het
Duitse beleid verdedigd noch bekritiseerd. Op-
eens, in strijd met Duitse voorschriften, staakte
men de verschijning. De tamme redactionele
slottekst luidt: ‘Met de realiteitszin, die door de
eeuwen heen een van de grootste Nederlandse
krachten was, zullen wij in moeten zien, dat ie-
dere voortzetting, direct of indirect, van poli-
tieke strijd onder de gegeven omstandigheden
slechts redeloos en voor ons volk schadelijk kan
zijn. Ook deze strijd dient loyaal te worden opge-
geven, zoals ook de militaire strijd is opgegeven.’
Een boodschap waarvan men toentertijd heel
wat minder zal hebben opgekeken dan in de
roes van de verzetsretoriek na de bevrijding.

In het eerste nummer van De Groene in de
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zomer van 1945 kiest de redactie opnieuw
krachtig voor de politieke- en een daarmee ver-
bonden economische democratie. Dit nummer
moet drie keer worden herdrukt, de abonnees
stromen toe. De Groene voedt de hoop dat com-
munisten en niet-communisten gezamenlijk
ten strijde kunnen trekken. Men acht de Sovjet-
Unie niet verheven boven kritiek, maar is ‘heel
sterk geneigd haar het voordeel van de twijfel te
gunnen’ en ‘in de koudste jaren van de Koude
Oorlog meende het dat de schuld aan het Oost-
West-conflict voor verreweg het grootste deel op
het conto van de Amerikanen geschreven kon
worden.’ Tekenend is de uitspraak van de poli-
tiek toonaangevende redacteur, Sem Davids: ‘Ik
ben even vaak voor rotte communist uitgeschol-
den als voor anti-communist. Voor anti-commu-
nist vind ik een beetje erger.’ Hartmans beoor-
deelt dergelijke pogingen zich een ‘objectieve’
houding aan te meten als ‘onverantwoord veel
begrip voor het communisme’.

Eind 1951 maakte De Groene zich op haar 75-
jarig bestaan te vieren en de reputatie te bevesti-
gen het intellectueel weekblad te zijn dat door de
maatschappelijke en culturele elite wordt gele-
zen. De feestvreugde wordt verstoord door Het
Parool dat in een kort commentaar het blad in
beeld brengt als ‘een gevaar’ dat schuilt in de ‘po-
litieke voorlichting die te intelligent is om zich
als communistisch te onthullen’ maar dat niette-
min duidelijk is. ‘[...] Lijnrecht in strijd met de
eigen traditie heeft het blad gekozen tégen de
vrijheid en tégen de menselijke waardigheid.’

Socialisme & Democratie publiceerde in die tijd
een dieper gravende beschouwing van de histo-
ricus E. Jansen Perio, ‘Het groene van De Groene’,
waarin wordt gesteld: ‘Zelfs als men al zo net één
en ander van het communisme [...] afweet, is het
moeilijk zich na de lectuur van een paar maan-
den De Groene niet enigszins gedemoraliseerd
te voelen, ontgoocheld over het vrije westen, en
bereid om voor Stalin, zo al niet door het vuur,
dan toch wel door de knieën te gaan.’ 

Het antwoord op de vraag waarom het aantal
Groene-abonnees na de Tweede Wereldoorlog,

ondanks een verdubbeling van de bevolking, ge-
staag terugliep van 36.000 in 1948 tot nauwe-
lijks meer dan een kwart ervan en zich in de ja-
ren negentig pas weer stabiliseerde rond het be-
scheiden aantal van 14.000, wordt in Hartmans
betoog gevonden in de opstelling tijdens de
Koude Oorlog toen De Groene zich verzette te-
gen het gangbare anti-communisme. Het is geen
volledige en afdoende verklaring. Eind jaren ze-
ventig komen de kolommen bol te staan van de
discussies over het ‘reëel bestaande socialisme’
en de vraag naar alternatieve wegen naar een so-
cialistische samenleving. Hartmans: ‘Onder so-
cialisme wordt over het algemeen heel iets an-
ders verstaan dan waar de PvdA en haar zuster-
partijen voor staan. Aan de debatten wordt deel-
genomen door mensen die zich baseren op een
of andere interpretatie van het werk van Marx,
door mensen die zich als leninist, trotskist,
maoïst of eurocommunist beschouwen, door be-
wonderaars van het Albaanse, Joegoslavische of
Roemeense model, door Marcuse, Althusser of
Gramsci-adepten, door mensen die verwachten
dat in derdewereldlanden een heel nieuwe vorm
van socialisme zal opbloeien, en door dames die
van mening zijn dat het met het socialisme al-
leen iets kan worden als het geïnjecteerd wordt
met radicaal feministische denkbeelden.’ In
1986 is de oplaag dan nog amper negen duizend. 

In het kleurrijk relaas van Hartmans komt
dan ook het gepassioneerde ‘activisme’ van
Groene-redacteuren aan bod, met inbegrip van
hun soms hooglopende onderlinge conflicten.
Hij stelt niet zonder merkbare verbazing vast:
‘Wie in De Groene schrijft, moet voor alles kri-
tisch zijn, en als gevolg daarvan wordt soms een
wel erg gemakkelijke prooi uitgezocht. Meestal
druipen verontwaardiging en venijn van de arti-
kelen af. Het lijkt af en toe op masochisme als je
ziet hoe intellectuelen zich bezighouden met za-
ken die hen absoluut niet kunnen boeien, waar
ze geen enkel plezier aan beleven, maar die ze
blijkbaar toch naar boven moeten halen.’ ‘Dwars’
is niet altijd een deugd. 
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