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STRIJD OP DE, SCHEEPS[IERF LISlüAVE

AL geruíme tíjd ís het - rde vrezen er at een keer eerder op - doodstiL
geworden rond PortugaL. tlet moet iedereen, zeLf,s de meest verstokte polí-
tieke ilLusíoníst, ínmiddele weL duídelÍjk zijn, dat de miLitaire coup van
25 apriL l974 niet het startsein is geweest voor een Portugese revol.utie,
maar integendeel een gesLaagde pogíng om ?t dreigende gevaar van een revo-
Lutie Ëe bezwereno De vreugderoes díe erop volgde heeft al Lang plaats ge-
maakt voor een enorme kater, ?,ij die destijds uítíng gaven aan de naÏeve
verv¡achting dat Portugal een begin zou maken met de opbouw van een esocia-
listischer samenleving hebben de gebeurtenissen ín Lissabon of ín Oporto
at Lang de rug toegekeerd en hebben sindsdien andere optimistisehe voor-
spel.lÍngen gedaanr ten aanzien van de Poolse vakbeweging tsolidariteito 

oten aanzien van de sandínístísche om'¡enteliag in lilícaragua of ten aanzíen
van de, ook al voor r socíaListísehe uitgekreten polítiek van I'rancois t{ít-
terand"

Destijds al, toen de politieke ideal.ísten zích nog voLop druk naakten
over 'de Portugese lrreg naar het socíalismet, tras dÍe weg geplaveid met on-
derdrukte arbeidersakËies, r{Taaraan nauwelijks of in het geheel geen aan-
dacht r¿erd besteed, hoe duideLijk daardoor ook het werkelijke karakter van
de Portugese samenLeving Ín het Licht werd gesËeld, lladat het land eermraal
lret fascistische juk van Salazax en van Caetano had afgeschud r¡as aller-
minst tde weg naar het socialismee vrijgemaakt, doeh die naar modern-kapí-
talistische verhoudingen. Dat betekende vanzelfsprekend, dat de lclassente-
genstel.ling tussen arbeiders en ondernemerdom (onverschiLlíg of die nu ín
private dan r¡el in rgenationaliseerdeg bedríjven zíchtbaar werd) tot de be-
langríjkste en beslíssende tegenstelling in de Portugese samenlevíng werd
en dat politieke verschíllen - díe voorheen een ietwat zrvaarder accent had-
den - aan betekenís inboetten. ilet herstel van de burgerlíjke demokratíe
schíep, zoals steeds in de geschiedenis, het terrein rÂraarop ãe strijd tus-
een arbeid en kapitaal kon worden uitgevochten.

De rode anjers in de geweerlopen van de nílitaíren die aan de staats-
greep van april r74 hadden deeLgenomen waren nog maar nauúrelijks verwelkt,
of de klassenkonflikten díenden zich het ene na het andere âan. In bedrij-
ven aLs LISNA\¡fE (een van de grootste scheepsnerven ter wereLd en in Europa
a1-Leen in grootte overtrof f en door de werf Harland and T:IoLff in Belfast),
lAP (de Portugese luchtvaarÈmaat,schappíj), EFACEC-INEL (elekrrische åppara-
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tuur), i.IAI¡OR (banden), TIT.{EX (horloges), S¡COn (de grootste petroleummaat'-
schappij op het lberisch schiereíl"and), SOGAITTAI. (textiel), de posterijen
en honderden andere l) rvordt in de zomer van'74 de arbeíd neergelegd. De
arbeíders wiLlen kracht bijzetten aan hun materiäle eisen die tijdens druk-
bezochte stakersvergaderÍngen worden geformuleerd" 3ij vel"e duizenden tege-
Líjk gaan ze de straat op om te demonstreren, níet v6ór, maar tegen het
door mítÍtairen geleide kapital"istísch-demokratische bervind, Ðe felheid
van hun aktie, het voor alLe overíge lclassen hoogst verontrustende feit,
dat hun optreden níet door tradítionele vakorganisaties of poLitieke par-
tijen o ín goede banen nordt geleidr, d.Ì.r.2. binnen de perken gehouden,
maakË dat er meer dan eens míLitairen worden íngezet om hun stríjd te bre-
ken.

trdat de zomer van l 97l+ ín dit opzicht laat zien herhaaLt zích in de
maanden en jaren die er op voLgen. In oktober treedt de politie op legen
het stakende personeel van de verzekerÍngsmaatschappij A ÌIUTUAI,; in maart
175 doen zich heftíge botsíngen voor tussen de poLítíe en de proletarísche
bevolkÍng vân de tegenover Líssabon aan de rivier de Taag gelegen indus-
triestad Setubal. Ilog in dezelfde maand worden tal van beclrijven door de
arbeiders bezet. Staking, demonstratíe en bedríjfsbezetting zíjn de rvapens
die síndsdien en tot op heden toe regelmatig door de Portugese arbeíders
ryorden gehanteerd. TAP en LISNAVE zijn herha4ldelíjk het toneel van socia-
l"e strijd; in de loop van de jaren r70 en '80 roeren zich op één der ge-
noemde wijzen havenarbeíders, ambtenaren, spoorÌ'/egpersoneel, onderwijzers,
vuilnisrûannen, personeel van de openbare cliensten, tt personeel. van metro,
bus en tram, van de veerdiensten over de laag, van bet staatstabakbedrijf
en van veLe andere ondernemingen.

Ilie zou menen daË de vaak feLLe strijd van de Portugese arbeiders een
gevolg is van de omsÈandigheid, dat eerst de zogenaamd radikaLe rnilitairen
en vervolgens (tijdelijk) ook de soci.aaL-demokraten posities moesten prijs-
geven, vergist zích deerlíjk. irlog tíjdens de twíttebroodsr,tekenf van de tAn-
jerrevoLutie' (toen de Beweging van de Stríjdkrachten zích nog aan schijn-
revolutionaire kretologie te buíten gíng) r.rerd al door Legereenheden tegen
de stakers van lAP opgetreden. thans, nu de sociaaLdemokraat Mario Soares
zích op voor velen verrassende maníer heeft irersteld van een reeks polítie-
lce nèderLagen en opníeuw het hoofd vân de Portugese regering ís geworden,
ís de polítie ingezet om een strijd van PorËugese arbeiders te breken. Op

donderdag 14 juli, "es morgens orn vijf uur drong zíj de door het personeel
bezette scheepswerf LISNAVE bínnen.

0p dat moment was de werf aL gedurende víjf weken ín stakíng en bezet.
Er werken, onder normale omstandigheden, bij LISI:IAVE 7.000 arbeíders. DÍe
legden op 6 juni j.L. het werk neer uit protest tegen het feít, dat ze in
de màanden apríl en mei niet meer dan 607, van hun Loon (overeenkomencl. rnet
een r¡aarde van J 400r-) hadden oûtvangen en ín juní hefemaal níets. Dat
als gevol.g vaû de moeíLÍjke omstandigheden waarin het bedrijf is komen te
verkeren" Tot en net het jaar l98l maakte LISÀTAVE al"tijd nog ruÍnst" In het

l) PhiL i'fail.er, een in Portugal wonende Engelsmao van rviens hand
een uÍtst,ekend boek over de socíal.e en politieke ontwiklteLing
ín Portugal (sinds apríl t74') verscheen, maakt melding van
zofn 400 stakingen in de genoemde periode QortugaL, The inr
poseðbL,e reuoLut¿on?, bLz. 107).
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afgelopen jaar werd een verl.ies van ongeveer / 180 rniLjoen geleden. Bíj ge-
brek aan orders werd in december t982 nog slechts met l0% van de capaci-
teít ger'rerkt, Dat leídde tenslotte tot aanzíenlijke kastekorten.

Een volle maand nadat de r¡erfarbeiders de bedrijfsbezetting als pree-
siemiddel hadden gehanteerd staken de r¿erfdirektie, de overheid en de vak-
bonden de hoofden bíj elkaar op het mínisteríe van arbeid. Afgesproken
ruerd, dat de st¿rat het achterstal-lige Loon zou voorschieten; daartegenover
zouden de arbeíders gedurende drie maanden om geen enkeLe reden het werk
neerl.eggen. Daardoor zou het mogelijk zijn lopende orders tot een gezamen-
lijke grootte van f 20 míLjoen uit te voeren. Na het verstrijken van die
periode zou de regering met een p1.an komen voor de financíäle gezondmakiug
van de werf.

l4aar met datgene vrat op het ministerie bekokstoofd r¡as gíngen de sta-
kende arbeiders niet akkoord. Zij verklaarden - ín een grote stakersverga-
dering op de werf - dat zíj hun aktie slechts zouden beäindigen indíen zíj
a) de garantie kregen, dat niet alleen het achterstallige Loon zou rrrorden
betaald, maar ook het loon dat hun vervolgens verschuldÍgd rras en b) ín-
dien er zekerheíd bestond, dat er geen werkgelegenheid verLoren zou gaan.
Aan wat de vakbondsbestuurders bíj de bespreking in het mínísterie hadden
toegezegd bleken de arbeiders volslagen lak te hebben.

Na deze stakersvergadering ontstond er een impasse. Op de vrerf bevon-
den zich een Grieks, een Fins en een NederLands schip ín reparatie. De ei-
genaren daarvan klaagden bij de Portugese regering; De Griekse reder span-
de een kort geding aan bíj de rechtbank te Líssabon" Ðeze besListe dat het
vertrek van de Griekse tanker op geen enkele manier mocht tn¡orden belet. De
poLítíe diende ervoor te zorgen dat dit vonnis kon worden uítgevoerd.

0ndanks het vroege uur hadden zich op de bewuste donderdag$orgen ver-
scheidene duizenden bíj de hÌerf verzameld, die afkomstig waren uít de ín-
dustríäle voorsteden van Lissabon" Twintíg daarvan r¿erden - aldus het Por-
tugese minísteríe van binnenlandse zaken - fmet zachÈe hand verwíjderd zon-
der dat zích incídenten voordedenl, Binnen 24 uut kozen de schepen rùaarvan
het vertrek door de arbeiders rüas opgehouden zee. Inmiddels besLoten de be-
zetters van de werf tot een demonstratie tegen het poLitíe-íngrijpen, dat
zij kwalifíceerden als een rmíLitaire aktiel. Op dit moment beschikken wíj
niet over nadere gegevens. Op t6 juti j"1. maakte het Franse dagblad Le
Monde (met eigen korrespondent in Lissabon) melding van stijgende spanníng.

VOOR DE ZOV EELSTE I(EER: KROO}TSTAD

Kroonstad houdt nog al.tíjd de gemoederen bezíg en zal dat vermoede-
lijk vooraLsnog ¡',teJ- zo blijven. Het is dus allesbehaLve verwonderlijk dat
de Israelísche historikus Israel Getzler aan wat er tussen l9l7 en l92t ín
deze eílandvesting in de Finse GoLf gebeurde een omvangrijke studie heeft
gewijd. Iüíj hebben zíjn in het Engel.s geschreven boek l) niet gelezen. De
prijs van maar LÍefst f 110,25 maakc dat we het ons onmogelijk kunnen aan-
schaffen en de raadplegíng ervan ín bíbl.iotheken ís ín de praktijk nu een-
maaL minder eenvoudig dan het lijkt. Onze uíteraard uíterst beperkte ken-
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nís omtrent de inhoud ontlenen rúe aan een recens:ie ín NRC/HmdeLsbLad, Ide

kunnen vanzelfsprekend ní-et beoordelen in hoeverre ín het bewuste stuk de
standpunten van ãe anteur juist zíjn weergegeven. lilaar dat is hier een bij-
komstigheíd. r¿,lant het is ons niet om Getzler en zijn boek te doen, maar om

een paar vragen díe in de bespreking aan de orde worden gestei.d en die ons
de mogelijkheid bieden niet alLeen nog eens onze kijk op de Russísche revo-
1utíe te verduídel-ijken, maar die op de revolutie als historisch proces in
het algemeen.

Getzler e zegt de recensento ziet de opstand van naart l92l als een
laatste wanhopíge poging van de revoLutionaire matrozen om hun raclíkaLe ra-
denclemokratÍe, ãi"- itr lót7 ats ¡rodel voor heel l?.usland werd gepropageerd,
te hersËelLen. Aan een dergeLijk standpunt hebl¡en wij niets toe te voegen.
lfiaat e t, wordt anders r¡ranneer recensent ilarc Jansen, na eerst de inhoud van
het boek in het kort te hebben ereergegeven, de vraag stelt "u)anneez' het ttu
preeíes met de Russisehe retsoLutie ùerkeerd geLopen t)s".

Volgens Getzler e zegt hij, was dat nog niet eens het gevaL net de on*
derdrukkíng van de opstanrl in I(roonstad, maar net het antr¿oord dat Lenin
had op de grote ontevredenheid ín het Land. iíij besloot de bevolking tege-
moet te komen met de Nieuwe Ekonomische Politiek, maar geen enkele pol-ítíe-
ke concessie te doen. VoLgens QetzLer, aldus nog steeds onze recènsent,
was deze stap (de t'fEP dus) het keerpunË in de geschiedenís van de Russi-
sehe revolutie. Deze stap zou definitief elke mogelijlce anrlere poLitíeke
ontwikkeling hebben gebLokkeerd en Rusland een stevíge dur'r in de richting
van het stalínísme hebben gegeven,

l.{arc Jansen zeLf blíjkt een andere opvatting toegedaan. }tet <loor hem

vreergegeven standpunt van Getzler lijkt hem aanvechtbaar omdat men veel be-
ter ãe oktoberoúr,üänteLíng van l9l7 ais 't keerpunt in de Russische revolu-
tie zou kunnen beschouweã. "Toen'', zegt hÍj, "veroverden de bolsjewieken
de macht, vastbesloten om - ook at vertãgenruoordigden zij slechts een min-
d.erheid van de bevoLkíng - deze niet meer uít handen te geven. De onder-
drukkíng van de opstanil van l(roonstad was hiervan een logische konsekwen-
tie. rt

Onze zíenswijze komt noch iuet die van Getzl.er, noch met die van llarc
Jansen overeen. Tãrruílle van de duideLijkheid moeten $re om te beginnen op-
merken, dat cle vr¿rag, nat of er nu precíes met de Russísche revol-utie mís
ís gegaan, in on"e ãg"n een volstrekt verkeerde vraag ís. I'lie haar stelt
geeft daarmee bt ijk dat vol-gens hem of haar die revolutie een bepaaLde be-
Lof te inhield dÍe niet vervul-d 'nrerd, ideaLen zocht te verr'rezenLíjken r,raar-
åan men ontrou\^r geworden isn zich een doeL steLde, dat tverradenr r.¡erd. Zo

is het niet en zo is het nimmer in de geschiedenis. Iedere revolutíe, ook
de Russische, is een proces waarin oude produktíeverhoudingen plaats maken
voor. nieuwe iroduktieverhoudingen <tie in de schoot van de oude maatschappíj
worden geboràn en aLdus een situatie rvordt geschapen waarbij de juridische
en poliãíeke bovenbour¿r van de samenl.eving vervolgens r.rordt aangepast' Tlat

men veelaL beschouwt aLs 'de ideal.ent van een dergeLijke omwenteling, dat
zijn niets anders dan de fantastísche en door een díkwijls 'val-se bervust-
zíjn ver* of misvormde voorstellíngen r{aarmee de noodzakeli.ikheíd van de

revoLutie zích weerspiegelt in de hoofden van de betrokkenen.
De Russische revolutie r¿as een omÍ¡tenteLing díe (<1e laatst'e resten van)

de feodale produktiewijze en de met haar verbonden klassen opruimde en de
weg vrijnaakte voor de kapitalistisehe produktier.rijze op basis van de loon-
arbeíd. Dat zí.j het s t aa t slca p í t a 1i sne verurezenlijktewas
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een gevoLg daarvan, dat door bíjzondere historische omstandigheden de Rus-
sische bourgeoísíe te zwak r.rag om haar eigen omwentelíng door te voerent
de arbeiderÀ .n vooraL níet te vergeten de boeren een veel belangrijker
ro1- lcregen te speLen dan zij ooit hadden gespeeLd ín de voorafgaande bur-
gerLijkã revoluties ín het westen en mede daardoor de Jakobijnse partíj
(de bolsjewíeken) meer gewicht ín de schaal wierp dan in vroegere burger-
lijke revoLuties naar klassiek modeL,

Als Getzler zegt, dat de ldieuwe Elconomische Politiek eventuele ándere
pol,itíeke ontr¡ikkelingen blokkeerde, dat Lenin daarmee de bevolkíng tege-
moet kr¡am (in ekononisch opzicht zal hij bedoelen) zonder poLitieke kon-
cessies t" ,ioeo, dan miskent tríj, dat de ldieuwe BkonomÍsche PolÍtÍek niet
meer nas dan een fase in een ekonourisch procese rìraarvan de uitkomst ten-
slotte bepalend was vooË de vorm van de politieke bovenbouw. Niet de ÌTEP

gaf nusl-and leen stevige duw ín de riehting van het stalínismet, maar de
historische omsËandigheàen en de maatschappeLijke r¡erhoudingen in Rusland
waren er de oorzaak van dat de ekonomische en derhal"ve ook de politieke
ontwikket íng zo verLopen is als î t geval rrras en het Leninísme er zijn sta-
Linis¡ische vorm kreeg.

'De NEP zou anderã politieke ontwíkkeLíngen geblokkeerd hebben? In zrn
Geschiedenís oan de Russísche reoolutie schtijft trotzlrcí, dat tussen febru-
ari en oktober (1917) a1Le varianten van het revolutionaíre proces ¡uerden
beproefd en dat aLLeen de botsjer¿istische varíant de enig mogeLijke bleek.
Hoezeer r.rij ook andere opvattingen zijn toegedaan dan Trotzki, met deze
konstaËering zijn r*re het volslagen eens en dat houdt ín, daË naar onze me-
ning de oktoberom¡,¡entelíng al evenmin als een keerpunt in de Russische re-
voLutíe kan rnrorden beschour+d als de IIEP. Februari en oktober - weLke i1Lu-
sies ook de deeLnemers zeLf mogen hebben gekoesterd - kunnen wij aLLeen
maar zien als three verschílLende fasen van één en hetzelfde omwentelíngs-
proces, Dat in de loop daarvan mensen zich valse voorstell.ingen hebben ge-
maakt en ÈeleurstelLingen hebben beLeefd is . íets wat zij met de tijdgeno-
t,en van ándere omwenteLingen gemeen hebben. l{aar desil-lusíe spruít altíjd
uit een ilLusie voort, niet uit de werkeLijke hÍstorísehe ontwiklteLíng.

Getzler, zegt ilatc Jansen, toont overtuigend aan dat ín l92l het ar-
beiderselement in Rroonstad (anders dan Trotzki het heeft doen voorkomen)
nog even sterk vertegenÍroordígd ís als ín 1917. Daarmee zijn wij het eens.
Het verkLaart waaron zij, de arbeiders van Petrograd en van andere Russi-
sche steden een andere opvatting over de revolutie hadden dan de bolsjewie-
ken en waarom zíj tegen deze in verzet zijn gekomen" l{aar omdat ín Rusland
de kapítalistísche produktieverhoudingen zích baan braken en de burgerlij-
ke revolutíe (zonder de bourgeoisíe) aan de orde was, daarom ltas een neder-
laag van die arbeiders en van de l(roonstadters onverrníjdelijk. Opstanden
en revoLutíes zijn alleen maar dan zegevíerend wanneer de voorr¡aarden voor
hun zege aanwezig zijn en anders niet,.

l) IsraeL Getzler, Kronstadt L9L7-L92L: Ihe fate of a Souiet de-
moc a,c7. - Cambrídge Uníversity Press.

ITEBT U AL ÎM FINANCIELE BIJÐRAGE OVERGEMAAKT? NEEN? DOE HET DAN ALSNOG.
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T^lAT LEBRT OÌ{S ItET Jllt{GgTE BOEI(

OVER DE DOOD VAN LT}I BIAO?

Op 12 september l97l stierf Lin Biao l), op dat moment"de op één na

machtigst" *o van China. Sinds 1959 r^ras hij onafgebroken miníster van de-

fensie van d.e Chinese Volksrepubl"iek en sinds 1966 více-voorzítter van r{e

Chínese, zogenaamd tcormnunisiísche' partij geweesË" ßedurende de Laatste
j"r"" .rån ,iir Leven rras iret *e.r àt meãr gebruikelijk gervorden om hem

nooít anders dan in éêm adem met Ìtao T,edang en díens ?'trouwste h'apenbroe-

der,,te noemen. in I969 werd Ïrij offieieel iangetoezen aLs i{aols opvoLger"
't,leken en aei.fs maancleulang werd zijn pLotselínge dood geheím gehouden'

niet sLeehts voor het publ-íek, maar ook voor breåe lagen van de partij '
Pas in juní 1972 naaktä ot C"ttra1e Comité bekend, dat Lin Biao een s'amen-

zweríng tegen Mao op touw had gezet met heË doeL deze te vermoortlen" Toen

het komploi onCdekt qrerd namen Li.n, zíjn eehtgenote' zijn zoon en een aan-

tal andere samenzweerders per vliegtuig de wÍjk naar F.usLand' naar op lreB

daarheen, zo heette het, stortte het v1-iegt,tig door gebrek aan branrlstof
neer in de t{ongoolse Volksrepubliek, waarbij alLe inzittenden om het Leven

kwamen. Vervolgens werden zowel de iersoott át" de opvattingen van Lin Bíao

en de zijnen oid"t,ootpen aan een uíterst feLLe kritíek"
Dit voorjaar is är in een aanta1 1lesteuropese talen een boelc versche-

nen, waarin - na een reeks van tot dusver hetzij onbekende" hetzij veron-
achtzaamde details van de misl,ukte staatsgreep - tt eínde van Lín Bíao ge-

heel anders lÀtordt geschiLderd, De Chinese auteur ís een inwoner r¡an de

voLksrepubLíek" dle zích om voor de hand l-íggende redenen bedient van het
pseudoniem rao M,ing-Le en die inzage--heef t gèha¿ in tal- van hoogst geheirne

staatsdokumenten. 2ílo uun ¿. oieiäiËte lezIng afwíjkend verhaal- komt hier-
ãp ,r""", .¿at Lii nirä "" zijn vrouw niet tengãvolge van eefi 'vliegtuígonge-

luk om het leven zijn gekomen, *"tt dat zijl op beveL van L(ao Zedong' ín
Beijing werden.r"rrnãorã na afLoof-.r"r, ""o 

ttii"t"t gezell-ig etentje ten huí-
ze van de voorzitter 2).

De llederL.i¿"" uiigave ís voorzíen van een inleidíng, geschreven door

de bekende sinoi-oog Símõn Leys. Aan het slot daarvan konstateert dezeo dat

het sinistere poLíiiut" miliâu dat in dít boek wordt beschreven velen in
het ï,üesten za:* schokken, maar dat psychologie, gedrag en levensstijl van

Chinars heersende klasse getrou\{ r*idun beschreven" Tot de geschokten beho-

ren wij bepaaLd niet. 'tlij ha<lden, alvorens wíj het boek onder ogen kregen'
van de Chinese heersende kLasse á1 zoruín een hoge dunk al-s van welke heer-

sende klasse ook. 1{et relaas van Yao ifíng-Le hãeft ons ook niet buítenge-
r¡roon verrast. Ai vríj kort naclat de Chíneãe partíj-instarrties met hún uit-
eenzetËing voor cle dag r¡raren gekomen vestigdä de genoemde Simon Leys er itl
ãã;-"; zî3n Uoet.en 3) de aandacht op, da[ Lin níao i' Rusland langdurig
onder doktersbehandeling lltas geÌ{eest en dat de Russen díentengevolge be-

schikten over nauwkeuri[e medische gegevens (ink]'usief dÍe betreffende het
gebit) zodat "ij moeitãloo" in staãt waren het eventue1e stoffelijk over-
schot van Lín Biao te identíficeren. 0p grond daarvan en oP grond van het

feit" dat de Russische autoriteiten de stoffefijke resten -van de inzítten-
ãã"-""" het bij ULan Bator neergestorte toestel hadden onderzocht, dee1rle

een Russi.sct, ¿ipiomaat in feijíig hem mee, dat het onomstotelijk vaststond
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dat deze niet Ín het bewuste vliegtuig had gezeÈen" Símon Leys Liet niet
na daaraaããe te voegen¡ de offici?iIe lezing ontççnq Línîs dood volstrekt
onwaarschíjnlijk te vínden en níet bestand. tégen een 1,;rítische anaLyse.

In zijn inleiding bij het boêli van Yao Ì.fing-1-e schrijft Símon Leys
dat híj vanzelfsprekend niet in staat is de bronnen van de anonieme auteur
te ko.ntroleren, noch de hístorische juistheÍd van zijn relaas kan nagaan
of qreet r^rat hem bewogen heeft het te pubLiceren" IleL heef Ë hij kunnen vast-
steLlen, dat het verhaal klopt met alle beschílcbare aanwíjzingen. Et zít"
zo zegt híJ, l"ijn i.n en daË i-s íets rtrat niet kan r¡orden gezegd van de of -
ficitåte versie uit teÍjing. Overigens blijft hij twíjfe1- koesteren omtrent
enkeLe aspekten van de nieurue onthullingene üraarover aanstonds meer. l,laar
de betekenis van het boek rvordt daardoor naar zijn mening niet al të zeaî
aangetast, omdat deze vooral gelegen is ín de schilderin¡¡ van heË poLitie-
ke milieu, in de beschrijvíng van de mentaliteit van China?s heereende
klasse. En zo zien wíj het ook" Het ís deze beschrijving die gemaakt heeft
dat wij, evenaLs Simon Leys, de tekst van Yao lfíng-Le gefascineerd hebben
gelezen.

ilaar als wíj niet aarzelen om zijn boek fascinerende Lelctuur te noe-
men, dan moeten wij daar meteen aan toevoegen dat het doen en l-aten van de
onden¡ereLd aan de top van de Chinese maatschappíj naËuurLijk op géén an-
dere wijze fascineert dan iedere r,rílLekeurige beschrijvíng van het optre-
den van welke ondernrereld van welke soort ook. Dat de boeven in het ver-
haal Lin BÍao en llu Faxian 4), Lin Líguo 5), Lin Lifeng 6) en Ye oun 7),
Zhou EnLai 8), l,lao Zedong of ï{ang Dongxing 9) heten, verandert niets aan
het feit dat r^re met een boevengeschiedenis te maken hebben r.¡aarín haat en
nijd, afgunst en machtswellust, laag bij de grondse instinkten, arrogantie
en egoisme, bedrog en veinzeríj van begín tot eind de boventoon voeren"
I¡trat echter - aLl"e onthuLlíngen ten spijt - niet uit de doeken ç¡ordt gedaan
is de achtergrond van de onderlinge tegenstellingen en het rtraarom van de
boze daden. lloe men het geschríft van Yao Þling-Le ook wil karakteriseren'
een ana 1ys e íshet in iedergevaLníet. LTienaar eenverklaring
van de gebeurtenissen zoekt kan bíj hem nog minder tereeht dan bij het eLf
jaar geleden verschenen boek van Jaap van Ginneken,dat voor een belangríjk
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voorËdurend, dat de tegenstellingen tussen dírrerse groepen Chinese rnacht-'
hebbers een lange voorgeschi.edenis en diepe wortels (moeten) hetrben.

Yao lfíng-Le heeft met Van Ginneken gemeen óat zíjn relaas geheel- voor-'
bijgaat aan de Chinese prodrrktieverhoudingen en de daardoor bepaalcle naat-
schappeli.jke ontwíkkeLingen. Bij hem komt de samenzwering tegen Mao eersL"
recht volslagen uit de lucht vallen. De Lezer r.¡ordË rríets EleI,ilaar omtrent
de ooraaah of de reden dat T,in zích tegen l{ao keert en omgek"eerd lfao tegen
Lin optreedt. l.laar de details van de diverse komplotten over en l¡reer en cle

lrederzíjdse íntríges rrrorden door de Chinese aut,eur veel scherpe.r belicht
êrr vêel indringender en net meer kennís van zaken beschreven dan door de
Nederlander 

"Bíj Yao l,Iing-Le bestaat de heersende klasse van China rrít, mr:nsen van
vlees en bloed en ze r¡orden door hem geportretteerd met al-le ondeugden
hraarmee ze behept zijn" .Iaap van Ginneken schetsL diezeLfde heersers op af-
standeLíjke en abstrakte manier. Bij hem gaat het on ttle geschiedenÍs1,
zij het dan¡ de geschíedenis Los van haar eígenLijke basís"

Yao lfing-le zegt rselisr¡aar "terruílLe van de geschiedenís" te handel"en
maar tríj gaat, anders dan van Ginneken, niet als een historÍkus teü¡erk.
tlÍj handeLt als een detektive die de stukjes van een - krimínele - legpua*
ze1" zorgvçtdig in ellcaar past. Voor zover zíjn betoog niet op offíciêl.e en
hoogst eeheípe dpkumenten steunt, íp het gebaseerd op de memoires vaû een
Chínese pollßieman, een ondergeschikËe van llang Dongxing. Ðesondanks - of
mísschien wel juist daardoor .- rijst uit aijn boek een haarschetrB'bnel.d op
van de Chiuese naatschappij. Zo!n beetd ontbreekt rneestentíjds þ*j Van Gin-
neken. Alg. nen er bij hem af en toe t6ch i e t s van meent te FUnFen ont-
waren, dst bßtreft het iets uiterm4te vaags 

"
Voor zover Jaap van Ginnelcen zích - Ëamelijk uitvoerÍg - utÊt þpt ße-

val Lin Biag bezighoudt, gaat hij rlít vanr de offícieile versie. 0uldat rlíe,
onder suÍ¡arld¡ío ü"n Zhou Enleí ãn Ì,Iang Dongxíng tpt stand ßekorFn -lezí'nl,,
een gerafflar¿rd mengsel vaR grotre Leugçn 6n verbijsterende rlaarlräíd is'
zíjn er tuscen het ielaas bij-Van Gínneken en dat bíj Yao lling-l9, díverse
punten van overeenkomst. ttet verschíl zit hen híerin" dat Van Gifiheken er
ni.et aan twijfel.t dat Lín Biao in het neergestorte vliegtuig heeft gezeten.

Uit de verschijningsdatum van Van tinnekens boek vai-t af te leiden,
dat hij bij het schrijven ervan nog geen kennís korr nemen van Ìtat Sírnon
Leys op papíer z,ette omfrent het hierboven hree¡gegeven gesprek met de p..tts-

sísche dipl-omaat l2). Voor Van Ginneken - en dat qchrijft htj ook - is er
geen enkele aanrvijzing, dat de dÍngen zich anders hebben toegedragerr rlan
Later door Beíjing is verteld. Ðat betekent all"erminst, dat het hem zou
ontbreken aa¡r krítisehe zin. 't Ontgaat hem niet dat zor¿el. ì:loskou aLs Bei*
jing met betrekkíng tot het bewuste vliegtuig ruonderlÍjk terughoudend zijù
en dat dit een verkl-aring behoeft. lfaar hlj stelt zich wat aL te gemakke-
l"ijk tevreden met de uítLeg die twee Franse journalísteÊ van I'e nouueL 0b'
aeyvateur hebben gegeven en die in feite uit niets anders bestaat dan uit
rvat 1os uit de mouw geschudde politieke spekuLaties.

Aar¡merkeLijk kråtíscher is Van Gínn'êken aLs het gaat om de vraag in
hoeverre Lin ßiao zel"f dan weL zijn zoon Lín Luguo de eigenlíjke sanenzwe-
ríng op touw heeft gezet. Hij - die zonder meer geLó6ft dat Lín tot de in-
âittenden van 'het, vl"iegtuíg ,behoorde - komr ütat dí.t punt betreft dicht in
de buurt van Simon Leys, die w6ét dat Lin in Beijing om het leven moet
zijn gekomen. "Op het moment van zijn sogenaamde samenzrterÍng", schrijft
Leys ín ztn voorwoord bij het boek van Yao ÌIing*Le, urr"¡as Li.n Bi.ao de mach-
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Èigste man in heel China l3). I'laarom zou hij gaan kornplotteren om een
macht te gríjpen rlie híj nagenoeg a1- in handen had?""". Atrs zotn samerlzvte-
ring ooit heeft bestaan moeÈ het een wanhopige pogÍng zijn gernreest op het
l-aatste monent, toen Lin besefte dat hij al in een,hoek r¡as gedreven..."
I{et is op dit punt dat Simon Leys het waarheídsgehal"te van heÈ verhaal van
Yao }ling-le in twijfel trekt"

Van Ginneken ãordeelt in lg74 over de zogenaamde betrokkenheid van
Lin Biao bíj een komplot tegen het leven van l{ao Zedong op analoge wijze.
IIij oppert de mogelijkheíd. dat Lín "lange tíjd nauwelijks wist wat er $aân-
de r¡as en er wellicht pas'in de laat,sÈe fase mee werd egkonfronteerdrt. En
ook dringt zich de gedachte bíj hem op of het soms Ye Qun (de vroul¡t van
Lin Bíao dus) is geweest die meer van de plannen van haar zoon heeft gette-
ten dan haar man 14) " HeÈ is een suggestie die door sonunige passages in
het zojuist verschenen boek van Yao t{ing-le schijnt te worden bevestigd.

EvenrpeL, dat Yao líing-l-e niet al-leen (zoals de Russen en de door een
van hen geinformeerde Símon Leys) rveet d ã t, Lin Biao in China en dus
waarschijnlijk in Beijing aan zíjn eínd kr.¡am, maar bovendien beschrijft
h o e deze aan zijn eind kwam, maakt zíjn boek nog níet tot een beter
werk dan dat. van \Ian Ginneken, díe op het r¡roment dat hij schreef bepaal.de
feíten onnogelijk kon r'reten. Integendeel.

lüij zíjn uíteraarrl nog veel minder dan Simon Leys in,staat het ver-
haal van Yao t{ing-l"e op zijn juistheid te onderzoeken" Ons oordeel berust
hierop, dat hij-rnet eãn in¿rut<wetkende hoeveetheid feitenkennis r.reínig of
ín het geheel niet bíjdraagt tot begrip" TrJie veten wíl waarom in de Chine-
se Volksrepublíek dat,gene gebeurt !üat er gebeurt en úIaarom die gebeurtenis-
sen zó en niet anders plaats vinden, die kan níet bij Yao l!íng-le terecht.
De qíËgeþre*dheid van zijn feítennrateriaaL heeft niet kunnen verhinderen
dat we ônç herhaaldeLijlc hebben afgevraagd in hoeverre {e dgof hÊm vermel-
de feiterr essentieel waren voo! een verklaríng van maaçqphappelíjke en dus
van {e politíelte ontr¡ikkelíngen in China" Ons antwootrd . op dí.e vraag r^tas

bijna alfíjd negatief
'$fàft men ,ich diezelfde vraag met betrekkíng tot Van Ginneken, dan

Luidt het antwoord veel genuanceerder. Van Ginneken geeft toe, slechÈs te
beschíkken over gebrekkige ínformatie" Tlaar hij naar heeft gestreefd is:
een zodanige ordening daarvan, dat de lezer zíc}:. zeLf "een poLÍtielt oor-
deel"¡' zou kunnen vormen. ZoaLs wij håerboven reeds hebben opgemerkt, rich-
ten zich onze bezr,raren í-n de eerste pLaats hiertegen, dat Van Ginneken op
de mogelijkheidvaneen p o 1 í t i eke oordeelsvormínguít ís zonder
zich te bekommeren om een maatschappelijk oordeel; alsof men de Chínese po-
litiek versËaan kan zonder zích rekenschap te hebben gegeven van rt karak-
ter van de Chinese maatschappij" I,laarschíjnlijk ís het zo" dat Van Gínne-
ken het laatste volsl"agen overbcdig acht" Nietr.¡aar... aLs Mao Zedong e.s.
zel-f de op loonarbeid - en derhalve op uitbuiting van de arbeiders - geba-
seerde produktiewijze in China "sociaListisch"' rloemen, dan kan men er rus-
tig de ogen voor sLuiten, dat e'de loonarbeid het kapitaal vooropsÈelt" en
dan behoeft men heL wezeî der Chínese samenleving niet nader te ondexzoe-
ken" Van Gínneken onderscheidt zich in dit opzícht niet van rvat hij ze1-f
i'de l,Iesterse linkerzijde" (lees: naieve maoisüen in I'1. Europa) noemt, dat
ruíl zeggen, dat hij zích ongunstÍg onderscheidt van ieder die uit ís op
kritíseh onderzoek van om het even welke maatschappij.

Iüij hebben nog een Ëweecle bezwaar tegen het boek van Jaap van Ginne-
ken en dat is de títeL. Onder de Linkse stroming wordt sínds het begin van



- l0 -'l i.. :i .,

' lrr .;r.,". ,i.r .ìr

de jaren' i 20 al.geneen díe richting þinrien'de arbeiclersberûegírl¡¡ vers,taan
waartei¡en:Lenin deçtíj'ds zijn beruehte brochure schreef, een stronring díe
uíteindelÍjk he¡ bolsjewisme en iedere'vdriafit daarvan zou def ínÍ.ären, als
de theor,ie.van eeú staåtbtcapÍtalistische samenl:ev,íng, tie! ' d"Í e ; l.:ínkse
stroml'ng heef{,datggrre ilrat Van Gínneken dë chineee iintcelz,ijd-e noeþrt i"n het
geheeL nÍetç-uiË tg',staan. A,ll,e te.gç¡stel1ingen,,en koRfl"riktcin,''altre tbpo-
retísche geschillen en potemieken waarover ,híj schriift zijn evenzevele
tegenstel.lingenr, konflíkten; geschí.!len enìpolemi"kglr., b i n,löie n . de
heersende klasse van de Chinese ,Volksrepub-L'íek¿., t{at ruítn ¿estili jaar, lang
al als lde¡linkse s.trominge wordt aangecluidr' ,kenmetrkt zich juíãt,'aaa¡aooi
dat zij hegrsendi tcl'ássen gelijk, die in Rusland, China, CuUa ert ide,.Oost-
bloklanden els heersênile kl.assen kritiseeiti' Vanzelfsprelcend zljn,êr.'bin-
nerl zo'rn heersen$e k,lasse, behoudende eÉ'fad'íkale elennçnq,eitr' havi.ken en dui-
venr'zoals,bíjvoorbeeld ín Polen. pven vanzelf.spreke+,1,,q?1'de scheidslijn
tussen beíde kategotieën veelal sa¡nenvallen meü die tuçgen parti,jbureaukra-
ten eriimsnagers, l'laar wie ter aandu{díng van één.va.n d,íe katégorieËn,.- het
eÍj,ii'er;,v¿gk meer dan twee - van d e''l,inhse strosrÍng "spreekt drukt zich
onzuÍver,uit, en schept verwarríng, Dlt vooropgesteld moet er nog. w-orden op-
à*nétkt,,, daË. Van Gínneken verzuímt om píjn Lezers dqidelijk re maken naar-
omlhij,ju,isg,,de Ídeeän díe ín de groeÞ rond,I.in,Bíao leven voori.z,q,. radí-

l) In dit opstel zijn alte Ctiinese'nåmerr:.gespeld üo
ficíilLe Chinese voorschriften. D,w.z.: Lín Bíao'

l¡lehs de of-
íitplaats;van

Lin Píaoo zoals voorheen, l:fao Zedong i.p,v. ì4ao Tse-toengrBei*
jing i,p.v. Peking, Guangzhou i.p.V. l(antonn enz. Voor lezers
die vertrouwil r¡aren met de oude spell"ingswijze levert dat ui-
teraard moeilíjkheden op. Vooral voor hen is het even wennen.
Î.faar we zijn tot de nieuwe echríjfwí.jze overgegaan omdat deze
thans algemeen in wijwel. alle publikaties over Chína rvordt
gehanteerd" Vasthouden aan de woegere spelling heeft weinig
zín meer en zou bovendíen langzamerhand eveneens ¡ûoeilíjkhe-
den veroorzaken.

2) Yao l4ing-le, De samenzuerðng tegen Mao" Het boek verscheen in
hec NederLands bij uitgeverij f..J. Veen l¡.v. i.n Utrecht. l'Iet
telt - met noten en biografische aantekeningen - 221 bLad.zíi-
den en kost f 19150.

3) Siruon Leys, Chinese Sehi¡runen, Franse edítíe, blz. 265.
4) De opperbevel.hebber van de lucht¡nacht en de pLaatsvervangend

chef-staf van het VoLksbevrijdingsleger.
5) Zoon van Lin Biao,
6) Dochter van Lin Biao.
7) Echtgenote van Lin Bíao.

) ":' , r'. '
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B) De minister van buitenlandse zakeî, door Simon Leys (Clzinese

Sehí¡ftnen), Franse eclitie, blz. 266) gekarakteriseetd a]-s ttde

meest zoetgeÞooísde Leugenadr dí,e er op de ueveLd ís't.
9) Flet hoofd van de veílígheidsdienst, door Simoû Leys in De

níeuUe kLeren Ðan üo1yãt)ttez" Mao (Franse uítgave, verschenen
ín 1971, blrz. 296) als een typische politíennan gekarakteri-
seerd en tde goz.í.LLae g,enoemd

l0) Jaap van Ginneken, De Linkse stnoming dn Chöna; De heruaarde-
r,íng uan l:haots CuLtureLe RetsoLutíe" de val uan Lin Píao en
de opkomst uan Chou En-Lø¿r Amsterdanr 1974' 308 bLz.

¡l) Aldus op de eers¡e pagína een soort van ?mededeling vooraf'
die vermoedelijk afkonrstig is van, uitgever Van Gennep.

12) Het valt, op, dat de in t97l verschenen, uiËerst krítische
studie van Simon Leys over de CultureLe Revolut,ie (pe nieu-
ue kLeyen üar¿ ùoo2zitter Mao) niet op de líjst van door l/an
Ginneken geraadpleegde literatuur voorkomt" fiet is iets dat
ons te denken geeft"

l3) Ná llao Zedong natuurlijk.
l/+) Van Ginneken, De Linkse stromíng" enz." bLz, 247" T,'le sprelcen

híer van Lin Liguo aLs van de zoon van Ye Qun' DaÈ Ìtas hij
volgenb'Yao ìií.ng-le. t'faar volgens Van Gínneken (b1-z, 225) is
Ye Oun de tr¿eede vroür,ü van Lin Biao en de stiefmoeder van ztn
beíde kinderen, die geboren zíjn uit zijn eerste hur"re}ijk
met Lj.u Hsi-mÍng, dat in 1937 in Yenan r.rerd gesloten" tllie
heÈ hieromtrent bij fret juiste eind heeft r^/eten we niet"

TdAT IS EB. NIET EN iIAT IS ER Ï'TEL

VERANDERD I}i POLEN?

IIer is duidelijk, daË de aL enige tijd ín uitzicht gestelde en de 2le
juni inderdaad door president Jablonski bekend gemaakte opheffíng '¡an rle
staat van bel.eg in l?olen, níet betekent dat het doek daar is opgegaan voor
een nieuw bedrijf. De opheffing van de staat van beleg is - mede als ge-
volg van een aantal nieuwe door heL aogenaamde parlement aanvaarde wetten
en aan de overheid toegekende bevoegdhe<len - een louter formele zaak" Zíj
veranderË nauweLíjks iets aan de bestaande situatie en voor zovet zíj dat
wel <loet betekent zij onmiskenbaar een versleehtering. llaar ook dat wíl aL*
Lerminst zeggen dat er een nieuw hoofdstuk is begonrren" rlet gaat veeleer
omde vo o î t z e t t i.ng van iets enwel vanclatgene$tat gisteren
staat van beleg genoemd werd maar ï,r,¿rarop men om allerl-eí redenen sindsdíen
een ander etíket heeft geplakt.

Illil- het bovenstaande nu zeggen, dat er in Pr¡Len totaal nieËs is ver-
anderd? I{ee, maar de verandering die er zich heeft voltrokken heeft niet
op de 2le juni pLaats gevonden; zi3 is een geleidelijke geweest waarvan
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tret tíjdstip zich niet precies laat vaststellen, al Lijdt het geen twijfeL,
dat zíj aL geruirne tíjd achter ons ligt" Ðe verandering rraarop r,'ij doelen.
ís een tweeledige: een veranderíng in de positie van I^laLesa en een verande-
ring in de positíe van tsolidariteit,e.

Or¡ met het Laatste. te begínnen; lsoLidaríteite çras oorspronkelÍjk een
naar westers model gevormde vakbewegingo die - als iedere vakber,reging - er
naar streefde de arbeiders in toom te houden en op grond daarvan de hoop
koesterde aLs officiêLe onderhandeLingspartner te worden erkend. Díe hoop
vervloog, toen rsoLídariteítî de arbeiders niet in Èoom bl"eek te k u n ^
n e n houden. Ðe staat van beLeg r¿erd ín december t8l afgekondigd om een
einde te maken aan de ewildet sËakingen, die rsolidariteÍte tevergeefs ge-
poogd had te beiiindigen. lTadat rsoLidariteitu de l3e december onclergronds
giag veranderde haar karakter. Ðe funktíe van een valcbeweging, namelijk sa-
men met overheid en bedrijfsLeidingen de sociale vrede te handhaven, kan
alleen maar bovengronds worden vervuLd. Dientengevolge had er bíj het on-
dergrondse rverk een accentverschuíving plaats. I'las voordien osotídariteitt
een vakbeweging geweesÈ r¿aarÍn ook Leden van het L[.O.R. l) aktief rüaren'
in de ilLegal-iteit voLtrok zich onder de vlag van tsol"idariteítf een volle-
dige gedaanter¡isselingt r.vat zích nog altijd 'Solidariteitu noemde r¡as in
feite hoe Langer hoe meer het I("O"R. gervorden.

llet deze gedaantewisseLíng van tSoi.ídariteít? hangt de veranderde
positie van Lech l.lalesa ten nauwste samen" Terecht, naar onze mening, Ì^tees

de Oost-Europa-specialíst van N&Cftland.eLsblad er onlangs op 2), rlat l'IaLesa
aL Lang niet meer aLs de leider van rsolidariteit! kan worden beschouwd.
I'De r¡erkelijke leiders'ro schreef hij, 'fzíjn degenen die de vrije vakbond
ondergronds Leíden, díe van de klandestiene esoLidariteitt een rvíjdvertak-
tê, goed funlitionerende beweging hebben gemaakte met geheíme cellen, klan-
destiene kontributies en een ondergrondse pers. ZíJ, en níet llaLesa, her-
scheppen tsolidariteitt . . o ".

Anders dan wij, spreekt de bewuste journal"íst hier van een "onder-
grondse vrije vakbond¡', rûêar het feit, dat hij tegelíjkertijd over het
'rherscheppen" van lSoLídaríteítî praat, vormt een bevestÍging van onze op-
vattíng, dat de ondergrondse bewegíng di.e zích nog aLtíjd 'SoLÍdariteitl
noemt, r¡at ánders is dan de vakbewegíng van dezelfde naam, die sinds de
herfsÈ van 1980 met de Poolse regering roriLde samenwerken als díe regering
van haar kant ook met rsolidariteít'Î zou wilLen samenürerken.

De huídíge leiders van rtrat esoLidariteitl r.¡ordt genoemd zijn stuk
voor stuk figuren clie oolc in het I{.O.R" een rol hebben gespeeld en ze zíjn
niet - zoaLs vakbondsLeíders - op social.e vrede uít, maar op politíelc ver-
zet tegen het regiem. I'tralesa is een geheel ander type. llij ontwikkel.de
zícln van een eenvoudíge arbeider die van vakorganisatie droomde en daarin
geloofde tot een valcbondsl-eider met leidersallure; een man die vol-sLagen
door vakbondswerk ín beslag ruerd genomen en die zích níet voor ¡rolítíek in-
teresseerde; een man op wie t'SoLÍdariteit' een stempel drukte ínpl.aats van
dat hij zijn stempel drukte op 'Solídariteitr. llla zijn vijLating ís híj
geen politíeke fíguur geruorden, maêr een typísche vakbondsleider gebleven:

l) 1("O"R": het door Poolse intelLektuelen in 1976 opgeríchte
I(omítee ter verdedígíng van de arbeiders, dat oorspronkeLijlc
juridísche hulp bood aan vervolgden"

2) NRC/HandeLebLad va¡ 27 juní 1983.
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een vakbondsLeider zonder vakbonrl.
Juist aan het feít dat de a1s vakbewegíng ontstane orlanísatie usolí.

dariteítt geen vakbervegingsfunktie neer vervult dankË Lech I'Ialesa l¡et be-
houd, van zijn poputaríteit. ALs leider van een våldbeweging, die in feite
van haar opii"i.ting af hoe tanger hoe meer in konflíkt ràâkte m.e.t de arbeÍ-
ders, 

"o.r 
hí¡ clie popuLarÍteit nooit hebben kunnen behouden. Die populari-

teit immers berrst op een mísverstand: níef op Cat r::at l'ialesa gedurende
een relatief kortç peiiode t¡as, maar op wat de.?oolse arbeiders in he¡n za-
gen. Dat misverstanã ír nooít opgehelderd doordaË tsolidaríteitf uit het
openbare leven rierdween eer het snreulen<ie lionfLikt tusgen lsol"idariteitt
en de PooLse arbeiders Ín aLle hevigheid losbafstte"

l,Jat er ín Polen veranderde is ãus dit, dat rsoLidariteÍtÎ in belang-
ríjke maie - ín belangrijke mate omdat dit soort ontwikkelíngen nocit een

abãoLuur karakrer draãgt - een bewegíng van politieke dissidenten is gevror-

den en d¿t ìlaiesa .rrr, een filan van praktische betekenis veranderrle ín een

man van louter symbolische betekehis'
.: Dat is geen geringe veranderíng, maar een gtote. De kattrolleke kerk

bíjvootbeeldl rnoãt er-terdege rekenírtg mee houden. ZiJ ís Ín Polen in de

eelste plaats de representaaie van een vrij talríjke rnassa }:oereno díe pri-
vaatbezitter zijn àn zich bedienen v¿ln nog ouderÍ.tetse produktí.emethoden.
Zíj heeft ur .roãrts nog grote invloed doordat het land eersÈ relatief kort
geleden en betrekkeli5t< snef de overgang van agrarische naar irtdustríiile
froduktíe treeft gemaakt" Overeenkomstig haar posítie streef.t zii rlÍtar een
ìverzoeningt. Oñ ¿i" reden is cle Poolsã primaat Glemp er op uit een 'dia-
loogr tot ;tand te brengen, gericht op het bereíken van een I sociale vre-
detl om die reden erkennen zorvel de paus als Glemp nadrukkelíjk de recht-
uratígheíd van het besÈaande regiør. i'lat nu moet deae kerk beginnen meÈ de

hÍerËove¡ beschreven veranderíngen? Voor haar sLreven naar tverzoeníngt

was rle v akb eire g i n g isoLidariteitr enr"r¿ts I'laLesa als de leider
va¡ díe vakbeweging, kiachtens de lvezenl-ijke funktie van uotn organisaËie,
een natuurlijke bondgutoot. Een ondergronds tSolídariteÍt,t, dat beheerst
r^rordt door pólitieke intellektuelen (van het 1(.0.R") en dat v e r z e t
r^ríL, is dat niet. Een !¡Ialesa zonder achterban is dat evenmin.

Op 24 juni j.L. schreef het ¡/atícaanse da¡¡blad Ll)sserÐatore Romonot

kenneLijt< .ranwege hei feít dat I.Ialesa een val."bewegingsman zonder vakbevre-
ging is geworden, dat díens rol in Polen ís "uitgespeeld'r. Dat de auteur
van he¡ bewuste artikeL, pater Virgí1-io Levi, de volgende dag aLs hoofdre-
dakteur ontslagen werd, bewijst dar Leidende t/alicaanse ltringen nÍ.et uit
het oog hebben verloren, dat l,lalesars louter symbolische betekenis onder
bepaalãe onstandigheden van groot praktisch nut zotr lcunnen zijn" Als men

zgg vtagen rvát voór nut, verwíjzen r.rij ûaar een aan mgr" BronisLa$7 DabroÌ'¡s-
ki toegãschreven suggestie, dai l',lalesa naar de níeuwe officíëLe Poolse vak-
bonden zou kunrren overstappen"

IIet schijnt de mening te zijn van sorrnige r.¡esterse kommentâtoren, d.at

wat pater Levi schreef, de aanvankeLíjke mening van de paus \tas. Tijdens
zijn recentee tweede, bezoek aan Polen zou Johannes Paulus II die mening
treUben herzíen. Uit 1l t.i¡ dar miljoenen zol^rel rsotidarnosce als '¡'lal-esat
riepen, zou de paus hebben afgeleid, dat de Laatste nog weL.degeLijk groot
gewictrl in de sãhaal r.rierp. Dã kerk zou derhalve haar positie tegenover Ja-
iuzelski ondergraven door Ilalesa te LaËen vallen. Die menÍng Saat ervan
uit, dat de tathotí.etce kerh in Polen de tegenspeelster is van Jaruzel-ski
en het regíem. I,Iij zien iret anders.
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'De kerk ên .Iaruzelski streven al-lebei " zíi het uit verschillende mo-

tieven, naar de 'verzoeningt en de l,sociale vredet i lgaron milct de sugge$-
tie van mgr. Dabrowski" Ðaarop mikt 6ók een í¡unid.dels bekend geroorden af-
spraak tussen, Ì;Iarschau en het Vaticaan. vol-geni r,relke, de kerk aanzienLijlie
financiäLe míddelen ten behoeve van de Poolse boeren àal verstrekken, zich
za!. inspannen nog meer ge1-den voqr dat doel aan te trekken en verânt$roor-
delijkheíð, zal. dragen voor'en tpezíchl zal houden op de besteding daarvan.
HuLp aan dê Poolse-boeren' 2al , zo r,¡ordÊ. verwacht, bijdragen Ëot verbete-
ring van ile voedseLsituatie en tot versterking van de j?oolse ekonomie" En

daarvan verwachten zowel'rle kerk als'hel regiem dan t¡eer een vermíndering
van de voortsmeulende sociale onrust.

Jaruzelski- trad reden om na het vertrèk van Johannes Paulus het pause-
lijk bezoek tteer: Eucces"' te noemen, rveJ. te versËaan: een succes voor het
t"giut. "Onze gast", a1-dùside generaal; tiheef t begrip getoond voor de gro-
te probLemen !¡aarvoor vertegenwoordigers vån de regeri-ng en de_"kerk een op'-

tosäing proberen Ëe vinden"'i Ðat is gebLeken" Zeker, de toptossinge d'ie
orgr. Oãtror¡ski - en niet alleen hêm - vooi ogen sÈaat kon tot dusver nieË
wðrden beproefd. L,{aar noch de kefkelij.k"', noch de vereldlijke autoríteíten
in PoLen hebben die mogeLijkheid"volLedig afgeschreven.-Vandaar dat de
paus bij slechte luísteraarsr'ilíe uít zijn mond slechts hoorden r'rat ze zou".

den hebben ¡¡iLlen horen, 'de: fndruk rvekte dat hij van sympalhie voo'r. Lech
ïI¿Lesa en 'Solidariteití Uf'í3tt gaf ,'Dat degd de paus niet. Hij ruaarschuwde
Voor 'onberaden stappen', maar hij paste eb daarbij zorgvuldíg voor op dat
hij aan , de symbolische 'belekenis van rdalesa geen afbreuk deed. Daarmee

spãelde hij weLiewusr het iegiem ín de kaaçt. I'Iant de paus.-heeft r¿el'iswa.ar

aän de pooise massatg verzekãrd, dat "zijn'hart bíj hen is", in t'rerkelíjk-
heid zíjn hij en Jaruzelski er beiden slechts op uit de onderdrukten te
verzoenen met hun onderdrukÈing" Bij a1-1-ä veranderíngen ín PoLen is dat
het onveranderl-ijke. llotdat de onCerdrukten zích van hun onderdrulckers heb-
ben ontdaan - d.ry.a" tot aarl de afschaffÍng van het kapitalisrne in Polen -
zaL'dat. het tot misLukking gedoemde streven van de onderdrukkers blÍjven.


