
‘De onwetendheid in Nederland omtrent geschiede-
nis en cultuur van Portugal is schrikbarend.’ Aldus
de flaptekst van de eerste uitgave van Portugal, de bloem
en de sikkel, een kritisch interpreterende studie over
de voorgeschiedenis van en de gebeurtenissen tijdens
en na de wereldwijd bejubelde Anjerrevolutie van 25
april 1974. J. Rentes de Carvalho (1930), destijds docent
aan het Portugese Seminarium van de Universiteit van
Amsterdam, schreef het boek in het Portugees en de
Nederlandse versie was van de hand van collega-do-
cent en vertaler August Willemsen (1936-2007). Het
boek verscheen najaar 1975 in de Synopsis-reeks van
De Arbeiderspers, in een oplage van vijftienhonderd
exemplaren. De Nederlandse onwetendheid over
Portugal is sindsdien nauwelijks minder schrikba-
rend geworden.

Aan J. Rentes de Carvalho heeft dat niet gelegen. Hij
woonde sinds 1956 in Nederland en de onbekend-
heid met zijn vaderland hier te lande was hem al eer-
der opgevallen. Dat wil zeggen: sinds hij zich daad-
werkelijk onder Nederlanders begaf, want de eerste
vier jaar bracht hij door in een diplomatieke cocon
als medewerker op een handelsdepartement van de
Braziliaanse ambassade in Amsterdam. 

In het voorjaar van 1960 kwam aan dat luxebestaan
een einde en tuimelde hij de Nederlandse samenle-
ving binnen. De taal moest hij nog leren, Nederland-
se vrienden had hij niet en werk moest er ook komen.
Over zijn avonturen als noodgedwongen gastarbei-
der en zijn kennismaking met land en volk publiceer-
de hij in 1972 Waar die andere God woont, een humoris-
tisch en niet zelden vilein portret van zijn tweede
vaderland, dat lovende kritieken kreeg, goed verkocht
en de auteur een reputatie als bekende Portugees in
Nederland bezorgde.

Voor zijn komst naar Nederland en tussen 1964 en
1972 verbleef Rentes de Carvalho regelmatig voor lan-
gere perioden in Parijs, waar hij ruimschoots de ge-
legenheid had om de uitgeweken Portugese opposi-
tie in bedrijf te zien, ‘een bedroevend en zeer Portu-
gees spektakel.’ Rondom de discussiërende politieke
‘émigrés’ uit Portugal bevonden zich ook revolutio-
nairen uit Angola, Mozambique en (wat later) Gui-

nee-Bissau, ‘heren waarvan ik, het zij gezegd, ook geen
hoge dunk had.’ 

Rond 1968 was ik zeker dat er iets ging (moest) veran-
deren en begon ik aantekeningen te maken en materi-
aal te verzamelen. Vanaf pasen 1972 tot zomer 1975
ben ik zeer vaak in Portugal geweest. Op 26 april 1974,
een dag na de revolutie, was ik in Lissabon, waar ik
toen een week of drie verbleef en stukken schreef voor
Vrij Nederland.

Tijdens de verblijven in zijn geboorteland sprak hij
vrienden van uiteenlopende politieke gezindten, be-
zocht hij ministeries, staatsdiensten, krantenredac-
ties en journalisten- en kunstenaarscafés. Hij volgde
radio en televisie en las de binnen- en buitenlandse
kranten die hij te pakken kon krijgen. Ook de Neder-
landse pers volgde hij op de voet. De onwetendheid
over Portugal verbaasde hem al niet meer, maar de
euforische linkse solidariteit met de revolutie en de
vertekende berichtgeving erover in de pers werden
een bijna obsessieve bron van ergernis.

In Nederland kon men slecht overweg met kriti-
sche kanttekeningen bij de revolutie. Een heilig ge-
loof in het eigen linkse gelijk, in het nut van protes-
ten en politiek activisme en in de morele noodzaak
van solidariteit met onderdrukten en steun aan be-
vrijdingsbewegingen, maakten discussies bij voorbaat
zinloos. Het was allemaal zo helder als glas: Portugal
was een dictatuur die met steun van de NAVO een ko-
loniale oorlog voerde tegen linkse rebellen in Angola,
Guinee-Bissau en Mozambique. Rebellen en activis-
ten spraken hetzelfde marxistische jargon en bestre-
den gezamenlijk _ internationale solidariteit! _ dic-
taturen, imperialisten, kapitalisten, uitbuiters, de NA-
VO, rechts et cetera. Wie daar kritiek op had of vraag-
tekens bij zette, was bij voorbaat verdacht, een kapi-
talist, een reactionair, rechts of een fascist. Rentes de
Carvalho kreeg het allemaal naar zijn hoofd geslin-
gerd, maar bleef rustig doorargumenteren tegen wat
hij als domheid en ongeïnformeerdheid beschouwde. 

Ook de Anjerrevolutie bracht de Nederlandse ac-
tivisten er niet toe zich in de Portugese geschiedenis
en maatschappelijke situatie te verdiepen. Ze legden
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er eenvoudigweg hun kant en klare marxistische sja-
bloon overheen dat alles verklaarde. Er werd geld in-
gezameld voor het ‘democratische proces’, de groot-
se 1-meiviering van 1974 vond plaats in een afgela-
den Carré, waar CPN-voorzitter Henk Hoekstra soli-
dariteit met Portugal een dure plicht noemde. De na
een Portugeestalige oproep in De Waarheid sterk ver-
tegenwoordigde in Nederland wonende ‘Portugese
arbeiders’ werden toegejuicht. Die solidariteit en het
enthousiasme waren echt, zoals er ook niet getwijfeld
hoeft te worden aan het nuttige werk en de goede
bedoelingen van de activisten die naar Portugal af-
reisden om de revolutie van nabij mee te maken en
de boeren en arbeiders te helpen. Hetzelfde gold eer-
der ook voor de hulpverleners die naar Angola, Mo-
zambique en Guinee-Bissau gingen, voor het Angola
Comité, voor Amnesty International enzovoort. 

Dat Rentes de Carvalho de overenthousiaste Anjer-
euforie wilde temperen door te laten zien dat Portu-
gal van de ene dag op de andere allerminst een ander
land was geworden, dat veel van de mensen die voor
de revolutie de touwtjes in handen hadden ook na de
revolutie nog ijverig aan dezelfde touwtjes bleven
trekken, ook aan die van de poppetjes die na 25 april
1974 in de schijnbaar compleet vernieuwde politieke
poppenkast optraden, werd hem niet in dank afge-
nomen. En dat hij de goedbedoelende activisten daar-
mee impliciet _ en ook minder impliciet _ als po-
litiek geïndoctrineerd, naïef of dom voorstelde, leid-
de tot een geëmotioneerde morele verontwaardiging.
Binnen het revolutionaire denkraam van de jaren ze-
ventig stond Salazar op één lijn met Hitler, Musso-
lini en Franco, werd de Mocidade Portuguesa (‘Portu-
gese Jeugd’-beweging) gelijkstelt met de Hitlerju-
gend, gold de katholieke Kerk als de baarlijke duivel
en werden alle niet-communistische dictaturen over
één kam geschoren. Wie die politieke clichés aan-
vocht door, zoals Rentes deed, er de Portugese reali-
teit tegenover te stellen, liep het risico in de verkeer-
de politieke hoek te worden geplaatst.

Merkwaardig genoeg dreigde dat werkelijk te ge-
beuren toen Rentes’ eerste artikelen over en uit Por-
tugal tussen maart en mei 1974 in Vrij Nederland wa-
ren verschenen. In september 1970, na het overlijden
van prof. dr. Marcus de Jong (1901-1969), werd de hoog-
leraarspost van het Portugese Seminarium van de
Universiteit van Amsterdam bezet door de Portugese
letterkundige António José Saraiva (1917-1993), een

oude bekende van Rentes de Carvalho. Saraiva was in
1946 zijn docent Portugees geweest aan het lyceum
in Viana do Castelo. Leraar en leerling hadden elkaar
in 1965 opnieuw ontmoet in de kringen van anti-sa-
lazaristische ballingen in Parijs. Saraiva was inmid-
dels een grote naam geworden, niet alleen als onder-
zoeker van de Portugese literatuur maar ook als acti-
vist tegen het dictatoriale regime en vooraanstaand
lid van de Portugese communistische partij. Hij schreef
in deze tijd een voorwoord bij Rentes’ romandebuut
Montedor, dat na lang wachten in Portugal verscheen
in 1968.

Na mei 1968 werd Saraiva, nog steeds in Parijs, een
fervent maoïst en trad hij uit de PCP, die hem niet
links genoeg meer was. Hij ontpopte zich als ‘de Por-
tugese Sartre’ en liet zich die ironische koosnaam,
maar dan serieus, graag aanleunen in een côterie ver-
eerders en met een eigen Simone de Beauvoir aan zijn
zijde. Eenmaal hoogleraar in Amsterdam was hij ook
daar spoedig omringd door een hofhouding linkse
aanbidders, bestaand uit studenten en Portugese bal-
lingen. Als leider van het Portugese Seminarium kreeg
hij al snel tirannieke trekjes die Rentes de Carvalho
en August Willemsen tegen de borst stuitten en de
werksfeer grondig verziekten. Saraiva wist gedaan te
krijgen dat een klein stipendium dat Rentes als do-
cent uit Portugal ontving werd stopgezet en maakte
zijn medewerker verdacht bij het universiteitsbe-
stuur. In het voorjaar van 1974 ging de hoogleraar tot
openlijke actie over. 

Toen Rentes de Carvalho in Portugal was om ver-
slag te doen van de Anjerrevolutie, verspreidde Sa-
raiva het verhaal dat Rentes een agent van de PIDE was
die politieke vluchtelingen in het buitenland had be-
drogen en misbruik maakte van het goede vertrou-
wen van de universiteit en de Nederlandse pers. Op
het prikbord van het Portugees Seminarium hing hij
de brief van die strekking op die hij op 25 april (!) aan
de redactie van Vrij Nederland had gestuurd. August
Willemsen hing een tegenboodschap op waarin hij
Saraiva ‘een lasteraar, een intrigant en een manipu-
lator met onbewezen beschuldigingen’ noemde. De
kwestie haalde onder de kop ‘Geheim agent bij de
universiteit?’ De Telegraaf van 8 juni. De krant voeg-
de er uit eigen koker ter kenschetsing van Rentes aan
toe: ‘Op het ogenblik schrijft hij artikelen in het ui-
terst linkse weekblad Vrij Nederland, waarin hij dui-
delijk laat uitkomen de omwenteling in Portugal nog
lang niet vergaand genoeg te vinden.’ Inmiddels zou-
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den de revolutionairen in Lissabon een dossier over
Rentes bestuderen. Saraiva herhaalde zijn beschuldi-
gingen twee weken later in een interview met het
weekblad Accent. Rentes zou zelfs al gevangen zitten.
Op 4 oktober 1974 werd Saraiva door de Amsterdam-
se rechtbank veroordeeld wegens smaad en kort daar-
op legde de letterenfaculteit hem zijn ontslagbrief voor.
Die tekende hij zonder morren want hij had intus-
sen bij zijn revolutionaire vrienden al een professo-
raat geregeld aan de Universidade Nova in Lissabon.

Zo gingen die dingen, en zo gaan ze nog. De ‘Sa-
raiva-affaire’ zegt meer over Portugal dan de sjablo-
nen waarin links Nederland het land en de revolutie
dacht te begrijpen. António José Saraiva was een van
de vele salonrevolutionairen van goede familie voor
wie anti-fascist, politieke balling en solidair met de
‘arrebeier’ zijn een career move en intrigeren een twee-
de natuur was. Zo waren er veel meer. Wie een halve
eeuw Portugese dictatuur wil begrijpen, zal ook daar
rekening mee moeten houden. Dat was een van de
dingen die Rentes de Carvalho duidelijk wilde maken.
Maar, zoals ook uit het bovenstaande Telegraaf-ci-
taat blijkt, zat de links-rechts dichotomie in het Ne-
derland van de jaren zeventig en tachtig muurvast. 

Het idee voor Portugal, de bloem en de sikkel
kwam van mij. Uitgever Theo Sontrop was enthou-
siast, de rest van uitgeverij De Arbeiderspers was erte-
gen, de Weekbladpers zeer tegen, de redactie van Vrij
Nederland dito – overigens ook tegen de artikelen die ik
daar gepubliceerd had. Rinus Ferdinandusse was vóór,
de PvdA-kameraden in de redactie gewoon rabiaat
anti.
Als ik mij goed herinner, heb ik het rangschikken van
het materiaal voor het boek en het schrijven ervan
gedaan tussen juni en september 1975. Guus Willemsen
kreeg de tekst per hoofdstuk, vertaalde razendsnel en
zorgde ook voor het register. Volgens mijn vrouw was
mijn werkkamer toen een rotzooi met overal boeken,
kranten en krantenknipsels.
Het complete materiaal heb ik eind jaren tachtig naar
de vuilnis gebracht, samen met alle nummers van het
in 1973 opgerichte Portugese weekblad Expresso, vanaf
het eerste nummer tot het toen meest recente van sep-
tember 1988. De Bibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam had aan August Willemsen en mij laten
weten er geen ruimte, maar ook geen belangstelling
voor te hebben.

Geen ruimte en geen belangstelling _ een mooie
metafoor voor de Nederlandse interesse in Portugal.
Ook voor Portugal, de bloem en de sikkel was in 1975 geen
ruimte en geen belangstelling. We begrijpen inmid-
dels waarom.

Er werden exemplaren naar kranten en prominenten
gestuurd. Er verscheen welgeteld één recensie, in een
Belgisch links blad. De verkoop: enige tientallen exem-
plaren, zeker geen vijftig. Theo Sontrop weigerde het
boek te verramsjen en hield het in het magazijn tot
ergens midden jaren tachtig, toen het naar De Slegte
ging.
Ik verwachtte geen juichende ontvangst, maar had wel
de stille hoop dat het Nederlandse publiek, vooral de
intelligentsia en de politiek bewusten, niet grotendeels
uit lafaards, opportunisten en schapen zou bestaan. De
kermis waar ik van thuiskwam was niet alleen een
koude, maar verleende mij de status van melaatse.
Hoe ik nu tegen het boek en de ontvangst indertijd
aankijk? Ik heb geleerd dat je, als je rust wilt hebben,
niet tegen de stroom in moet gaan. Het stemt ook niet
vrolijk profeet te zijn. En nu, eerlijk gezegd, gelijk of
geen gelijk, succes of geen succes, het doet mij niets.

Rentes de Carvalho was een storende zwartkijker op
een uitzinnig links feestje en een onwelkome ziende
in een land van blinden. Ruim 38 jaar na het ver-
schijnen van Portugal, de bloem en de sikkel en veertig
jaar na de Anjerrevolutie is het boek een navrant
tijdsdocument. Rentes heeft in vele opzichten meer
gelijk gekregen dan hij misschien ooit wilde. Zijn
schets van de Portugese geschiedenis en de daaruit
voortvloeiende maatschappelijke onderstromen die
bepalend waren voor vijftig jaar dictatuur en die door
de revolutie slechts tijdelijk gedestabiliseerd wer-
den, rechtvaardigen zijn scepsis over het ‘revolutio-
naire proces’ dat links gedoctrineerde actievoerders
vanuit hun bevrijdingsbeweegdraaiboeken recht-
streeks op Portugal projecteerden. 

Er klinkt een treurig refrein door het hele boek: de
immer aanwezige kloof tussen het volk en de elites
(koning, geestelijkheid, fidalgos, grootgrondbezitters,
welgestelde families, intellectuelen, president en
premier). ‘Eén ding is zeker, en dat is dat men in geen
geval de schuld kan geven aan het volk: analfabeet,
vertrapt, ongelukkig, kon het slechts twee dingen doen
_ lijden en emigreren.’ Keer op keer rest het volk
tegenover de zelfverrijking, spilzucht en decadentie
van de elites en de elitaire desinteresse, onmacht en
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incompetentie om het land te leiden en regeren
slechts de massa-emigratie: in de zestiende en zeven-
tiende eeuw, in de achttiende, de negentiende en de
twintigste eeuw. En we kunnen er de eenentwintig-
ste aan toevoegen: ook de laatste jaren verlaten weer
vele tienduizenden Portugezen het land waar ze ge-
boren zijn en dat hun geen menswaardig bestaan kan
bieden. Het enige opmerkelijke is dat het in de hui-
dige economische crisis niet meer voornamelijk om
laagopgeleiden gaat, maar ook grote hoeveelheden
hoogopgeleiden betreft, daartoe uitdrukkelijk aan-
gespoord door premier Passos Coelho en zijn PSD/ CDS-
PP regering. Steeds opnieuw zijn het de bestuurlijke
elites met hun clansolidariteit van het moment die
het land door hun spilzucht ten gunste van politie-
ke vriendjes en hun onverantwoordelijk bestuur op
de rand van het bankroet brengen. 

Die elites hebben de zaken voor zichzelf prima
geregeld en verdedigen hun privileges met hand en
tand. Voor hen is ‘het volk’ nog altijd onbeduidend
gepeupel _ boeren en arbeiders die horen bij het
Portugal dat buiten Lissabon en hun kapitale zomer-
buitens in de Algarve ‘de provincie’ heet. In Portugal
is de middeleeuwse feodale structuur vrijwel geruis-
loos overgegaan in een tweedeling van een machts-
en geldelite versus ‘de rest’. En dat ‘versus’ mogen we
letterlijk nemen, want het blijft een beladen span-
ningsveld, getuige de nog altijd levendige communis-
tenhaat en vakbondsvrees bij regeringen en elites.
Dat verklaart ook waarom sociologen zich suf zoeken
naar een Portugese middenklasse. Het blijkt vrucht-
baarder te spreken over ‘nieuwe rijken’ en ‘aspirant-
middenklassers’. Nieuwe rijken die vergeefs probe-
ren aansluiting te vinden bij de oude rijken, maar
zich met hun belangrijkste troef _ geld _ toch een
positie weten te veroveren. De aspirant-middenklas-
sers zijn sinds de revolutie de meest ongrijpbare groep.
Soms zie je ze, soms zie je ze niet. Zeker is dat zij de
zwaarst getroffenen zijn in de huidige crisis en snel
terugzakken richting de ‘grijze massa’ die moet rond-
komen van een minimumloon van € 475,- of een
pensioentje van € 200,-.

In 2013 bezaten 25 Portugese miljardairs samen een
vermogen dat gelijkstaat met 10% van het BNP van het
hele land. De honderd rijkste mensen van Portugal
behoren tot enkele tientallen families die door bloed-
verwantschap en handelsbelangen aan elkaar ver-
bonden zijn en waarvan de familielijnen zich begon-

nen te kruisen in de negentiende eeuw. Sinds in 1910
de republiek werd uitgeroepen vormen ze het net-
werk dat het Portugese bank- en verzekeringswezen,
het grondbezit, de industrie, de internationale han-
del en, vroeger, de koloniale handel en, in recenter
tijden, de grootwinkelbedrijven en megasupermark-
ten in handen heeft. Deze families zijn allemaal innig
verstrengeld met de twee grootste politieke partijen
van na de revolutie, de PSD en de PS, en leverden en le-
veren lange rijen ministers en staatssecretarissen.

Na wat ondoorzichtig geharrewar tussen 1974 en
1978 keerde de Portugese politiek terug tot hetzelfde
‘rotativisme’ dat deze families sinds de negentiende
eeuw tot het uitbreken van de Salazardictatuur het
best diende. Zolang de sociaal-democraten van de PSD

om de zoveel jaar stuivertje wisselen met de socialis-
ten van de PS, is het business as usual, net zoals dat sinds
de tweede helft van de negentiende eeuw het geval was
met Reformisten en Progressieven. Net zoals toen is
het ideaal een absolute meerderheid, en zo niet, dan
een meerderheid met een conservatieve coalitiepart-
ner. Voor een progressieve meerderheid is nooit plaats
geweest _ wat de geschiedenisboekjes ook over de
Anjerrevolutie mogen beweren. Dat alleen een pure
of een partijdictatuur in Portugal kan regeren is een
wijsheid waar niet alleen de families die het voor het
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zeggen hebben (en willen houden) maar ook de inter-
nationale gevestigde belangen het roerend over eens
zijn.

Een andere fnuikende wetmatigheid werd beves-
tigd met de toetreding van Portugal tot de EEG (1986),
onder de bezielende leiding van het overal in Noord-
Europa prima verkopende PS-kopstuk Mário Soares.
Wie de punten naar behoren verbindt ziet dat Por-
tugal een eeuwenlange geschiedenis heeft van on-
verantwoordelijk bestuur. Sinds de Ontdekkingsrei-
zen heeft de natie _ lees: haar regeerders _ er een
handje van zich van elders te laten financieren en dat
kapitaal voor eigen weelde en vriendenkring aan te
wenden. Eerst waren het peper en kruidnagelen die
de exorbitante uitgaven van de Portugese Kroon ten
koste van de natie financierden. Daarna was het het
goud uit Brazilië, later werden het de opbrengsten
uit Angola en Mozambique. Zodra de door de regeer-
ders verkwiste inkomsten opdroogden, volgde er een
crisis. Sinds 1986 ontving Portugal steun van de EU en
toen die inkomsten na de EU-uitbreiding van 2004
drastisch verminderden, werd Portugal weer nood-
lijdend.

Na veertig jaar is het nog altijd niet eenvoudig de rol
van de Portugese socialisten in de juiste proporties te
zien. Vanuit een positieve optiek kan worden gezegd
dat ze het beste anticipeerden op de buitenlandse
reacties op de omwenteling, verstandig de kat uit de
boom keken en intussen de geldbuidels en gevoelig-
heden van buitenlandse zusterpartijen en sympathi-
santen aftastten. De PS werd opgericht op 19 april 1973
in het West-Duitse kuuroord Bad Münstereifel door
een groep socialistische intellectuelen in ballingschap,
onder wie Mário Soares, die eerder betrokken was bij
de in 1964 in Genève opgerichte Acção Socialista Portu-
guês (ASP _ Portugese Socialistische Actie), die echter
_ in tegenstelling tot de in de binnenlandse clande-
stiniteit goed georganiseerde Portugese communis-
ten _ nauwelijks uitstraling had in Portugal. Soares
was zich daarom gaan richten op internationaal lob-
bywerk, waarvoor hij heen en weer reisde tussen Pa-
rijs en Bonn. In 1972 had de ASP zo bereikt dat ze werd
opgenomen in de Socialistische Internationale. De
Duitse SPD-premier Willy Brandt was op dat moment
voorzitter van de Socialistische Internationale en zijn
steun, waarvan Soares zich in Duitsland verzekerde,
was letterlijk en figuurlijk goud waard. Er werd een
brede lobby ter ondersteuning van Soares en zijn par-

tij opgezet met als doel de Portugese communisten
buitenspel te zetten en de PS in het zadel te krijgen.
Dat moest natuurlijk ‘democratisch’ gebeuren. Ach-
ter de schermen werden er miljoenen bijeengebracht
om de PS op de kaart te zetten en zo spoedig mogelijk
tot regeringspartij te maken. De internationale se-
cretaris van de PvdA, Harry van den Bergh, belastte
zich op verzoek van Brandt met transporten van ton-
nen baar geld van de SPD naar de PS in Portugal. De Ame-
rikaanse CIA financierde mee, want Henry Kissinger
vreesde voor een communistisch Portugal dat door
zijn Atlantische ligging een gevaarlijke bres in het
Europese NAVO-bolwerk zou slaan. Ook andere EEG-
landen, waaronder Nederland, vulden de zakken van
Soares en zijn PS. De gigantische inzamelactie ‘Houd
Portugal vrij’ die de VARA, de PvdA en het NVV op 25
januari 1975 organiseerden, leverde anderhalf mil-
joen gulden op, die Soares namens zijn ‘straatarme
partij’ persoonlijk kwam ophalen. In augustus 1975
richtte de Socialistische Internationale een ‘Inter-
nationaal Steunfonds voor het democratisch socialis-
me in Portugal’ op. De PS kon miljoenen uitgeven aan
lobbywerk, reclame- en verkiezingscampagnes. Má-
rio Soares was in binnen- en buitenland alom tegen-
woordig en het ene na het andere socialistische kop-
stuk _ Brandt, Mitterrand, Palme, Den Uyl _ be-
zocht Portugal. Om zijn buitenlandse geldschieters
gerust te stellen sleep Soares de te linkse kantjes van
zijn partijprogramma af en forceerde hij confronta-
ties met de communisten. Op 25 april 1976, tijdens
de eerste grondwettelijke verkiezingen na de revolu-
tie, kwam de PS met 38,4% van de stemmen als duide-
lijke winnaar uit de bus. Daarmee was het revolutio-
naire proces van de baan. De landhervormingen wer-
den teruggedraaid, de militairen op een zijspoor ge-
zet en de PCP (14,3 % van de stemmen) werd de vierde
partij van het land. De NAVO en de Socialistische In-
ternationale haalden opgelucht adem: Portugal was
een keurige sociaal-democratie geworden. 

De slimme buitenlandse contacten van de PS wa-
ren een positief punt, maar anderzijds waren de ‘mo-
ves’ van Soares en zijn salonpartij ‘in ballingschap’
van een schokkend opportunisme. Ze bleken bereid
communisten en militairen die hun leven en welzijn
voor en tijdens de revolutie riskeerden _ de com-
munisten al een halve eeuw, ten koste van doden, mar-
telingen en lange gevangenschappen _ en die daad-
werkelijk de arme bevolking hielpen en voorlichtten
over de situatie, genadeloos aan de kant te schuiven
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om zelf met steun van hun socialistische vriendjes
victorie te kunnen kraaien. Aldus gebeurde. En anno
nu is het dezelfde Soares die de huidige regering in
opinieartikelen een nieuwe revolutie en ‘rivers of
blood’ voorspelt als ze doorgaat met haar bezuini-
gingsbeleid.

Het is moeilijk het naïeve idealisme, de oprechte so-
lidariteit en de goedbedoelde hulpvaardigheid ach-
teraf niet met enig cynisme te bekijken. Zonder van
de voorgeschiedenis, het land en de actuele situatie
meer te weten dan wat in het propagandadraaiboek
van linkse clichés stond, schoten door welvaartsmoe-
heid geplaagde anti-kapitalisten toe om de ultieme
Gutmensch-sensatie te beleven _ de romantiek van
Cuba, kibboets en kolchoz, maar nu levensecht, in
full swing en op een paar uur vliegen. Dat liep niet
goed af. De eerste maanden waren euforisch en in-
tens, maar de kater was enorm _ bij Portugezen en
Portugalgangers. Ongetwijfeld was het niet zo be-
doeld, maar toen het stof optrok werd het pijnlijk
duidelijk: meer dan ‘revolutietoerisme’ was de tijde-
lijke toevloed van buitenlandse activisten niet geweest.
Veel van de Alentejaanse landbouwcoöperaties raak-
ten spoedig in de versukkeling omdat kundige lei-
ding en eensgezindheid ontbraken.

De euforie van de revolutie en de grote 1 mei ma-
nifestatie van 1974 in Lissabon beschreef Rentes de
Carvalho in zijn roman De zevende golf (1983). Daarin
tekent hij ook een fraai portret van de politieke sen-
satietoeristen die zich hals over kop naar Lissabon
haastten om de revolutie van dichtbij te zien en van
de idealistische activisten die naar Portugal kwamen
om solidair te zijn met het volk en de Alentejo in
trokken om de arme boeren te helpen op de in land-
bouwcoöperaties veranderde landerijen van de ver-
jaagde grootgrondbezitters. Langharige jongens in
tuin- en spijkerbroeken, bh-loze meisjes in minirok-
jes of Indiajurken sloten zich aan bij de revolutie en
verbijsterden de eenvoudige plattelandsbevolking met
dezelfde onbegrijpelijke linkse leuzen en uiteenzet-
tingen waarmee Portugese communisten en militai-
ren hun het bevrijdingsevangelie kwamen prediken.
Verbroedering met zang en dans, vrolijk eten en drin-
ken alom. Een romantische revolutie die geen lang
leven beschoren was. Men leze naast Rentes ook eens
Opgestaan van de grond van José Saramago.

Rentes de Carvalho kreeg gelijk met zijn sombere
analyses en prognoses. Weliswaar volgde er na de mis-

lukte rechtse tegencoup van 11 maart 1975 geen nieu-
we couppoging meer, maar wat er wel gebeurde was
zo mogelijk nog ontgoochelender. In een aantal goed
doordachte schaakzetten keerde de status quo van
voor en tijdens het Salazarregime terug. De Anjer-
revolutie werd teruggebracht tot een rimpeling op
een olifantenhuid.

Jawel, er is democratie en vrijheid, ook van me-
ningsuiting. Portugal, de bloem en de sikkel zal dit voor-
jaar ook voor het eerst in Portugal verschijnen onder
de oorspronkelijke titel Portugal _ a flor e a foice. Voor-
zieningen en de toegang tot hoger onderwijs verbe-
terden, het gemiddelde welvaartspeil steeg. Er zijn met
EU-geld prachtige wegen aangelegd waarover toe-
risten en EU-producten kunnen worden aangevoerd
en de Portugezen hebben zich net als vele andere vol-
ken bij het internationale bankwezen stevig in de
schulden kunnen steken om overbodige luxe aan te
schaffen en zich, met een dure auto en een zogenaamd
eigen huis, een schijn van rijkdom te verwerven _
geestelijke armoede is moeilijker te bestrijden dan ma-
teriële. Allemaal prachtig en een enorme vooruit-
gang, maar in wezen is er weinig veranderd, zijn de
‘democratische verworvenheden’ een zoethoudertje
en zitten de feodale heersers van geld en macht weer
stevig in het zadel. Tel uit je winst. Dat de Neder-
landse lezer dat in 1974 en 1975 niet heeft willen zien
en Rentes de Carvalho liever voor reactionair of fas-
cist uitmaakte dan zijn argumenten te lezen, tja, daar
heeft zij/hij, om met Multatuli te spreken, zeer ver-
keerd aan gedaan.

Arie Pos is letterkundige en literair vertaler uit het
Portugees. Vanaf 1995 tot 2012 doceerde hij
Nederlandse letterkunde en cultuur aan de 
universiteiten van Coimbra, Lissabon en Porto.
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