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Verklaring 
 

De auteur en de promotor geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie beschikbaar 

te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het 

auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te 

vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. Het auteursrecht betreffende de 

gegevens vermeld in deze studie berust bij de promotor.  

Het auteursrecht beperkt zich tot de wijze waarop de auteur de problematiek van het onderwerp 

heeft benaderd en neergeschreven. De auteur respecteert daarbij het oorspronkelijke 

auteursrecht van de individueel geciteerde studies en eventueel bijhorende documentatie, zoals 

tabellen en figuren. De auteur en de promotor zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingen 

en eventuele doseringen die in deze studie geciteerd en beschreven zijn. 
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de wereld, de samenleving en de medemens werd in belangrijke mate geboetseerd door de historische 

kennis, vaardigheden en prikkels van deze opleiding. Ik heb nooit spijt gehad van mijn studiekeuze. Het is 

één van de beste beslissingen die ik ooit gemaakt heb. 

Daarnaast is het beëindigen van deze masterproef ook een beetje afscheid nemen van een avontuur dat 

drie jaar geleden begon. Mijn Erasmusuitwisseling naar het Portugese Évora was dé aanzet tot dit 

onderwerp. Geïntrigeerd en benieuwd naar de rol van het neutrale Portugal tijdens de Tweede 

Wereldoorlog begon ik halsoverkop aan dit uiterst interessant onderwerp. Een onderbelicht verhaal in de 

geschiedenis. Uitermate interessant, maar minstens evenredig frustrerend. 

Zonder de hulp van een aantal mensen zou het mij nooit gelukt zijn. Deze personen verdienen een speciale 

vermelding in dit dankwoord. Ten eerste wil ik mijn promotor Rudi Van Doorslaer bedanken voor de 

begeleiding. Zijn expertise en ervaring kon mij sturen en begeleiden wanneer ik de bomen niet meer door 

het bos zag. Ten tweede wil ik de medewerkers van de bezochte archiefinstellingen bedanken. Mijn dank 

gaat uit naar de medewerkers van het CEGESOMA, het Diplomatiek Archief, het Bibliotheca e Arquivo 

Histórico Diplomático en het Arquivo de Torre do Tombo. 

Tot slot wil ik enkele personen uit mijn persoonlijke leefomgeving bedanken: mijn ouders, familie en 

vrienden. Vooral mijn mama verdient hier een speciale vermelding. Dankzij haar grenzeloos vertrouwen, 

haar onvoorwaardelijke steun en haar eindeloos doorzettingsvermogen kon ik deze masterproef tot een 

goed einde brengen. Ook mijn oma wil ik uit de grond van mijn hart bedanken voor de interessante 
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DEEL I: INLEIDING 

 

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse troepen België binnen, voor de tweede keer in een 

halve eeuw. De inval was geen verrassing voor de Belgische overheid en men had zich goed voorbereid. 

Toch kon het Belgische leger onder leiding van de Belgische koning Leopold III geen stand houden. De 

Duitse Blitzkriegtactiek verraste het Belgische leger. Na 18 dagen strijden, capituleerde de Koning en legde 

het Belgische leger de wapens neer. In tegenstelling tot 26 jaar eerder werd de optocht niet tot stilstand 

gebracht in de Westhoek, maar raasden de Duitsers bliksemsnel door België, Frankrijk en Nederland. De 

inval veroorzaakte veel paniek bij de Belgische bevolking, die massaal op de vlucht sloeg. Niemand was de 

Duitse wreedheden van enkele jaren geleden vergeten. Volgens cijfers van het Rode Kruis sloegen zo’n 2 

miljoen Belgen op de vlucht.1 Doorgaans vluchtte men richting de kust - met het doel Groot-Brittannië te 

bereiken - of richting Frankrijk – met de gedachte dat Frankrijk, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, stand 

zou houden. De oorlogsontwikkelingen verliepen echter anders dan gedacht. Het Franse leger kon de 

Duitse troepenmacht niet stoppen. Op 25 juni capituleerde Frankrijk officieel en stond geheel West-

Europa onder Duits bewind. De Franse westkust was helemaal afgesloten en de duizenden vluchtelingen 

in Zuid-Frankrijk moesten nu andere ontsnappingsroutes vinden.2  

In de familiekroniek ‘L'histoire de Bonne-Maman Sophie’ beschrijft Alain Bloch de tragische 

geschiedenis van zijn Joodse familie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 is er overal 

chaos en onzekerheid in België. Rodolphe Bloch, zijn vrouw en twee kinderen beslissen om Gent te 

verlaten en de bakkerszaak achter te laten, evenals zijn moeder en zuster. “L’exode était 

impressionant et terrible… C’était un piteux exode auprès duquel celui de 1914 n’était que de la 

petite bière.” Ze vluchtten naar Frankrijk, maar ook daar is het niet veilig. De vlucht is een 

vermoeiende odyssee, die hen via Bordeaux naar Porto brengt. Het zijn onzekere tijden en ze voelen 

zich niet thuis in een vreemd land, waar ze de taal niet verstaan. Er restten hen verschillende 

mogelijkheden: Londen wordt hen geweigerd door het Britse consulaat, Congo door het Belgische 

consulaat en ook een terugkeer naar België behoort niet tot de opties. Na weken wachten kunnen 

ze een ingangsvisum verkrijgen voor de Verenigde Staten, waar familie woont. Op 13 september – 

                                                           
1 Afonso Rui, “Aristides de Sousa Mendes en de redding van de Europese vluchtelingen,” Brood en Rozen 1 (2013), 
53.  
2 Irene Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial. Em Fuga de Hitler e do Holocausto (Lissabon: A 
Esfera dos Livros), 117-8. 
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4 maand na hun vertrek uit Gent – komen ze aan in New York. Pas na de oorlog kunnen ze 

terugkeren naar België, waar blijkt dat zowel zijn moeder als zus de oorlog niet overleefd hebben.3  

Deze tragische familiegeschiedenis van de familie Bloch illustreert hoe groot de ontwrichting insloeg voor 

veel families en hoe onzeker de vluchtroutes waren. Waar moest men naartoe vluchten nu de gehele 

Westkust afgesloten was? 

Eén van de mogelijke vluchtroutes was het Iberische schiereiland. Tijdens het interbellum ontstonden 

twee dictaturen op het zuidwestelijke schiereiland: de Spaanse dictatuur van generaal Francisco Franco 

en de Portugese dictatuur van António Salazar. Beide autoritaire regimes hadden net de republikeinse 

fracties overwonnen en hun macht geconsolideerd. In maart 1939 bezegelden beide landen hun 

neutraliteit met het Iberisch Pact. De Tweede Wereldoorlog, die een toestroom van duizenden 

vluchtelingen teweegbracht, plaatste de Iberische neutraliteit onder druk. Spanje flirtte openlijk met de 

As-mogendheden en verklaarde zich al snel een non-belligerente macht. Portugal verklaarde zich neutraal 

maar behield haar eeuwenoude alliantie met Groot-Brittannië. Naast gewone burgers vluchtten ook 

regeringsleiders, militairen, oorlogsvrijwilligers, zakenmannen, Joden en spionnen naar Portugal. Velen 

reisden door naar Groot-Brittannië, waar ze zich vervoegden bij de geallieerde inspanningen tegen de As-

mogendheden. 

De Tweede Wereldoorlog zorgde er plotseling voor dat het perifere Portugal de voordeur van Europa 

werd, de verbinding tussen de vrije en de bezette wereld.4 De havens van Lissabon en Porto waren de 

laatste vrije havens in Europa. Daar was er een grote passage van mensen, een doorstroom van 

inlichtingen en bleven de handelsrelaties actief. Buitenlandse diplomatieke posten werden uitgebreid, 

verschillende hulporganisaties voor de vluchtelingen vestigden zich in Lissabon en buitenlandse geheime 

diensten zonden agenten naar Portugal. In het neutrale Portugal werd er geen schot gelost, maar er werd 

wel een schaduwoorlog gevoerd tussen de geallieerden en de As-mogendheden. Deze schaduwoorlog was 

gericht op het verkrijgen van zowel politieke als economische invloed. Zo verkreeg Portugal een centrale 

rol in de Tweede Wereldoorlog.5 

Dit alles gebeurde onder het argwanend oog van de Portugese Staatspolitie, die onder leiding stond van 

de Portugese dictator Salazar. Personen, die als een bedreiging werden beschouwd voor Portugal en haar 

                                                           
3 Alain Bloch, L'histoire de Bonne-Maman Sophie ( CEGESOMA, Brussel), 1-30. 
4 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 17-25. 
5 Neill Lochery, Lisbon: War in the Shadows of the City of Light, 1939-1945 (New York: Public Affairs, 2011), 5-10. 
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neutraliteit, werden opgesloten of het land uitgezet. De Portugese Staatspolitie volgde nauwgezet iedere 

buitenlandse activiteit en limiteerde de toegang van buitenlanders.6  

Maar Salazar was geen onschendbare en almachtige dictator, die vrij kon doen en laten. Hij diende 

voorzichtig te manoeuvreren tussen de lijnen van beide oorlogskampen en zag zichzelf genoodzaakt om 

zijn buitenlands beleid en neutrale positie binnen het mondiale conflict aan te passen aan de 

internationale oorlogsontwikkelingen. De Tweede Wereldoorlog was een moeilijke test voor de dictator. 

Zowel zijn eigen machtspositie als de rol van Portugal in de wereld werd op de proef gesteld. De toestroom 

van duizenden vluchtelingen plaatste de Portugese neutraliteit verder onder druk. Hoe diende een 

neutraal land te reageren op de komst van duizenden mensen die gevlucht waren voor een conflict waar 

het land zich wou buitenhouden? 

1.1. Probleemstelling 

 

Met deze vraag komen we bij de kern van dit onderzoek. Hoe ging Portugal als neutraal land om met 

mensen die hun thuisland ontvlucht waren voor het oorlogsgeweld?  

Beide oorlogskampen accepteerden op informele wijze de neutraliteitsverklaring van Portugal.7 De 

Portugese neutraliteit stond open voor eigen interpretatie en had een complex karakter. De Eizenstat-

rapporten uit 1998, die de rol van de neutrale landen binnen de Duitse oorlogseconomie onderzochten, 

hebben de nadruk gelegd op het complexe karakter van de neutraliteitspolitiek tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Men concludeerde dat de neutraliteitspolitiek geen monolithisch concept was. Deze nam 

verschillende vormen aan in verschillende landen om diverse redenen. De neutrale landen werden tijdens 

de oorlog met dezelfde ‘pressures’ en ‘counter-pressures’ geconfronteerd. Die buitenlandse druk zorgde 

voor verschillende reacties, die de specifieke oorlogsomstandigheden, de attitudes van de leiders en de 

karakteristieken van de nationale economie en geografie blootlegden.8 

Het veranderende internationale oorlogstoneel zorgde voor een dynamische neutraliteit. De positie van 

Portugal varieerde gedurende vijf jaar naargelang het internationale oorlogstoneel. Het opzet van dit 

                                                           
6 Pimentel, Irene Flunser. “Portugal, Jewish Refugees, and the Holocaust,” Dapim: Studies on the Holocaust 29 
(2015): 11.  
7 da Costa Leite, Joaquim, “Neutrality by Agreement: Portugal and the British Alliance in World War II,” American 
University International Law Review 14 (1998), 189. 
8 William Slany en Stuart Eizenstat, U.S. and Allied Wartime and Postwar Relations and Negotiations With 
Argentina, Portugal, Spain, Sweden, and Turkey on Looted Gold and German External Assets and U.S. Concerns 
About the Fate of the Wartime Ustasha Treasury (Washington : U.S. G.P.O., 1997), 1-21. 
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onderzoek is om de evolutie van de rol van Portugal binnen de oorlogscontext weer te geven aan de hand 

van de vluchtelingenproblematiek. In welke mate zijn de vluchtelingen een exponent van de Belgische 

relaties met Portugal? In dit opzicht is het vanzelfsprekend dat de Belgische vluchtelingenproblematiek en 

de Belgisch-Portugese relaties geplaatst moeten worden binnen het internationale oorlogskader. 

Lissabon werd tijdens de oorlog een haven van hoop, waar duizenden Europese vluchtelingen van diverse 

nationaliteiten, culturen en religies samenkwamen.9 Om ons onderzoek te specificeren focussen we ons 

op de Belgische vluchtelingen. De verantwoording van de casus is tweeledig. Enerzijds willen we het 

Belgische verhaal onderzoeken, omdat we vaststellen dat er weinig tot niets gepubliceerd en onderzocht 

is over de rol van Portugal binnen de (Belgische) geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog.10 

Anderzijds, omdat België binnen de Tweede Wereldoorlog toch een speciale positie binnen het 

internationale oorlogstoneel innam.  

Er ontstond een letterlijke en figuurlijke breuk tussen de Koning en de regering. De Belgische koning en 

zijn leger capituleerden na achttien dagen strijd. De Koning probeerde in België een politiek van het minste 

kwaad te hanteren en accommodeerde zich naargelang de wensen van de Duitse bezetter. De regering 

daarentegen wou de wapens niet neerleggen en vluchtte in het eerste jaar van de oorlog via Portugal naar 

Groot-Brittannië, waar ze zich aan de geallieerde kant in Londen vervoegden. De Belgische natie zat 

gevangen tussen twee kampen: enerzijds de gedeeltelijke medewerking van de Koning in eigen land met 

de Duitse bezetter en anderzijds de regering die zich in de loop van de oorlog ten dienste stelde van de 

geallieerde mogendheden in Londen. Via Lissabon werden duizenden militairen en oorlogsvrijwilligers 

doorgesluisd naar het geallieerde leger in Londen of naar Belgisch Congo.11 

Bovendien geeft de geografische nabijheid van Belgische Congo aan de Portugese kolonie Angola een 

diepere dimensie aan de toenmalige Belgisch-Portugese relaties. Beide landen onderhielden sinds 

decennia intensieve koloniale handelsrelaties en handelden in diverse grondstoffen en voedingsstoffen. 

De rol van Belgisch Congo aan het begin van de oorlog was niet enkel van vitaal belang voor de positie van 

de Belgische regering in Londen, maar ook voor de Belgisch-Portugese relaties. De kolonie bleef namelijk 

trouw aan de regering en bevond zich niet onder de jurisdictie van de Duitse bezetter. Dit was echter geen 

                                                           
9 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 17-18. 
10 De rol van Portugal binnen de Belgische historiografie van de Tweede Wereldoorlog wordt verder besproken. 
11 Emmanuel Michez, Les Belges au Portugal ( s.l.: s.e., s.d.), 10-32.  
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gemakkelijk proces en het zou enkele jaren duren vooraleer de Belgische regering zowel in Londen als in 

Congo een duidelijk standpunt innam.12  

De discussie onder academici omtrent de positie van de Belgische regering in Londen is recent terug tot 

leven gebracht. Herman van Goethem toont in zijn boek ‘1942. Het jaar van de stilte’ aan hoe onzeker en 

terughoudend de Belgische regering was over haar positie binnen het internationale oorlogstoneel. Men 

hanteerde een tweesporenbeleid in Londen. In de eerste oorlogsjaren hoopte men nog op een 

compromisvrede met de Duitsers. Deze houding veranderde op het einde van 1942, wanneer de 

geallieerden grote winsten boekten op het slagveld en men overging tot een unconditional surrender.13 

Met deze hypothese in het achterhoofd willen we deze masterscriptie niet beperken tot het Belgische 

verhaal in Portugal, maar ook kaderen binnen de internationale oorlogspolitiek van de Tweede 

Wereldoorlog. Welke implicaties had het tweesporenbeleid van de Belgische regering voor de relaties met 

Portugal? 

In eerste instantie willen we een historisch kader rond Portugal tijdens de Tweede Wereldoorlog bekomen. 

Volgens Filipe Ribeiro de Meneses is de Tweede Wereldoorlog de slechtst begrepen periode in de 

geschiedenis van de Estado Novo.14 De Portugese dictator wordt vaak in één adem genoemd met andere 

twintigste-eeuwse Europese dictators, zoals Hitler, Mussolini en Franco. Zo wordt ook de Estado Novo als 

een fascistisch regime bestempeld.15 In dit kader willen we een beeld krijgen over de Portugese dictatuur 

en haar dictator. Specifieke aandacht wordt verleend aan de positie van Portugal binnen het internationale 

oorlogstoneel. 

In tweede instantie pogen we een beeld te krijgen over de Belgische vluchtelingen in Portugal. We 

proberen de vluchtelingenproblematiek in haar diverse aspecten te bekijken. We stellen onszelf de 

primaire vragen: wie, waar, hoe en wanneer. Vervolgens willen we de hulp, die verleend werd aan de 

Belgen, in beeld brengen. Tot slot stellen we ons de vraag waar de Belgen naartoe reizen? Is Portugal de 

eindbestemming?  

                                                           
12 Herman Van Goethem, 1942. Het jaar van de stilte (Kalmthout: Polis, 2019), 303-15. 
13 Van Goethem, 1942, 303-15. 
14 Filipe Ribeiro de Meneses, Salazar. A political biography ( New York: Enigma Books, 2009), 223. 
15 Antonio Luca, “Portugal’s Double Game: Between the Nazi’s and the Allies,” in The Plunder of Jewish Property 
during the Holocaust, ed. Avi Beker ( Basingstoke: Palgrave, 2001), 269-81. 
Manuel Baiôa, Paulo Jorge Fernandes en Filipe Ribeiro de Meneses, “The Political History of Twentieth-Century 
Portugal,” e-Journal of Portuguese History 1 (2003), 6-7. 
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In derde instantie willen we de evolutie van de relaties tussen België en Portugal tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in beeld brengen. Aangezien Portugal de toestroom van buitenlanders als een bedreiging 

voor haar nationale en internationale positie beschouwde, beïnvloedde de Belgische aanwezigheid in het 

land de Belgisch-Portugese betrekkingen. Als kernvraag van deze masterproef stellen we ons de vraag of 

we de Belgische vluchtelingenproblematiek kunnen beschouwen als een exponent van de Belgisch-

Portugese relaties tijdens de Tweede Wereldoorlog? Zo brengen we twee niveaus samen in het onderzoek: 

de microkosmos van de Belgische aanwezigheid in Portugal en de macrokosmos van de Tweede 

Wereldoorlog. 

1.2. Inbedding in de historiografie en het historische debat: de rol van de neutrale 

landen binnen de Tweede Wereldoorlog: neutraliteit als een ambigu concept 

 

Wanneer we de historiografie raadplegen, merken we dat de rol van Portugal tijdens de Tweede 

Wereldoorlog een onderbelicht verhaal is. Zowel in de Belgische als in internationale publicaties over de 

Tweede Wereldoorlog heeft Portugal een ondergeschikte rol in vergelijking met de andere Iberische 

dictatuur, het regime van generaal Franco. Natuurlijk is dit geen pionierswerk en steunen we op eerdere 

publicaties rond Portugal. Er zijn namelijk enkele pioniersstudies gepubliceerd die Portugal tijdens de 

Tweede Wereldoorlog (gedeeltelijk) onderzoeken. We kaderen ons onderzoek binnen deze studies en 

plaatsen het binnen het historische debat omtrent de rol van de neutrale landen binnen de Tweede 

Wereldoorlog.  

We stelden vast dat er twee grote narratieven zijn omtrent de rol van Portugal tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Enerzijds primeert de rol van Portugal als economische handelspartner, anderzijds 

domineert de rol van Portugal als toevluchtsoord voor Joodse vluchtelingen het historische debat rond de 

Tweede Wereldoorlog. In het historisch onderzoek naar de rol van Portugal binnen de Holocaust focuste 

men zich voornamelijk op twee grote thema’s. De eerste focus betreft de vlucht van Joodse vluchtelingen 

naar Portugal tijdens de jaren 30 en 40. Binnen dit thema staat de evolutie van het Salazar-regime ten 

opzichte van de vluchtelingen centraal. De tweede focus heeft betrekking op de individuele acties van de 

Portugese diplomaten en consuls, die de vluchtelingen hielpen vluchten. Vooral het populaire verhaal van 

de Portugese consul Aristides de Sousa Mendes is verantwoordelijk voor deze tweede focus.16 

                                                           
16 Pimentel, “Portugal, Jewish Refugees, and the Holocaust,”1-3. 
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Eerst bespreken we de beperkte Belgische historiografie omtrent Portugal en de Tweede Wereldoorlog. 

Nadien focussen we ons op de Portugese en internationale historiografie. Binnen het opzet van deze 

masterscriptie kunnen enkele historische debatten opgemerkt worden. We positioneren ons opzet binnen 

deze debatten om het onderzoek te verantwoorden. 

1.2.1. De Belgische historiografie 

 

Zoals eerder vermeld, is de rol van Portugal binnen de geschiedenis van België tijdens de Tweede 

Wereldoorlog een onderbelicht verhaal. Het is al langer geweten dat de Belgische vluchtelingen via 

Frankrijk en Spanje het Europese vasteland konden verlaten. De rol van Portugal en de havens van Lissabon 

en Porto bleven echter onbekend. Pas in 2007, met de publicatie van het CEGESOMA-onderzoeksproject 

‘Gewillig België’, kwam Portugal als toevluchtsoord in het Belgische historiografische beeld. Volgens de 

auteurs van ‘Gewillig België’ kon een aanzienlijk aantal Belgische vluchtelingen via Portugal het Europese 

vasteland verlaten. Men raamde het aantal vluchtelingen op enkele duizenden.17 

Een tweede – veel minder bekende doch ook belangrijke – publicatie is de thesis ‘Belgen in Portugal 1940-

1945: opdrachten en contacten met het bezette land’ uit 1986 van Teixeira da Silva. Deze auteur bespreekt 

kort de Belgische vluchtelingenstroom naar Portugal, in een werk dat zich voornamelijk focust op de 

hulpverlening naar België in al haar facetten.18 Mijn onderzoek differentieert zich echter op vlak van 

bronnengebruik en onderzoeksopzet. Ze concludeerde dat de voornaamste hulpactiviteit die opgestart 

werd vanuit Portugal de voedseluitvoer naar België was. Deze conclusie komt voort uit haar 

bronnenselectie, die zich beperkt tot de archieven van de desbetreffende hulporganisaties, de 

persoonlijke documenten en de naoorlogse interviews. Ze kreeg geen toestemming om zowel het bestand 

van de Belgische Legatie in Lissabon als de bestanden van de Belgische Staatsveiligheid te bestuderen. 

Hierdoor wordt de vluchtelingenproblematiek slechts oppervlakkig bestudeerd en wordt de focus gelegd 

op de uitvoer van hulpmiddelen naar België. 

Tot slot staan we stil bij de memoires van Emmanuel Michez, de president van de Belgische 

Koophandelskamer in Portugal. Na het lezen van het pionierswerk ‘L’an 40’ van Gerard-Libois en Gotovitch 

constateerde Michez dat er een lacune was in het historisch onderzoek naar België tijdens de Tweede 

                                                           
17 Emmanuel Debruyne, “Een weerzinwekkende vervolging,” in Gewillig België: Overheid en Jodenvervolging in 
België tijdens de Tweede Wereldoorlog, ed. Rudi Van Doorslaer (Brussel: CEGESOMA, 2007), 660-2. 
18 Teixiera, da Silva, “Belgen in Portugal 1940-1945: opdrachten en contacten met het bezette land” 
(licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1986), 1-4. 
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Wereldoorlog. De extensieve eindbibliografie van ‘L’an 40’ vermeldde niets over het Belgische verhaal op 

het Iberisch schiereiland. Het onderzoek stopte als het ware aan de Franse kant van de Pyreneeën.19 

Hierop contacteerde Michez het toenmalige CEGESOMA, het Navorsings- en Studiecentrum voor de 

Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, om het Belgische verhaal in Portugal te documenteren. Begin 

1972 werden verschillende spilfiguren gecontacteerd door Michez en het studiecentrum om mee te 

werken aan het project. Diegenen die nog in leven waren, werden geïnterviewd door de medewerkers van 

het CEGESOMA. Daarnaast verzamelde men een aantal persoonlijke documenten over hun verblijf in 

Portugal. Een historisch werk waarop Michez hoopte, kwam er uiteindelijk niet. Op eigen initiatief begon 

hij in samenwerking met onder meer Frédéric Dumon, John De Stoop en Maximiliaan Polchet te schrijven. 

Een coherent en gestructureerd werk kwam er uiteindelijk niet. De losse teksten werden uiteindelijk 

samengevoegd in zijn memoires ‘Les Belges au Portugal’.20 

1.2.2. De internationale historiografie 

 

De betrokkenheid en de rol van de neutrale Europese landen binnen de Tweede Wereldoorlog is een 

onderzoeksonderwerp dat academici al decennia lang bezighoudt. Initieel probeerde men te achterhalen 

in welke mate de neutrale landen bijdroegen aan de Duitse oorlogseconomie en in welke mate zij de oorlog 

in stand hielden. Het debat vindt haar oorsprong in de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse overheid 

een onderzoek opstartte naar de gestolen eigendommen – en dan vooral goud – door Nazi-Duitsland. In 

mei 1997 gaf de Clinton-administratie de opdracht aan de Secretary of State for Economic, Businness and 

Agricultural Affairs, onder leiding van Stuart E. Eizenstat, om een inleidende studie te starten naar de 

geallieerde inspanningen om gestolen goud en eigendommen door de Duitsers tijdens de Tweede 

Wereldoorlog te herstellen. Het onderzoek vertrok vanuit een zeker schuldbesef en “ the willingness to 

face the past honestly”. De Verenigde Staten wilden het voorbeeld geven aan andere landen door aan de 

hand van recent openbaargemaakte archieven een studie op te starten naar deze veelal onbekende 

kwestie van het gestolen goud en eigendommen door Nazi-Duitsland. De Amerikaanse impuls tot 

onderzoek bleek succesvol. In de daaropvolgende vijf jaar startten verschillende Europese landen, zowel 

neutrale als bezette landen, een onderzoek naar de gestolen goederen.  

                                                           
19 Emmanuel Michez,  interview door Jean Vanwelkenhuyzen en José Gotovitch, (onderzoeksteam CEGESOMA), 
Brussel, 17.05.1972. 
20 Michez, Les Belges au Portugal ( s.l.: s.e., s.d.) 
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Het debat rond de neutrale landen bevindt zich hierdoor in de sfeer van de economische oorlogsvoering 

en de economische relaties die onderhouden werden met Nazi-Duitsland. Een pijnlijk gevolg van deze 

focus op het economische beleid ten aanzien van Nazi-Duitsland is het gegeven dat men vanuit de 

economische politiek van de neutrale landen conclusies probeert te trekken over de aard van de 

neutraliteit van het respectievelijke land. Een sterk ‘blaming’-gevoel domineert het debat, zoals blijkt uit 

de quote van het Eizenstat-rapport. 

“… in the unique circumstances of World War II, neutrality collided with morality; too often being 

neutral provided a pretext for avoiding moral considerations … (the) neutral countries were slow 

to recognize and acknowledge that this was not just another war. Most never did … the fact that 

they pursued vigorous trade with the Third Reich had the clear effect of supporting and prolonging 

Nazi Germany’s capacity to wage war.”21 

In Portugal, een land dat tot 25 april 1974 formeel bestuurd werd door een dictator, leeft dit blaming-

gevoel zeker verder. Irene Pimentel en Claudia Ninhos stellen dat het Salazar-regime zichzelf probeerde te 

onderscheiden van het Duitse nationaalsocialisme en het Italiaanse fascisme. Men probeerde de eigen 

geschiedenis te herschrijven door de intense politieke, economische en culturele relaties met Duitsland 

geheim te houden.22 Bijgevolg kwam het historisch onderzoek naar de Portugese politieke geschiedenis 

van de twintigste eeuw pas daadwerkelijk op gang na de val van het regime in 1974.23 

Daarnaast stellen Pimentel en Ninhos dat de geschiedenis van de Holocaust geen plaats kreeg in de 

Portugese collectieve herinnering. Het onderzoek naar de duizenden Joodse vluchtelingen die in Portugal 

aankwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog was van ondergeschikt belang ten opzichte van het 

onderzoek naar de Estado Novo. Pas in de jaren 80 werd de rol van Portugal onderzocht door Fernando 

Rosas en António José Telo.  

Onderzoek naar de Joodse vluchtelingen gebeurde voor het eerst in de jaren 90 door de Duitse 

onderzoekers Patrick von zur Mühlen, Ansgar Schaëfer, Christa Heinrich en Renate Hess. Zij onderzochten 

voornamelijk het eerste issue: de Joodse vlucht tijdens de jaren 30 en 40 en de houding van de Portugese 

overheid ten aanzien van deze buitenlanders. Hess concludeert dat Portugal een bijzondere positie innam 

als neutraal land binnen de Joodse vluchtelingenproblematiek: “Was Portugal getan hat, hat kein anderes 

                                                           
21 United States, U.S. and Allied Wartime and Postwar Relations, 18. 
22 Pimentel, “Portugal, Jewish Refugees, and the Holocaust,”1-3. 
23 Baiôa, Fernandes en Ribeiro de Meneses, “The Political History of Twentieth-Century Portugal,” 1-2. 
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Land getan.”24 Alhoewel de Portugese overheid een autoritair regime met fascistische karakteristieken 

was, stelde het zich pragmatisch op. In tegenstelling tot Spanje waren hulporganisaties toegelaten en 

konden de vluchtelingen via de Portugese havens Europa verlaten.25 

Publicaties van Portugese academici volgden. Deze zijn tot op heden erg beperkt in omvang en focussen 

zich uitsluitend op de Joodse vluchtelingen.26 De vluchtelingenproblematiek in haar diverse aspecten werd 

nog niet onderzocht. Zo is de vlucht van militairen en oorlogsvrijwilligers grotendeels onbesproken 

gebleven. Daarnaast is de doorreis van de verschillende monarchen, regeringsleiders en de hoge politieke 

elite in Europa grotendeels onderbelicht gebleven. Pimentel’s ‘Judeus em Portugal durante a II Guerra 

Mundial. Em fuga do Hitler e do Holocausto’ is de eerste publicatie die een grote variatie van officiële 

bronnen gebruikt. Voordien beperkte men zich tot een specifieke selectie. Haar publicatie was de basis 

om een algemeen beeld te krijgen over de vluchtelingen in Portugal. 

Het tweede issue omtrent de Portugese diplomaten en consuls, die de Joodse vluchtelingen hielpen, kwam 

in 1989 aan het licht door het pioniersartikel van Doughlas Wheeler ‘And Who is my Neighbor? A World 

War II Hero or Conscience for Portugal’ over Aristides de Sousa Mendes. Hij introduceerde het onderzoek 

naar de acties van verschillende Portugese buitenlandse vertegenwoordigers.27 Diverse studies naar de 

Portugese vertegenwoordigers in Duitsland en Hongarije volgden hieruit. Het Yad Vashem deed ook 

onderzoek naar de Portugese vertegenwoordigers in het kader van de ‘Righteous Among the Nations’. 28 

‘De Rechtvaardigen onder de Naties’ is een eretitel die de Israëlische staat verleent aan niet-Joden die de 

Joodse bevolking tijdens de Holocaust hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven. Tot op heden 

zijn er vier Portugezen erkend: Aristides de Sousa Mendes, Carlos Sampaio Garrido, José Brito Mendes en 

de pater Joaquim Carreira. Aristides de Sousa Mendes is veruit de belangrijkste en bekendste. 

 

 

                                                           
24 Renate Hess, “ Was Portugal getan hat, hat kein anderes Land getan,” in Solidarität und Hilfe für Juden während 
der NS-Zeit, eds. Wolfgang Benz en Juliane Wetzel (Berlijn: Metropol, 1999), 161-205. 
25Pimentel, “Portugal, Jewish Refugees, and the Holocaust,”1-15.  
26 Diplomatic Institute, Spared Lives: the actions of three Portuguese diplomats in World War II (Lissabon:      
Diplomatic Institute Ministry for Foreign Affairs, 2000), 5-8. 
27 Douglas Wheeler, “And Who Is My Neighbor? A World War II Hero or Conscience for Portugal,”Luso-Brazilian 
Review 26, nr. 1 (1989), 120. 
28 Avraham Milgram, Portugal, Salazar and the Jews (Israel: Yad Vashem, 2010), 9-17. 
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1.3. Methodologie en bronnengebruik 

 

Omdat we pogen de relaties tussen België en Portugal rond de vluchtelingenproblematiek te bestuderen, 

is het logisch dat de bestudeerde bronnen uit diplomatieke of consulaire hoek komen. We hanteren een 

top-down benadering: aan de hand van documenten van hogerop proberen we inzicht te krijgen in de 

vluchtelingensituatie in Portugal en de Belgisch-Portugese betrekkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

In dit opzicht zullen de archiefbestanden van de officiële instanties en hulporganisaties en de daarin 

fungerende personen centraal staan. Met deze bronnenselectie willen we ons niet alleen afzetten tegen 

de veelal persoonlijke overleveringen over deze periode, maar ook conformeren aan de hedendaagse 

opvattingen binnen de Portugese historiografie: de effectiviteit van de vlucht werd vooral bepaald door 

de individuele acties van diplomaten.29  

Een onderzoek naar de Belgisch-Portugese relaties tijdens de Tweede Wereldoorlog mag natuurlijk niet 

uitsluitend opgebouwd zijn uit Belgische bronnen. Twee Portugese archieven in Lissabon werden 

geraadpleegd: zowel het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken als het Nationaal Archief van 

Portugal. 

Zeker voor de Portugese archieven – maar ook voor de Belgische archieven – is dit geen exhaustief 

onderzoek. Er kan altijd breder gezocht worden naar nieuwere bronnen en inzichten. Het werk van de 

historicus eindigt nooit. Hieronder volgt een kort overzicht van de geraadpleegde Belgische en Portugese 

archiefbestanden. 

1.3.1. De bronnen 

1.3.1.1. De Belgische archieven  

 

De Belgische archieven die geraadpleegd werden, zijn het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en 

Hedendaagse Maatschappij (CEGESOMA), het archief van Buitenlandse Zaken en een miniem deeltje van 

het Afrika archief. 

Mijn bronnenonderzoek startte logischerwijze in het archief van Buitenlandse Zaken in Brussel. Daar 

worden niet alleen de bestanden van de Belgische Legatie in Lissabon bewaard, maar ook andere 

                                                           
29 Pimentel, “Portugal, Jewish Refugees, and the Holocaust,”2-5. 
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bestanden met betrekking tot de Belgisch-Portugese relaties. Het bronnenmateriaal is immens en 

onoverzichtelijk geïnventariseerd. Een bronnenselectie drong zichzelf op. Het is vanzelfsprekend dat het 

gehele bestand van de Belgische Legatie in Lissabon tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bestudeerd. In 

dit bestand zijn er echter enkele hiaten. Diplomatieke documenten over de eerste oorlogsmaanden zijn 

bijna onbestaand. Hierdoor ontbreekt belangrijke informatie over de positie van België, de relaties met 

Portugal en Belgische vlucht naar Portugal in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog. 

De archivarissen van het Diplomatiek Archief konden ons geen verklaring geven over het bronnenhiaat. 

Een mogelijke aanwijzing kan gevonden worden in een telegram dat de Belgische gezant in Lissabon, André 

Motte, op 19 januari 1943 naar de Secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Fernand 

Van Langenhove stuurde. Daarin vertelde hij dat er een onwaarschijnlijke wanorde heerst in de archieven 

van de Legatie. Ondanks verwoede pogingen kon men het vanuit Londen gevraagde document maar niet 

vinden.30 Misschien zijn er een bepaald bestanden doorheen de jaren verloren gegaan? Het is ook 

opmerkelijk dat de boekhouding van de Belgische Legatie in Lissabon pas werd opgetekend vanaf 

november 1941.31 

Om dit hiaat – gedeeltelijk – op te vullen, maakten we gebruik van ‘de Sousa Mendes Foundation’. Deze 

organisatie geeft via hun website belangrijke bronnen over de Portugese consul in Bordeaux weer. Via hun 

website konden we toch een selectief beeld krijgen over de Belgische vluchtelingen in de eerste maanden 

van de oorlog. 

Naast het bovenvermelde bestand werden er nog andere bestanden uit het Diplomatiek Archief 

bestudeerd. Het archiefbestand van de Belgische Handelskamer, de bestanden van de Belgische diensten 

in Frankrijk en de bestanden van de Belgische diensten in Spanje werden bestudeerd. Er dient wel 

opgemerkt te worden dat bovenvermelde bestanden niet de volledige archieven van de diensten omslaan. 

Uitsluitend de bestanden die geïnventariseerd staan onder Portugal werden bekeken. 

Het CEGESOMA archiveert de persoonlijke archieven van spilfiguren binnen de Belgische Legatie in 

Portugal en de Belgische Kolonie in Portugal. Daarnaast herbergt ze de archieven van de Belgische 

Staatsveiligheidsdienst, de antenne van de Staatsveiligheidsdienst in Lissabon en de individuele dossiers 

van de Inlichtingen- en Actiediensten. Om de vaak droge diplomatieke documenten van de Belgische 

                                                           
30 Motte aan Van Langenhove, 19.1.43 (Diplomatiek Archief, Brussel, Relations belgo-portugais – divers, 11695.4 ).  
31 Uitgaven van de Belgische Legatie in Lissabon ( Diplomatiek Archief Brussel, 18.299 VI 1).  
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Legatie in Lissabon een menselijk gelaat te geven, waren de persoonlijke bronnen en dossiers uit het 

CEGESOMA onontbeerlijk.  

Ook de fondsen van de Staatsveiligheidsdienst verduidelijkten de diplomatieke en geheime missies van de 

Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Portugal werkten. 

Tot slot dient nog een laatste en minst belangrijke archiefbestand vermeld te worden uit het Afrika Archief, 

namelijk het bestand over de vluchtelingen in Congo. In tegenstelling tot mijn vermoedens, wordt de 

Belgische doorstroom vanuit Portugal naar Belgisch Congo nauwelijks behandeld in dit bestand. Toch was 

het onmisbaar om de bredere vluchtelingenproblematiek in Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog beter 

te begrijpen. 

1.3.1.2. De Portugese archieven: implicaties van een autoritair regime? 

 

Omdat we pogen een beter inzicht te krijgen in de relaties en verhoudingen tussen de Belgische overheid 

in Londen en de ‘neutrale’ Estado Novo, mogen Portugese archiefbestanden niet ontbreken in deze 

masterscriptie. De Belgische visie op de oorlog en de vluchtelingenstroom dient aangevuld te worden met 

een Portugese invalshoek.  

Bij deze bespreking van de Portugese archieven, willen we stilstaan bij de relatie tussen democratie en 

archief en de eventuele implicaties die een regime kan hebben op het functioneren van archivale diensten. 

Archieven zijn namelijk een actieve graadmeter van de democratie. De hoedanigheid waarin archieven 

beschikbaar zijn, is immers recht evenredig met het democratische gehalte van de samenleving die het 

archief omvat.32 In België staan we bij deze relatie nauwelijks nog stil, maar wanneer we te maken hebben 

met een niet-democratisch regime, zoals de Estado Novo van Salazar, moeten we bewust zijn van de 

eventuele implicaties in verband met de beschikbaarheid van de archieven van een autoritair regime.  

Dat de Estado Novo tot 1974 heeft bestaan, en zo samen met het Spanje van Franco één van de langste 

autoritaire regimes in het twintigste-eeuwse West-Europa was, heeft duidelijke implicaties gehad voor de 

ontsluitingsprocessen van de archieven. Alhoewel het nieuwe democratische regime archivale openheid 

beloofde en promootte, zijn de Portugese archieven moeilijk toegankelijk. Veel archiefbestanden zijn 

nauwelijks onderzocht, waardoor ze nog nooit ontsloten werden en er bijgevolg zeer weinig geweten is 

over de inhoud van archiefstukken. Daarenboven zijn de archiefbestanden over de vluchtelingen immens 

                                                           
32 Geertrui, Elaut, Archief en democratie. Een bibliografische inleiding ( Brussel: Algemeen Rijksarchief, s.d. ), 9-10. 
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verspreid over lokale instellingen. De vluchtelingenhulp werd volgens de archivaris van het Diplomatieke 

Archief op het lokale niveau georganiseerd, waardoor veel gegevens te vinden zijn in de lokale 

archiefbestanden i.p.v. de nationale bestanden. Daarnaast waren de vluchtelingen een soort taboe in 

officiële kringen. Er werd volgens de archivaris weinig gepraat over de vluchtelingen en nog minder over 

opgeschreven. Deze uitleg is natuurlijk weinig plausibel. De tijd en de middelen waren echter te beperkt 

om naar de verschillende lokale archieven te gaan. 

Ondanks deze problemen inzake de beschikbaarheid van de archiefbestanden, konden we de archieven 

van de Portugese Staatspolitie (PVDE) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MNE) bekijken. Hieronder 

volgt een korte beschrijving van de geconsulteerde documenten. 

1.3.1.2.1. Het diplomatiek archief: Bibliotheca e Arquivo Histórico Diplomático in het Ministério dos 

Negócios Estrangeiros ( MNE )  

 

Het diplomatiek archief herbergt de fondsen van het Portugese Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze 

omvatten de documenten van het Staatssecretariaat ( Direção Geral dos Negocios Politicos ) en de 

Portugese diplomatieke en consulaire diensten in het buitenland. Daarnaast bevat zij de verdragen en 

internationale akten die door Portugal ondertekend werden, de archieven van het voormalige Overzeese 

Ministerie ( Ministério Ultramar ) en enkele persoonsarchieven van diplomaten, politici en personeel. 

Sinds de val van de Estado Novo werd de meerderheid van de geconsulteerde documenten ontsloten. 

Toch heeft dit archief te kampen met consultatieproblemen door onder meer onvolledige of verouderde 

inventarissen. Bijgevolg kan men moeilijk een overzicht krijgen van de bewaarde archiefbestanden. 

Specifiek voor de periode van de Tweede Wereldoorlog en de vluchtelingenproblematiek zijn er heel wat 

lacunes in de documenten omdat nog niet alles onderzocht is.33 

Het Portugese Ministerie van Buitenlandse Zaken ( MNE ) en haar Diplomatiek-Historisch Archief ( DHA )  

zijn zich zeker bewust van deze archivale problemen en geeft oprecht toe dat de informatie over de 

Tweede Wereldoorlog verre van compleet is. Vooral thema’s die nog weinig onderzocht zijn, zoals de 

vluchtelingenstroom naar Portugal tijdens de Tweede Wereldoorlog, hebben te kampen met onvolledige 

archiefbestanden. De problemen waarmee onderzoekers geconfronteerd worden, is de immense 

verspreiding van het bronnenmateriaal over de verschillende archivale fondsen van het DHA. Van bij de 

start werden de MNE-dossiers onnauwkeurig en slordig gearchiveerd. Daarenboven zijn vele diplomatieke 

                                                           
33Diplomatic Institute, Spared Lives, 5-8. 
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en consulaire archieven afwezig in het DHA, waardoor specifieke onderzoeken onmogelijk zijn. Sommige 

diplomatieke archieven werden vernietigd tijdens de oorlogsperiode, waaronder het archief van de 

Portugese ambassades en consulaten in Madrid en Berlijn. Aan andere archieven werd geen aandacht 

geschonken, verdwenen in de chaos van de Anjerrevolutie. Een laatste categorie documenten wacht nog 

steeds op een overdracht naar de gewenste bewaarplaats. Het DHA kampt namelijk met plaatstekort,  

waardoor archiefstukken niet geherbergd kunnen worden. 34 

Bovenvermelde problemen hebben zeker invloed gehad op de beschikbaarheid van relevant 

bronnenmateriaal. De MNE-bestanden hadden vooral betrekking op de politieke aspecten aan de 

vooravond van de Tweede Wereldoorlog: de relaties tussen België en Portugal, de interne en externe 

politiek van België en de internationale situatie. Daarnaast zijn er veel bescheiden over Belgisch-Congo, 

haar binnenlandse politiek en haar relatie met Portugees-Angola.   

1.3.1.2.2. Het PVDE/PIDE archief en het Salazar-archief in het Nationaal archief van Torre do Tombo 

 

Het Arquivo Nacional da Torre do Tombo ( ANTT ) is één van Portugals oudste instellingen dat vermoedelijk 

in 1378 opgericht werd. Het herbergt verschillende archiefbestanden over het Portugese wereldrijk en 

haar overzeese kolonies. Daarnaast omvat zij relevant materiaal voor Portugal tijdens de Tweede 

Wereldoorlog: het archief van de Legião Portuguesa waarin het archief van de Polícia de Vigilância E 

Defesa do Estado ( PVDE ) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Arquivo Official Salazar, de 

officiële correspondentie, enkele bestanden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het archief van 

de Serviços de Informação ( de Geheime Dienst ), het archief van Secretario Nacional de Informação en het 

archief van Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.35  

Dit nationaal archief is beter ontsloten dan het DHA. Bepaalde delen van de collectie zijn online 

gecatalogeerd, maar de twee belangrijkste archieven ( het PVDE-archief en het Salazar-archief) met het 

meeste belang voor dit onderzoek zijn nog niet ontsloten. Als onderzoeker kan men niet zelf in de 

bestanden van de PVDE kijken. Hiervoor moet men een namenlijst doorsturen naar de archivarissen die 

dan in de bestanden gaan kijken. Door de beperkte duur van ons verblijf in Lissabon, raadde men ons af 

om het Salazar-archief te bekijken en ons te focussen op het archief van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. 

                                                           
34 Diplomatic Institute, Spared Lives, 5-8. 
35 Arquivo Nacional Torre do Tombo, “Fundos e colecções,” Arquivo Nacional Torre do Tombo, geraadpleegd op 
26.05.2018, http://antt.dglab.gov.pt/.  

http://antt.dglab.gov.pt/
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DEEL II: HISTORISCH KADER ROND DE ‘ESTADO NOVO’ 

 

In dit tweede deel bespreken we de politieke ontwikkelingen in Portugal tijdens de eerste helft van de 

twintigste eeuw. We plaatsen Portugal binnen het toenmalige tijdsframe, bestuderen de internationale 

politieke ontwikkelingen en analyseren haar politieke evolutie tijdens deze periode. Het is vanzelfsprekend 

dat we ons focussen op de Estado Novo en de persoonlijke belichaming daarvan, de dictator Antonio 

Salazar.  

Salazar’s Estado Novo is veruit het meest besproken en beschreven onderwerp in de Portugese 

historiografie over de Moderne en Hedendaagse Tijd. Er woedt nog steeds een intens debat onder historici 

over de oorsprong, de aard, de levensduurte en de gevolgen voor de binnenlandse en internationale 

context van de Estado Novo. Het debat is complex, veelzijdig en zeer interessant om de bredere Portugese 

context te begrijpen.36 Het is echter niet de bedoeling een exhaustieve samenvatting weer te geven over 

de Estado Novo. In dit deel ligt het opzet in het coherent beschrijven van de Estado Novo, Salazar en de 

internationale context waarbinnen het zich bevond. 

Aangezien er geen literatuur voorhanden is over de Belgisch-Portugese relaties tijdens de twintigste eeuw, 

proberen we zo een breder referentiekader te creëeren, zodat we een beter beeld bekomen over de  

internationale positie van Portugal. 37 Dit historische kader zal later gebruikt worden om de Belgisch-

Portugese relaties te bestuderen aan de hand van de vluchtelingenproblematiek. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Baiôa, Fernandes en de Meneses, “The Political History of Twentieth-Century Portugal,” 1-2. 
37 Baiôa en de Meneses erkennen het gebrek aan academische literatuur over de relaties tussen Portugal en 
individuele (Europese) landen. Een miniem aantal werken werden gepubliceerd over de Verenigde Staten, 
Duitsland, Italië, Frankrijk en Ierland. Enkel de Spaans-Portugese relaties werden uitvoerig bestudeerd. Baiôa, 
Fernandes en de Meneses, “The Political History of Twentieth-Century Portugal,” 10. 
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2.1. Portugal in crisis: van monarchie naar een dictatuur: 1910 – 1932 

 

Portugal bleef aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een relatief stabiel 

land. Er hadden weinig sociale en politieke veranderingen plaatsgevonden tijdens de “ eeuw van het volk”. 

In tegenstelling tot de andere Europese landen vonden er geen revoluties plaats.38 Er was gewoonweg 

geen burgerlijke beweging of mobilisatie in Portugal. Het gewone volk in de steden en op het platte land 

werd systematisch uitgesloten van het politieke leven.39 

Portugal bleef een niet-geïndustrialiseerd land dat bestuurd werd door een oligarchisch parlementair 

systeem. Daarnaast waren er geen nationale of etnisch-culturele minderheden in binnen of buitenland. 

Met het Portugese Edict van de Uitdrijving in 1497 waren de Sefardische Joden vertrokken of hadden zich 

bekeerd. De Portugese samenleving was een homogene identiteit waar grote nationale of culturele 

verschillen afwezig waren. De Katholieke Kerk stond zeer sterk in Portugal en versterkte deze 

homogeniteit. 

Maar ook Portugal bleef niet ongevoelig voor de grote ideeën van de 18deeeuwse Verlichting met haar 

democratische ideeën, nationalisme en secularisme. De moeilijke transitie naar een democratisch systeem 

zonder monarchie werd in 1908 ingezet met de moord op de Portugese Koning Karel I. Dit wordt gezien 

als de start van het afbrokkelen van het Portugese politieke systeem.40  

2.1.1. De Eerste Republiek en de Eerste Wereldoorlog 

 

De Portugese monarchie bleef functioneren tot de Portugese Republikeinse Partij de Eerste Republiek 

uitriep na de Oktoberrevolutie van 1910. De republiek vertegenwoordigde een secularisering met een 

sterk antiklerikaal en nationalistisch programma. De Eerste Republiek probeerde tevergeefs het 

monarchistisch systeem van cliëntisme te breken door middel van electorale en sociale mobilisatie. De 

bevolking was immers geen vragende partij voor politieke participatie.41  

                                                           
38 António Costa Pinto en Maria Inácia Rezola, “Political Catholicism, Crisis of 
Democracy and Salazar’s New State in Portugal,” Journal of Totalitarian Movements and Political Religions 8 (2007), 
353. 
39 Tom Gallagher, Portugal: a Twentieth-Century Interpretation (Manchester: Manchester University Press, 1983), 
70. 
40Pinto en Rezola, “Political Catholicism, Crisis of Democracy and Salazar’s New State in Portugal”,353. 
41 Gallagher, Portugal, 22-7. 
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Eén van de belangrijkste thema’s van de Portugese Republiek was de secularisering. Meteen na de 

revolutie kwam er een sterke antiklerikale beweging op die de Katholieke Kerk uit Portugal probeerde te 

verdrijven. Kerken werden gesloten, katholiek onderwijs werd afgeschaft en clerici werden uit Portugal 

verbannen. De inspanningen tot een ver doorgedreven secularisering faalden en als tegenreactie ontstond 

er een katholieke beweging: de ‘Centro Católico’. Deze beweging had sterke banden met de kerkelijke 

hiërarchie en vertoonde autoritaire kenmerken. Vanuit deze beweging ontstond een corporatistisch en 

autoritair alternatief voor het liberaal republikanisme, dat steeds onpopulairder werd in de Portugese 

samenleving. Daarnaast waren er nog steeds relatief invloedrijke monarchistische kringen, die compleet 

gemarginaliseerd waren door de republiek. Vanuit de monarchistische kringen ontstond een nieuw 

alternatief voor het republikanisme: het Integralisme. Uit deze relatief marginale strekking 

manifesteerden zich de eerste fascistische ideeën in Portugal.42  

Alhoewel de fascistische uitlatingen van het Integralisme nooit een dominante politieke ideologie werd 

binnen Portugal, heeft het Integralisme wel een nieuwe basis gevormd voor een reactionair rechts-

georiënteerd nationalisme in Portugal.43 Traditie en orde binnen een corporatistische en organische 

samenleving werden als alternatieven opgeworpen voor de Republiek, die niet in staat was adequaat te 

functioneren in Portugal. In de 16 jaar die volgden probeerden diverse regeringen tevergeefs de 

binnenlandse en koloniale problemen te boven te komen. Gedurende de eerste republikeinse periode 

verschenen zo 9 presidenten, 44 regeringen, 22 opstanden en 3 tijdelijke dictaturen ten tonele. 44 

De positie en legitimiteit van de Portugese Eerste Republiek was gedurende haar gehele levensduur 

problematisch. De republiek werd opgeworpen als oplossing voor de binnenlandse en koloniale 

problemen in Portugal. Haar brute en plotselinge breuk met de eeuwenoude Portugese tradities stootte 

de monarchistische en klerikale elites in Portugal tegen het hoofd. Binnen deze context gooide de jonge 

republiek zich in de Eerste Wereldoorlog. Door deel te nemen aan de oorlog wou ze de nationale eenheid 

versterken en de legitimiteit van de jonge republiek bekrachtigen. Daarenboven wou ze haar plaats op het 

internationale en Europese toneel verstevigen. Men wou het gevaar van een Spaanse invasie tegengaan 

door bondgenoten te zoeken. Daarnaast wou men zich aan de kant van Groot-Brittannië positioneren om 

de geheime onderhandelingen tussen het Verenigde Koninkrijk en Duitsland over Angola en Mozambique 

te counteren.45 

                                                           
42 Pinto en Rezola, “Political Catholicism, Crisis of Democracy and Salazar’s New State in Portugal”,355. 
43 Gallagher, Portugal, 27. 
44 Pinto en Rezola, “Political Catholicism, Crisis of Democracy and Salazar’s New State in Portugal”,355. 
45 Baiôa, Fernandes en de Meneses, “The Political History of Twentieth-Century Portugal,” 3-4. 
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Aanvankelijk bleef Portugal neutraal, maar verleende ze materiële steun aan Groot-Brittannië. Op verzoek 

van de eeuwenoude bondgenoot verbood Portugal in 1916 Duitse schepen aan te meren in hun havens. 

Hierop verklaarde Duitsland op 6 maart Portugal de oorlog. Er werd een Portugees Expeditieleger 

samengesteld dat zowel in Mozambique als in de Vlaamse loopgraven vocht. De Portugese inmenging in 

de oorlog verergerde de binnenlandse problemen. In januari 1915 vond er een staatsgreep plaats door de 

generaal  Joaquim Pimenta de Castro maar deze tijdelijke dictatuur werd begin mei al ten val gebracht 

door een republikeinse revolutie. De Portugese Republiek was hersteld, doch voor korte duur.46 

In 1917 vond er een nieuwe militaire staatsgreep plaats onder Sidonio Pais. Hij installeerde een 

presidentiële republiek, genaamd de ‘República Nova’ ( Nieuwe Republiek of Tweede Portugese 

Republiek). Hierin verenigden zowel de militairen, de monarchisten en de katholieken zich met gematigde 

republikeinen. Zelf werd hij zowel de minister-president als de president.47 Hij voerde een anti-

oorlogspolitiek en probeerde de Eerste Republiek om te vormen tot een corporatistische staat. Volgens 

Gallagher kan men Pais’ ‘República Nova’ zien als de voorloper van Salazar’s Estado Novo.48 De 

charismatische Pais hechtte veel belang aan traditionele waarden. Hij probeerde de traditionele politieke 

partijen af te schaffen door één partij (de Partido Nacional Republicano) en het parlement te vervangen 

door een corporatieve senaat. Onder zijn bestuur werden burger- en werkersbewegingen onderdrukt, net 

zoals linkse republikeinen.49 Pais herstelde ook de banden met de Katholieke Kerk en de monarchistische 

kringen. Ondanks zijn verwoede pogingen om de verschillende fracties in de Portugese politieke elite te 

verenigen, verloor Pais snel krediet. In december 1918 werd hij door een oorlogsveteraan in het 

treinstation Rossio in Lissabon doodgeschoten.50  

Portugal verzeilde na Pais’ dood in een burgeroorlog, waar de monarchisten de Portugese monarchie in 

het Noorden probeerden te herstellen. Na een korte regeringsperiode van de militair João do Canto e 

Castro werd de Portugese republiek hersteld onder António José de Almeida. De herstelling van de 

republiek veroorzaakte een verrechtsing van de monarchisten, militairen en integralisten.51 

 

                                                           
46 Baiôa, Fernandes en de Meneses, “The Political History of Twentieth-Century Portugal,” 3-4. 
47 Gallagher, Portugal, 25-6. 
48 Gallagher, Portugal,  27. 
49 Baiôa, Fernandes en de Meneses “The Political History of Twentieth-Century Portugal,” 4. 
50 Gallagher, Portugal, 27. 
51 Pinto en Rezola, “Political Catholicism, Crisis of Democracy and Salazar’s New State in Portugal”,356. 
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2.1.2. Van republiek naar militaire dictatuur  

 

De economische crisis die sinds decennia in Portugal heerste, bereikte een hoogtepunt in het midden van 

de jaren 20. Deze economische malaise die veroorzaakt werd door een budgettaire crisis en versterkt door 

een inflatiebeweging, verergerde de politieke instabiliteit van het land. De stemmen tegen de 

democratische republiek, komende vanuit de Portugese elite en de invloedrijkste sectoren – de 

professionele middenklasse, het leger en de Katholieke Kerk – werden steeds sterker. Op 28 mei 1926 

pleegde generaal Gomes da Costa een staatsgreep in Braga, vanwaar hij een nieuwe militaire dictatuur 

installeerde. Zowel de monarchisten, integralisten, katholieken en nationalisten deden mee aan de coup, 

net zoals ontevreden republikeinen. De eerste doelstelling van het nieuwe bewind was om de macht van 

de Portugese republikeinen voorgoed te breken. Nadien schafte het nieuwe regime het parlement af, een 

censuur werd opgelegd en er vond een verdere ontbinding plaats van de liberale democratische 

verworvenheden.  Een dictatoriaal regime werd opgeworpen als het redmiddel voor Portugal. Met behulp 

van macht en geweld probeerde men een efficiënt regime te installeren en economische stabiliteit te 

verkrijgen. Tegenstanders werden direct uitgeschakeld en de rechts-conservatieve elite domineerde het 

politieke toneel in Portugal. 52   

Het gebrek aan ervaring en inzicht om een land te besturen zorgde ervoor dat ook de militaire dictatuur 

de politieke en economische problemen niet kon oplossen. Daarnaast waren er interne strubbelingen 

tussen de militairen. Gomes da Costa had zich te zacht opgesteld voor de hardliners binnen de rechts-

conservatieve (militaire) kringen. Vooral om deze laatste reden werd hij al snel aan de kant geschoven 

door een andere bekende charismatisch militair, de generaal Oscar Carmona. Onder zijn leiding kwam er 

een nieuwe putch, die de  ‘Ditadura Nacional’ installeerde. 53  Carmona werd eerst premier en twee jaar 

later president. Carmona bleef het presidentschap bekleden tot zijn dood op 18 april 1951. 

De ‘Ditadura Nacional’ kon na enige tijd de verschillende politieke fracties niet meer temperen. Carmona 

werd als president herverkozen in maart 1928, maar legde enkele bevoegdheden neer. Hij benoemde 

Kolonel José Vicente de Freitas als eerste minister, die op zijn beurt enkele ministers met militaire 

achtergrond verving door technocraten en experten.54 Zo kwam een professor Economie van de 

                                                           
52 Baiôa, Fernandes en de Meneses, “The Political History of Twentieth-Century Portugal,” 4-5. 
53 Gallagher, Portugal, 38-42. 
54 Gallagher, Portugal, 41-7. 
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Universiteit van Coimbra aan de functie van Minister van Financiën.55 Deze professor, Dr Antonio de 

Oliveira Salazar, zal uiteindelijk in 1932 benoemd worden tot minister-president en de facto werd Salazar 

vanaf dan dictator.56  

Vanaf 27 april 1928 tot 1932 bekleedde Salazar de functie van Minister van Financiën met een uitzonderlijk 

grote portefeuille. De Portugese pers noemde Salazar “o ditador das finanças” door zijn – voor die tijd - 

uitzonderlijke macht over de andere ministeriële departementen. Het budget van ieder 

overheidsdepartement werd namelijk verleend door het Ministerie van Financiën. Alle maatregelen met 

betrekking tot de financiën van de Portugese staat dienden eerst besproken te worden met het Ministerie 

van Financiën. Het Ministerie beschikte over een veto met betrekking tot budgetvoorstellen. Tot slot 

diende ieder departement mee te werken met het Ministerie van Financiën om de uitgaven te 

verminderen en de inkomsten te verkrijgen.57 

Salazar’s beleid als nieuwe Minister van Financiën was een succesverhaal. In korte tijd kon Salazar de 

Portugese economie stabiliseren, het budget in evenwicht brengen en de Portugese escudo stabiliseren 

door een doorgedreven centralisatie, een optimalisatie van de belastingmethoden en een intensief 

besparingsbeleid.58 Eén tak waar Salazar resoluut af bleef, was de militaire bureaucratie. Hij was zichzelf 

zeer bewust van de invloed en de macht van het leger. Salazar stond machteloos ten opzichte van het 

Portugese leger en hij mocht de militaire kringen niet tegen de schenen schoppen. Zij waren altijd de 

drijvende kracht geweest achter de couppogingen. In een periode waar intens bespaard werd, nam de 

Portugese defensie in 1928 nog steeds bijna ¼ van het totale Portugese budget in.59  

Salazar’s succesvol economisch besparingsbeleid verleende hem genoeg krediet voor zijn latere politieke 

carrière als staatshoofd van Portugal. Ook in het buitenland bleven zijn maatregelen niet onopgemerkt. In 

maart 1935 schreef de Londense The Times over Salazar: ‘this is surely a record of which any country might 

be proud, and which marks Senhor Salazar as one of the greatest Finance Ministers of modern times.’  

Salazar’s populariteit als succesvol minister groeide hierdoor nationaal en internationaal. Hij begon in de 

jaren 1928- 1932 steeds meer buiten zijn comfortzone als Minister van Financiën te treden. Salazar begon 

                                                           
55 Na de coup van mei 1926 deed Carmona al beroep op Salazar als Minister van Financiën. Begin juli werd hij 
samen met twee andere professors uit Coimbra ingezworen maar hij keerde al snel terug naar Coimbra. Carmona 
had namelijk op 17 juni een nieuwe coup gepleegd en alle macht naar zicht toe getrokken. 
56 Stephen Lee, European Dictatorships, 1918-1945 (London: Routledge, 2004), 235. 
57 de Meneses, Salazar, 47. 
58 de Meneses, Salazar, 35-7. 
59 Gallagher, Portugal, 47-8. 
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zich te mengen in het publieke politieke debat door speeches en persinterviews te geven over zijn beleid, 

het beleid van de Portugese regering en de talrijke kabinet-crisissen, waarvan hij vaak aan de basis lag. 60 

Gedurende zijn periode als Minister van Financiën vonden er verschillende crisissen plaats. Fricties over 

het economische en financiële beleid tussen Salazar en de overige ministers lagen hier aan de basis. Salazar 

dreigde meermaals met zijn ontslag als Minister van Financiën, waardoor de regering viel. Ironisch genoeg 

kon Salazar altijd zijn ministerpost behouden door de onvoorwaardelijke steun van Carmona, de grote 

meerderheid van de politieke elite en de publieke opinie. Historici zijn het erover eens dat de 

onvoorwaardelijke steun van president Carmona beslissend was voor Salazar’s politieke carrière. Zo 

verklaarde president Carmona in juli 1929 dat er geen mogelijkheid op regeringsvorming is zonder 

Salazar.61 

In de komende jaren trad Salazar meer op de voorgrond van het Portugese politieke toneel. Na een nieuwe 

kabinetscrisis in februari 1930 verkreeg hij de portefeuille van de Minister van Koloniën bovenop zijn 

functie als Minister van Financiën. Hij voerde een sterke centralisering in, waardoor Lissabon een centrale 

bestuurlijke rol kreeg in de koloniale gebieden.62  

In de eerste maanden van 1932 werd het overduidelijk dat Salazar de nieuwe regering zou vormen. Op 28 

april kreeg hij het Grote Kruis van de Orde van het Koloniale Imperium ter verdienste van zijn vier jaar als 

Minister van Financiën. Een maand later, op 28 mei, kreeg het Grote Kruis van de Toren en het Zwaard 

(Ordem Militar da Torre e Espada). Dit was de hoogst mogelijke Portugese militaire erkenning en was 

voordien uitsluitend gereserveerd voor militairen. Salazar was de eerste burger die zo’n erkenning in 

ontvangst mocht nemen. Op 25 juni besloot de toenmalige premier, de conservatieve generaal Domingos 

de Oliveira, zijn ontslag in te dienen. President Carmona riep de Ministerraad bijeen en men besloot 

unaniem om Salazar de opdracht te geven om een regering te vormen. Op 4 juni vormde Salazar zijn 

nieuwe kabinet, dat vanaf 5 juni in werking trad.63   

 

 

                                                           
60 de Meneses, Salazar, 65-7. 
61 Gallagher, Portugal, 64. 
62 de Meneses, Salazar, 67. 
63 de Meneses, Salazar, 76-9. 
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2.2. Salazar en de Estado Novo 

 

Nu Salazar de Eerste Minister was, kon er werk gemaakt worden van een nieuwe constitutie. De nieuwe 

grondwet werd gelanceerd op 28 mei 1933 en transformeerde de Militaire Dictatuur in de Estado Novo 

(de Nieuwe Staat). Portugal werd officieel een corporatistische en unitaire republiek.64 In de nieuwe 

grondwet werden heel wat individuele vrijheden opgenomen, waaronder vrijheid van meningsuiting, 

vrijheid op verenigen en de vrijheid van pers. In realiteit werden die vrijheden ernstig ingeperkt met een 

clausule die de Portugese staat het recht gaf om de individuele vrijheden in te perken voor het 

gemeenschappelijke goed.65 

Zoals voordien was het staatshoofd de president en de regeringsleider de eerste minister. In theorie had 

de president meer macht dan de premier. In praktijk had de president echter een ceremoniële en 

symbolische functie en was het de eerste minister (Presidente do Conselho de Ministros de Portugal) die 

de effectieve macht had. De eerste minister runde de dagelijkse aangelegenheden in Portugal. Hij had de 

macht om wetten door te voeren zonder de goedkeuring van het parlement ( de Nationale Vergadering). 

Daarnaast gaf hij suggesties aan de president over het aannemen en ontslaan van de ministers. De nieuwe 

grondwet verleende veel daadkracht aan de uitvoerende macht en weinig aan de legislatieve macht. De 

uitvoerende macht was in handen van het kabinet, waar de eerste minister de centrale machtspersoon 

was. Hij riep het kabinet bijeen om wetten door te voeren en beslissingen te nemen. Er was geen 

bijeenkomst van het kabinet nodig. De premier kon op individuele basis werken met zijn ministers. Door 

de beslissende macht van de eerste minister noemen historici dit bestuurssysteem het ‘presidentialisme 

van de eerste minister’. 

Politieke partijen werden afgeschaft en alle politieke actoren werden ondergebracht in één partij, de 

União Nacional. De Nationale Unie diende als drukkingsgroep om alle klassen van de samenleving bijeen 

te brengen in een corporatieve beweging. De Nationale Unie stond onder het toezicht van een centraal 

comité, waarvan Salazar de president was. Iedere 4 jaar vonden er verkiezingen plaats, maar slechts 7.8% 

van de Portugese bevolking kon stemmen. Het gewone volk werd volledig gedepolitiseerd en had geen 

politieke invloed. Vooral de plattelandsbevolking werd iedere politieke macht ontnomen. 

                                                           
64 De officiële staatsvorm was nog steeds – net zoals tijdens de Militaire Dictatuur – de Tweede Portugese 
Republiek 
65 Gallagher, Portugal, 65-67. 
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Salazar’s Estado Novo was geïnspireerd op het middeleeuws corporatistisch ideaal. De bevolking werd 

onderverdeeld in corporaties, waarbij iedereen bijdroeg aan het gemeenschappelijk goed. De 

verschillende klasse-interesten worden harmonieus samengebracht in de corporaties, waarbij iedereen in 

theorie inspraak heeft. In praktijk werd het gewone volk volledig gedepolitiseerd. Daarnaast was Salazar’s 

corporatisme sterk beïnvloed door de Katholieke Kerk. Twee pauselijke encyclieken, de Rerum Novarum 

van paus Leo XIII en de Quadragesimo Anno van paus Pius XI, vormden de inspiratie voor zijn visie op de 

staat. De Estado Novo was traditioneel, paternalistisch en conservatief. 66  

Salazar maakte komaf met de liberale verworvenheden. Het republikeinse model uit de 19de eeuw kon 

onmogelijk functioneren in de context van de 20ste eeuw. Er diende een nieuwe orde uitgebouwd te 

worden. Enerzijds dienden alle segmenten van de natie ingeschakeld te worden voor het 

gemeenschappelijke (nationale) goed. Anderzijds moet de natie beschermd worden tegen internationale 

ideeën en interesten. De Portugese natie moet zich afschermen om op haar eigen tempo te ontwikkelen. 

De staat moest sterker worden om een harmonieuze samenleving te promoten en versterken. 67 

Om een unitaire en harmonieuze staat te bekomen, hechtte Salazar veel belang aan traditionele waarden 

en loyaliteiten. Hij wou de Portugezen terug trots maken op hun natie. Om die nationale trots te voeden, 

greep hij op nostalgische wijze terug naar het glorieuze Portugese wereldrijk uit de 16de eeuw.68 Dat 

koloniale wereldrijk was de laatste eeuwen sterk afgebrokkeld. Er was een sterke koloniale competitie met 

Duitsland en Italië. Zoals eerder vermeld hadden er tussen Groot-Brittannië en Duitsland geheime 

onderhandelingen plaatsgevonden over Angola. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog probeerde 

Groot-Brittannië de Duitse expansiedrang tegen te gaan door Hitler Angola als compensatie aan te bieden. 

Salazar wist van deze onderhandelingen en verzette zich er sterk tegen. Hij en de politieke elite geloofden 

dat een koloniaal imperium een voorspoedige toekomst voor Portugal verzekerde. Niet alleen 

economische motieven speelden hier in mee maar ook politieke overwegingen. Overzeese koloniale 

bezittingen betekenden aanzien en versterkten het imago.69  

Het belang dat Salazar hechtte aan het Portugese koloniale imperium lag in het verlengde van een oude 

discussie over de rol van Portugal in de wereld. In de Portugese intellectuele kringen had men namelijk 

twee kampen. Enerzijds had men een pro-Europees kamp, die de toekomst van Portugal zag binnen Europa 

en pleitte voor een intensievere betrokkenheid bij Europese aangelegenheden. Anderzijds had men een 
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mondiaal kamp, die de Portugese betrokkenheid in Europa zag als een doemscenario met nefaste gevolgen 

voor de toekomst van Portugal. Het mondiale kamp argumenteerde dat Portugal een te klein en perifeer 

land is om een dominante rol op te nemen binnen Europa. In plaats van een ondergeschikte rol binnen 

Europa aan te nemen, moet Portugal ontdekken, koloniseren en handel drijven met de rest van de 

wereld.70 

In de loop van de twintigste eeuw – en zeker na de Eerste Wereldoorlog – werd het eerste kamp 

geassocieerd met democratische denkers, terwijl het tweede kamp een nationalistisch bastion was. 

Salazar behoorde natuurlijk tot het tweede kamp. In de eerste plaats diende er vrede en rust te zijn in 

Europa zodat Portugal zich op haar eigen tempo kon ontwikkelen als een koloniale mogendheid. In 

navolging van de Abyssinthië-crisis in 1935 verklaarde Salazar in zijn Discursos dat Portugal zijn plichten 

ten aanzien van de League of Nations zou vervullen. Maar Portugal bleef een Atlantische mogendheid met 

een blik op de wereld in plaats van Europa. 

“Somos sobretudo uma potência atlântica [...] a linha tradicional da nossa política externa, 

coincidente com os verdadeiros interesses da Pátria portuguesa, está em não nos envolvermos, 

podendo ser, nas desordens europeias, em manter a amizade peninsular, em desenvolver as 

possibilidades do nosso poderia atlântico.”.71 

“Wij zijn boven alles een Atlantische mogendheid […] de traditionele lijn van onze buitenlandse 

politiek ligt in het verlengde van de waarlijke interesses van het Portuguese vaderland, namelijk 

niet betrokken raken bij Europese onrusten, maar het behouden van de Iberische vriendschap en 

de mogelijkheden tot een Atlantische macht te ontwikkelen.” 

2.2.1. Salazar en de andere dictaturen 
 

Het staat buiten kijf dat de Estado Novo van Salazar een dictatoriaal regime was. Maar de Estado Novo in 

hetzelfde rijtje plaatsen als het nationaalsocialisme van Adolf Hitler en het fascisme van Benito Mussolini 

is onterecht.72 Salazar’s autoritair regime had zeker en vast gelijkenissen met de andere Europese 

dictaturen, maar ook diepgaande ideologische en praktische verschillen. Het eerste onderscheid ligt in het 

traditioneel conservatisme van de Estado Novo. Het nationaalsocialisme en het fascisme kenmerken zich 
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door hun revolutionaire karakter. Zij willen breken met de toenmalige maatschappij, terwijl de Estado 

Novo net op nostalgische wijze wil teruggrijpen naar het goede verleden. 

Het tweede belangrijke onderscheid bevindt zich in het gebrek aan massapartijen. In Duitsland en Italië 

groeiden partijen uit tot massale bewegingen, die op straat kwamen. In Portugal werd het volk volledig 

gedepolitiseerd, waardoor politieke macht geconcentreerd was in de handen van een selectieve groep.73  

Het derde belangrijke onderscheid kan gevonden worden in het afwijzen van racistisch en antisemitisch 

gedachtegoed. De Estado Novo heeft nooit biologische, raciale of antisemitische elementen gelegaliseerd 

in haar beleid. Minderheden werden nooit systematische benadeeld of gecriminaliseerd. Portugese 

historici stellen unaniem dat men in Portugal nooit antisemitische uitlatingen had. De Portugese bevolking 

was een homogene samenleving zonder minderheden.74 

Natuurlijk heeft de Estado Novo enkele gelijkenissen met de andere dictatoriale regimes door hun 

gemeenschappelijk nationalisme, anticommunisme, autoritarisme en antiliberalisme. Ook in Portugal 

werd de bevolking onderdrukt door een sterke politiemacht, die zich soms gedroeg als een ‘staat binnen 

een staat’.75 

2.2.2. De Polícia de Vigilância e de Defensa do Estado (PVDE). 
 

De Portugese Staatspolitie, de Polícia de Vigilância e de Defensa do Estado (PVDE), was een belangrijk 

repressiemiddel in de Estado Novo. In 1933 werden de bestaande geheime diensten vervangen door een 

nieuwe politie met meer bevoegdheden. Ze was verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid van de 

Estado Novo. Enerzijds was ze bevoegd voor het in kaart brengen en onderdrukken van binnenlandse 

dissidente krachten. Anderzijds was ze bevoegd voor het voeren van contraspionage en het controleren 

van buitenlanders. Met behulp van Duitse en Italiaanse politiekorpsen werden ze aan het begin van de 

jaren 30 getraind. Vooral na de oorlog verkreeg de PVDE een gevreesde reputatie bij de Portugese 

bevolking.76 

De dienst stond onder leiding van Augustino Lourenço, die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan Britse zijde 

gevochten had. Hij was een sterk en autoritair persoon, die goed bevriend was met Salazar. Hij 

reorganiseerde de Staatspolitie volledig. Dankzij hem verkreeg de PVDE ook een centrale rol in het 
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toekennen van visa voor buitenlanders. In de loop van de jaren 30 was er een zogenaamde machtsstrijd 

ontstaan tussen de PVDE en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MNE). Portugese buitenlandse 

vertegenwoordigers overtraden met regelmaat de richtlijnen van het MNE. Op het einde van de jaren 30 

kende Salazar hierop meer daadkracht toe aan de PVDE. Ze kregen meer controle inzake de grensbewaking 

en de binnenkomst van buitenlanders.77 Daarnaast mochten buitenlandse vertegenwoordigers enkel visa 

toekennen na een duchtige screening door de PVDE. Duizenden visa werden om onverklaarbare redenen 

afgewezen. Sommige historici zien antisemitische uitlatingen binnen de rangen van de PVDE. Zo zou de 

kapitein Paul Cumano een fervente bewonderaar zijn van Duitsland en Italië.  

2.3. Portugal en de toenemende vooroorlogse spanningen 

 

Bij het begin van de jaren 30 stelden twee buitenlandse dreigingen de macht van Salazar op de proef. 

Enerzijds ontstond er in het naburige Spanje een bloedige burgeroorlog, waar beide uiteinden van het 

politieke spectrum lijnrecht tegenover elkaar stonden. Anderzijds werd Portugal in de aanloop naar de 

Tweede Wereldoorlog geconfronteerd met een toestroom van buitenlanders. Sinds Hitler aan de macht 

was gekomen, waren steeds meer Joden hun thuisland ontvlucht. De Joodse buitenlanders zochten elders 

een nieuw leven. Portugal met de Atlantische havens van Lissabon en Porto werd opeens aantrekkelijke 

verbindingen met de andere continenten. Geconfronteerd met de naburige burgeroorlog en een lichte 

toestroom van buitenlanders, verstrengde Portugal zijn migratiebeleid. In dit hoofdstuk bespreken we 

enerzijds de Spaanse Burgeroorlog en het Iberische Pact dat daaruit voortvloeide en anderzijds de Joodse 

migratie uit Oost-Europa. Vervolgens bekijken we de gevolgen hiervan voor het Portugese migratiebeleid. 

De Spaanse Burgeroorlog en de republikeinse uittocht zorgde ervoor dat Joodse vluchtelingen uit Oost-

Europa het land niet mochten binnenkomen, werden opgesloten of uitgewezen. 

2.3.1. De Spaanse Burgeroorlog, het Iberisch Pact en de Portugese neutraliteit 

 

In het buurland Spanje vonden er soortgelijke constitutionele en politieke ontwikkelingen plaats. De 

Spaanse monarchie was in verval geraakt en kwam onder druk te staan van (anti)democratische stemmen. 

Er was veel sociale onrust en Spanje was verwikkeld in de Spaans-Marokkaanse oorlog. In 1931 werd de  

Spaanse Tweede Republiek uitgeroepen. De Spaanse Republiek probeerde democratische waarden te 

introduceren. Er vonden socio-economische hervormingen plaats die de wens tot autonomie van bepaalde 
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regio’s in rekenschap bracht. Er kwam echter veel protest van de monarchisten, militairen, katholieken en 

Falangisten. In oktober 1933 kwam er een centrumrechtse meerderheid van monarchisten, 

conservatieven, christendemocraten en liberalen aan de macht. Geleidelijk aan ontstonden er zo twee 

politieke strekkingen in Spanje die lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Aan het linkse spectrum 

stonden de republikeinen, socialisten en communisten en aan de rechtse zijde de monarchisten, militairen, 

katholieken en Falangisten. 78  

Op 18 juli 1936 startte een militaire samenzwering tegen de republiek die een bloedige burgeroorlog tot 

het gevolg had. Beide kampen werden door andere landen gesteund waardoor dit nationaal conflict een 

internationaal karakter kreeg. Deze burgeroorlog wordt zo vaak gedefinieerd als een microkosmische 

oorlog die de Tweede Wereldoorlog voorafging. Fascisten, communisten en democraten stonden hier voor 

de eerste keer tegenover elkaar. De nationalisten rond generaal Franco kregen financiële, militaire, 

materiële en logistieke steun uit Duitsland, Italië en het buurland Portugal. Het linkse kamp kreeg steun 

van de USSR en Mexcio. Vanuit verschillende Europese landen, waaronder België, kwam er steun aan beide 

kampen.79  

Steun uit Portugal aan het nationalistische kamp kon niet uitblijven. Salazar zag het linkse kamp als een 

bedreiging voor de jonge Estado Novo. Met hun democratische en socialistische idealen konden ze interne 

opstanden veroorzaken in Portugal. De Spaanse nationalisten werden vanaf het begin van de burgeroorlog 

gesteund met extra manschappen en hun bevoorrading. Dankzij de Duitse, Italiaanse en Portugese hulp – 

maar ook de verschillende brigades die uit andere Europese landen kwamen – kon de burgeroorlog op 1 

april 1939 beëindigd worden.80 

Op 17 maart 1939, enkele dagen voor de overwinning van Franco in de burgeroorlog, tekenden Spanje en 

Portugal het Verdrag van Vriendschap en Non-agressie of kortweg het Iberisch pact. Dit pact luidde een 

nieuwe fase in de moeilijke relatie tussen de twee Iberische landen en is het resultaat van de gesprekken 

en ontmoetingen tussen de nieuwe dictators van Spanje en Portugal: Salazar en Franco. Beiden waren 

gefocust op het consolideren van hun eigen interne machtspositie en met de komst van een nieuw 

(mondiaal) conflict, besloten beide landen elkaars grenzen en territorium te respecteren en te beschermen 
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tegen een externe agressor. Salazar hoopte met dit pact Franco’s expansiedrang te temperen. Voor Franco 

was het van cruciaal belang om intensievere banden te onderhouden met Portugal omwille van haar 

bondgenootschap met Groot-Brittannië. Zowel voor Groot-Brittannië als voor Portugal was het belangrijk 

om Spanje uit de sfeer van de as-mogendheden te houden. Sinds de Duitse en Italiaanse steun tijdens de 

burgeroorlog was Spanje steeds verder in de fascistische invloedsfeer terechtgekomen. Een Spaanse 

neutraliteit was van vitaal belang voor het behouden van de Britse invloed in de Straat van Gibraltar.81 

Het pact was geen ideologische alliantie tussen beide landen, maar had uitsluitend een geopolitiek 

karakter.82 Vanaf het begin was het duidelijk dat de Iberische neutraliteit de kern van dit pact vormde. 

Daarnaast wilden beide landen, die gedurende eeuwen moeilijke relaties gehad hebben, een sfeer van 

cordialiteit en vriendschap creëren door de Iberische relaties te behouden. De Iberische 

neutraliteitsverklaring kon Spanje niet onttrekken van haar banden met Duitsland en Italië. Op 27/3/1939 

tekende Gomez-Jordana, Spaans Minister van Buitenlandse Zaken, het multilateraal anti-Komintern Pact 

met Duitsland, Japan en Italië en spoorde hij zijn collega Salazar aan om hem hierin te volgen.83 Vier dagen 

later ondertekende de Minister van Buitenlandse Zaken het bilateraal Verdrag van Vriendschap met 

Duitsland in Burgos. Alhoewel dat het Iberisch Pact net ondertekend was, kwam Spanje door de twee 

verdragen tegen het internationaal communisme steeds dichter in de sfeer van de As-mogendheden.  

Met de bezetting van de Lage Landen en Frankrijk werd er op 29 juli 1940 een nieuw protocol bij het 

Iberisch pact gevoegd. De veiligheid van beide landen werd nog verder onder een verenigd Iberische 

neutraliteit gebracht. Maar de echte invulling van het protocol was open voor eigen interpretatie. De 

Spaanse Falangisten met hun nationalistische agenda beschouwden het als een middel om Portugal verder 

in hun nationale invloedsfeer te brengen. Portugal zag het protocol als de beste manier om de Spaanse 

neutraliteit te bewaren en een Spaanse invasie in Portugal te voorkomen. Later zou blijken dat het Iberisch 

Pact een loos gegeven was. Sinds 1941 begon Spanje met Duitse hulp een invasie van Portugal te 

plannen.84 
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2.3.2. De vooroorlogse migratie en het Portugese migratiebeleid 
 

Geconfronteerd met een toenemende (Joodse) immigratie vanaf de tweede helft van de jaren 30 

begonnen de Europese natiestaten hun grensbeleid te verstrengen. In tegenstelling tot België, Nederland 

en Frankrijk, die al in de jaren 20 geconfronteerd werden met een toenemende buitenlandse migratie, 

werd Portugal pas op het einde van de jaren 30 een toevluchtsoord. Velen waren Oost-Europese Joden 

die via de haven van Lissabon probeerden het Europese continent voorgoed te verlaten. Door het 

gevaarlijk politieke klimaat en de slechte socio-economische omstandigheden was Portugal voor weinigen 

de eindbestemming. De Portugese dictatuur, het slechte economische klimaat en de nabijheid van de 

Spaanse Burgeroorlog zorgden ervoor dat Portugal een onaantrekkelijke bestemming was. In het 

verlengde hiervan ligt de aversie van de Portugese regering ten aanzien van buitenlanders, die met hun 

eventuele republikeinse en communistische ideeën een bedreiging zouden kunnen vormen voor de jonge 

Estado Novo. Het is niet verwonderlijk dat de PVDE gedurende het Spaanse conflict een groot aantal 

politieke vluchtelingen nauwgezet opvolgde en interneerde. 

De Portugese autoriteiten waren de vluchtelingen liever kwijt dan rijk. Portugal was geen eindbestemming, 

maar een transitland. De buitenlanders moesten zo snel mogelijk het land weer verlaten en hun reis 

doorzetten. Ook de Verenigde Staten en de andere Europese landen zagen Portugal niet als een 

toevluchtsoord. Het land was initieel niet uitgenodigd op de Evian Conferentie in juli 1938. Onder leiding 

van de Amerikaanse president Roosevelt probeerde men een oplossing te zoeken voor het 

vluchtelingenprobleem. Landen konden op vrijwillige basis een bepaald aantal vluchtelingen opnemen. 

Men richtte een organisatie op: het Intergovernmental Committe on Refugees (IGCR ). Het is niet 

verwonderlijk dat Roosevelts facultatieve oplossing op niets uitdraaide: geen enkel deelnemend land wou 

de vluchtelingen opnemen, zowel in eigen land als in de kolonies. Nieuwe deelnemende landen werden 

gecontacteerd. Zo werd Portugal in augustus dan toch uitgenodigd om deel te nemen in het IGCR, hetgeen 

Salazar resoluut afwees.85 

Milgram en Pimentel stellen dat Portugal een toevluchtsoord werd wanneer de andere Europese landen 

hun grenzen sloten. De binnenkomst van ‘ongewenste’ buitenlanders zorgde ervoor dat het MNE en de 

PVDE steeds meer controle probeerden te krijgen op het toekennen van ingangsvisa. Vooral de PVDE was 

vragende partij voor een duidelijk migratiebeleid. Zoals eerder vermeld hadden de buitenlandse 

vertegenwoordigers regelmatig de richtlijnen van het MNE naast zich neer gelegd.  Vanaf 1935 tot en met 
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het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de diplomatieke daadkracht van de Portugese buitenlandse 

vertegenwoordigers ernstig ingeperkt. Daarnaast begon de PVDE richtlijnen door te sturen naar de 

scheepsdiensten. Passagiers konden pas scheepstickets kopen na toestemming van de Portugese politie.86 

De Portugese autoriteiten tekenden de regelgeving omtrent het toekennen van ingang- en transitvisa uit 

in 1938 tot 1939. Dit migratiebeleid bleef gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog gelden. Initieel 

voerde men beperkingen in met betrekking tot de toekenning van visa aan Russen, Polen, Oostenrijkers, 

Duitsers, Tsjechen en staatlozen. Vaak waren dit mensen van Joodse afkomst. Op 28 oktober 1938 

vaardigde het MNE circulaire n°10 uit. Joden mochten zich niet meer vestigen in Portugal of de kolonies. 

Men mocht enkel dertig dagen in het land verblijven als toerist.87 

Op 11 november 1939 verstuurde het MNE de circulaire n°14. Dit circulaire was samen met circulaire n°10 

de steunpilaar van het Portugese migratiebeleid. De buitenlandse vertegenwoordigers mochten geen 

enkel visum toekennen zonder toestemming van het MNE. Alle buitenlanders werden getest of ze genoeg 

middelen hadden om hun reis verder te zetten. Joden die niet konden terugkeren naar hun thuisland of 

land van oorsprong konden geen visum krijgen. Ook Joden die geen geldige visum voor het land van 

bestemming of geldige scheepspapieren hadden, werd de toegang tot Portugal ontzegd.88 

De mogelijkheid om als buitenlander naar Portugal te komen, werd zeer moeilijk gemaakt. Vooral voor de 

vele Joden, die gedurende de vlucht hun paspoorten kwijtspeelden, was dit een zeer moeilijke situatie. Ze 

mochten niet naar hun land van herkomst terugkeren, konden geen ingangsvisa verkrijgen om een 

overzees land te betreden en konden bijgevolg Portugal niet binnenkomen. Slechts enkelen konden 

Portugal binnen geraken met geldige papieren, velen bevonden zich voor gesloten grenzen.89 

Kortweg betekende dit dat men een geldig visum nodig had voor het land van bestemming vooraleer men 

een Portugees transitvisum kon verkrijgen. Ook Spanje hanteerde een soortgelijk migratiebeleid. Men kon 

enkel Spanje binnenkomen, indien men beschikte over een geldig Portugees visum en een geldig Frans 

uitgangsvisum. Bijgevolg moest de vluchteling vaak weken wachten vooraleer men de nodige papieren 

had om zijn of haar reis verder te zetten. 
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2.4. Portugal tijdens de Tweede Wereldoorlog: de penibele neutraliteit van “the 

allied neutral” 

 

2.4.1. De Schemeroorlog: september 1939 – april 1940 

 

Op 1 september 1939 viel Duitsland het Poolse grondgebied binnen. Op 3 september verklaarden Groot-

Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Duitse blitzkrieg veroverde Polen in slechts vier weken 

tijd, maar nadien vonden er maandenlang geen militaire confrontaties meer plaats. Men probeerde met 

een appeasementpolitiek de Duitse expansiedrang te sussen. In tussentijd bereiden de Europese staten 

zich voor op een nieuw conflict.  

De Britse oorlogsverklaring aan Duitsland had geen complicaties voor de eeuwenoude Anglo-Portugese 

alliantie. Samen met het Iberische Pact tussen Spanje en Portugal was deze alliantie een hoeksteen in het 

Portugese buitenlandse beleid. Deze alliantie dateert uit 1373 en werd in de geschiedenis verschillende 

keren vernieuwd en bijgewerkt. Portugal, een klein land met een groot koloniaal rijk, had nood aan een 

bondgenoot om de invloed van Castilië tegen te gaan en om haar communicatie en contacten met de 

verschillende kolonies te onderhouden. Groot-Brittannië kreeg een deel van de winsten en mocht gebruik 

maken van strategische punten op het Portugese vasteland en de eilanden. Alhoewel de alliantie 

eeuwenoud was, bleef ze zeer belangrijk in de Tweede Wereldoorlog en in de naoorlogse periode.  

Bij de Duitse inval op Polen verklaarde Salazar dat de alliantie intact bleef, maar omdat Groot-Brittannië 

geen Portugese hulp vroeg, bleef het land neutraal.90  

“His Majesty's Government in the United Kingdom much appreciates the assurances given by the 

Portuguese Government on the 1" September and agrees with them that observance of neutrality 

by Portugal would best serve the mutual interests of both Portugal and Great Britain in the present 

emergency. They are also in agreement with the decision of the Portuguese Government to refrain 

from making any declaration of neutrality.”91 
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Portugal bleef dus neutraal zonder een formele verklaring van de neutraliteit uit te vaardigen. Haar 

neutraliteit was open voor interpretatie en was dus zeer dynamisch naargelang de 

oorlogsomstandigheden. Een goede interpretatie over Salazar, Portugal en de Tweede Wereldoorlog vloeit 

voort uit het buitenlands beleid van Salazar – intact houden van het Portugese grondgebied en koloniale 

imperium – de  neutraliteitspolitiek en haar eeuwenoud bondgenootschap met Groot-Brittannië. 

2.4.2. De verovering en overheersing van Europa door nazi-Duitsland: mei 1940 – 

november/december 1942 

 

De Schemeroorlog eindigde met de Duitse aanval op Denemarken en Noorwegen in de nacht van 8 op 9 

april 1940. België en Nederland waren nog steeds neutraal maar bereidden zich voor op een tweede oorlog 

met Duitsland. Eén maand later, in de nacht van 9 op 10 mei, vielen de Duitse troepen de Lage Landen 

binnen om zo Frankrijk te veroveren. Op 25 juni volgde de Franse capitulatie en werd Frankrijk opgedeeld 

in een bezette en vrije zone. De snelle verovering van Frankrijk wijzigde de geopolitieke situatie enorm. 

Groot-Brittannië stond er nu alleen voor en geheel West-Europa was onder Duitse bezetting. Met de val 

van Frankrijk was Portugal het laatste vertrekpunt om Europa te verlaten. Duizenden vluchtelingen 

kwamen aan in Portugal en probeerden via de laatste vrije havens het Europese vasteland te verlaten. 

Onder de duizenden vluchtelingen bevonden zich Europese staatshoofden en politici, waaronder enkele 

Belgische regeringsleden, de Roemeense koning Karel II en de Hertog van Windsor.92 

Ondertussen beseften de bezette landen dat Duitsland voor enige tijd aan de macht zou blijven. Nu 

Frankrijk gedeeltelijk bezet was en er een collaborerend regime aan de macht was in Zuid-Frankrijk, begon 

men te hopen op een compromisvrede en een snel einde van de oorlog. Ook Duitsland hoopte op een 

snelle compromisvrede of een snelle overgave van Groot-Brittannië. Op het Iberisch schiereiland vond een 

geheime operatie plaats tussen Spanje en Duitsland omtrent de aanwezigheid van de Hertog van Windsor. 

Men wou de Britse ex-koning gebruiken voor eventuele vredesonderhandelingen tussen Duitsland en 

Groot-Brittannië. De Duits-Spaanse samenwerking kreeg de naam ‘Operatie Willi’.  

Operatie Willi herbevestigde voor Salazar de nauwe band tussen Spanje en Duitsland. De Duitse 

inlichtingendienst (Abewehr) was zeer aanwezig in Spanje en specifiek Madrid. Een Spaanse deelname aan 

de oorlog betekende natuurlijk een gevaar voor Portugal. De Portugezen vreesden al decennialang een 

Spaanse inval. Door de belangrijke geografische ligging van Portugal, werd een Spaans/Duitse invasie van 
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Portugal meermaals gevreesd. Duitsland wou namelijk de volledige controle over het Middellands 

Zeegebied en de Britten verdrijven uit Gibraltar. Vooral tussen december en februari 1941 was de kans 

reëel dat Spanje en Duitsland het Portugese vastenland zouden aanvallen. De codenaam voor de 

verovering van Gibraltar werd Operatie Félix. Franco weigerde echter daaraan deel te nemen. Hitler stelde 

het plan uit door de komende Duitse invasie van de Sovjet-Unie, Operatie Barbarossa. 

Aangezien het – volgens Britse inschattingen – slechts drie weken zou duren vooraleer de Spaanse troepen 

Lissabon zouden bereiken, was het voor Salazar van vitaal belang om Spanje uit de oorlog te houden. 

Daarenboven was het Portugese leger slecht bewapend. Groot-Brittannië als bondgenoot weigerde om 

wapens en oorlogsmateriaal te leveren aan Portugal. Samen met de Britse economische blokkade en de 

zwarte economische lijst zorgde dit voor zeer veel strubbelingen in de oude alliantie. 

De Duitse propagandadiensten probeerden in de eerste jaren van de oorlog sterk in te spelen op de 

Portugese frustraties ten aanzien van Groot-Brittannië. Ze deden hun uiterste best om Salazar te doen 

geloven dat de Britten de monarchie wilden herstellen. De Britten gingen natuurlijk in het tegenoffensief 

en probeerden Salazar tevreden te stellen met complimenten en eretitels.93 Op 20 september 1940 

bedankte Churchill Salazar voor zijn inspanningen om het Iberische schiereiland uit de oorlog te houden:  

“I have followed with the greatest sympathy and admiration the efforts you have made to prevent 

war spreading to the Iberian Peninsula. As so often during the many centuries of the Anglo-

Portuguese Alliance, British and Portuguese interests are identical on this vital question.”94 

Historici zijn het erover eens dat Salazar’s rol om Spanje uit de oorlog te houden één van zijn grootste 

verdiensten is geweest. Zowel de veranderende oorlogsomstandigheden als de ontmoetingen met Salazar 

speelden mee in Spanje’s overgang van non-belligerent naar neutraal land. Ondanks de belofte die de 

Spaanse overheid gaf aan de Portugese ambassadeur in Spanje, Teotónio Pereira, over het behouden van 

de Spaanse neutraliteit, werd Spanje op 12 december 1940 een non-belligerente macht, maar bezette 

toch Tanger. Een houding die op zijn minst als dubbelzinnig kan worden beschouwd. 95 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond er slechts één ontmoeting plaats tussen beide dictators, namelijk 

tussen 11 en 13 februari 1942. De ontmoeting gebeurde op initiatief van Portugal, maar kwam er 

voornamelijk na langdurige Britse druk op Teotónio Perreira en Salazar. Generaal Franco stemde meteen 
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toe maar voor meer dan een jaar lang werd de ontmoeting uitgesteld. Na de bezetting van Portugees 

Timor door de geallieerden en nieuwe Duitse dreigingen in Zuid-Frankrijk, hernam Salazar het idee. 

Volgens Rezola was de Portugese zwakheid binnen het internationale oorlogstoneel de stimulans om het 

idee te hernemen.96 

Tijdens deze ontmoeting werden vermoedelijk vooral de oorlog en de Iberische neutraliteit besproken. 

Van deze ontmoeting zijn geen officiële documenten bewaard. Beide onderhandelaars stuurden achteraf 

verschillende conclusies naar respectievelijk de Britten (door Salazar) en de Duitsers (door Franco). Toch 

was de ontmoeting een succes voor beide landen. Portugal slaagde erin om Spanje dichter bij de Iberische 

neutraliteit en verder weg van de as-mogendheden te brengen. Spanje kreeg de garantie van de Portugese 

neutraliteit. Het Iberische Blok was terug verstevigd.97  

In augustus werd de pro-Duitse Suñer vervangen door de meer gematigde Francisco Gómez-Jordana als 

Minister van Buitenlandse Zaken. Spanje werd in september 1942 opnieuw neutraal.98  

Meteen na de ontmoeting in Sevilla verklaarde Franco zijn openlijke steun aan de strijd in het Oosten. Aan 

het Oostfront vochten mensen van verschillende nationaliteiten.99 Naast de Vlaamse Oostfronters stuurde 

ook de Spaanse en Portugese overheid milities om te vechten tegen het ‘goddeloze communisme’. Enkele 

maanden voor de ontmoeting, op 11 juli 1941, verklaarde het Portugese Legioen haar steun aan Hitler’s 

strijd tegen het communisme.100 Operatie Barbarossa was toen nog niet van start gegaan, maar een 

confrontatie tussen Duitsland en de Sovjet-Unie leek niet veraf. Het Portugese Legioen was een 

paramilitaire organisatie die in oorsprong de spirituele erfenis van Portugal beschermde en verdedigde 

tegen de communistische en anarchistische dreiging.  

In de herfst van 1942 vonden een aantal grote oorlogsveranderingen plaats. De overgang van 1942 naar 

1943 was een echt kantelmoment in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden boekten hun eerste grote 

overwinningen in november met het verslaan van het Duitse Afrikakorps van veldmaarschalk Rommel in 

El Alamain. In december slaagde het Duitse leger er niet in Stalingrad te veroveren. Een snelle verovering 

van de Sovjet-Unie leek nog weinig waarschijnlijk en het Rode Leger slaagde erin de Duitsers terug te 

dringen. Om de verliezen in Noord-Afrika te counteren, bezetten de Duitsers de Vichy-zone op 10 
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november 1942. De Duitse troepen stonden nu terug aan de voet van de Pyreneeën, 1.200 kilometer van 

Lissabon. De Duitse dreiging was nooit veraf voor Salazar, maar de kans op een invasie werd kleiner. 

2.4.3. De geallieerden slaan terug: 1943-1945 

 

In de latere jaren van de Tweede Oorlog moest Portugal heel wat meer rekening houden met de 

buitenlandse politiek van de geallieerden. De geallieerden boekten hun eerste grote winsten op het 

oorlogstoneel. Zowel Groot-Brittannië als de Verenigde Staten oefenden diplomatieke druk op Salazar en 

de Portugese ambassadeur in Londen, Armindo Monteiro, om zich uitgesproken aan de geallieerde zijde 

te scharen. Monteiro’s diplomatieke carrière werd zelfs beëindigd door de Azoren-deal. Door zijn 

uitgesproken pro-geallieerde positie kwam hij in diskrediet bij Salazar, die hem terugriep naar Lissabon. 

Portugese historici stellen dat de neutrale positie van Portugal vanaf 1943 veranderde in een neutrale 

samenwerking met de geallieerden.101 

2.4.3.1. De onderhandelingen van de Azoren: de Portugese integriteit 

ingeperkt?  

 

De succesvolle landing van de geallieerden in Noord-Afrika op 11 november van 1942 verkleinde de directe 

betrokkenheid van het Iberische schiereiland in de Tweede Wereldoorlog. Churchill beloofde in een 

persoonlijk bericht aan Salazar op 7 november 1942 dat er geen veranderingen zouden plaatsvinden in de 

Britse-Portugese relaties, ondanks het feit dat de gevechten dicht bij Spanje en Portugal plaatsvonden. 

Ook Roosevelt verzekerde Salazar dat de geallieerden het Portugese territorium zouden respecteren.102  

Die laatste belofte konden de Britten en de Amerikanen niet nakomen. Om het gebrek aan militair 

overwicht in de oorlog op zee te counteren, hadden de geallieerden nood aan een basis dichter bij het 

Europese vasteland. De Azoren eilanden waren perfect om een marinebasis op te richten. De strategische 

positie van de Azoren, die op 1370 kilometer van het Iberisch schiereiland liggen en 2341 kilometer van 

het Amerikaanse vasteland, zorgde ervoor dat dit eiland een sleutelrol speelde in de strijd om de 

Atlantische Oceaan. Tot grote frustratie van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten stemde Salazar niet 

meteen in. Vanaf begin 1943 tot aan de zomer van hetzelfde jaar begonnen de onderhandelingen over de 

geallieerde aanwezigheid op de Azoren. De onderhandelingen duurden zeer lang en betekenden het einde 
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van de Portugese ambassadeur in Londen, Armino Monteiro. Door zijn uitgesproken pro-Britse positie over 

de Azoren-deal geraakte Monteiro in diskrediet bij Salazar en werd hij na de afsluiting van de 

onderhandelingen teruggeroepen naar Lissabon.103 

Salazar zag een geallieerde aanwezigheid op de Azoren als een bedreiging van de Portugese neutraliteit. 

Hij vreesde dat de as-mogendheden nu Portugal de oorlog zouden verklaren. Aangezien de Duitsers 

gebiedsverlies aan het boeken waren in Oost-Europa en in Noord-Afrika, was de kans op een Duitse invasie 

of represailles weinig waarschijnlijk. De concentratie van Duitse troepen aan de grens met Frankrijk en 

Spanje, was sterk verminderd. De geallieerde druk voor een militaire basis op de Azoren gold als een aanval 

op de Portugese integriteit.104 Een Britse en/of Amerikaanse aanwezigheid ging in tegen één van de 

hoeksteunen van de Portugese neutraliteit: het behouden van het Portugese territorium en de koloniale 

gebieden. 

2.4.3.2. De bezorgdheid van Salazar over het naoorlogse Portugal 

 

Naarmate de geallieerde successen zich in de loop van 1943 en 1944 bleven opstapelen, begon Salazar na 

te denken over de naoorlogse wereld waarin Europa zou verkeren. Het begon duidelijk te worden dat de 

naoorlogse wereld opgedeeld ging worden in twee grote delen: een democratisch blok in het Westen en 

een communistisch blok in het Oosten. Hoe moest Portugal als corporatistisch regime, dat zich 

propageerde als een alternatief voor zowel de liberale democratie als het communisme, zich 

manoeuvreren binnen deze opdeling?105 

Ook de toenemende binnenlandse onrusten droegen bij aan dergelijke zorgen bij Salazar. De economische 

blokkade en de rantsoeneringen van voedsel voor de gewone bevolking zorgden voor toenemende sociale 

onrusten vanaf het einde van 1941.106 Daarnaast besefte men dat een klein deel van de economische elite 

schatrijk werd van de lucratieve oorlogshandel. Buitenlandse mogendheden kochten massaal Portugese 

producten op. Aangestuurd door de Partido Comunista Português (PCP) kwam de plaatselijke bevolking 

steeds meer op straat. In oktober en november van 1942 braken er revoltes en stakingen uit in Lissabon. 

De gewone bevolking stuurde steeds meer aan op politieke veranderingen.107 Wanneer de Tweede 
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Wereldoorlog voorbij was, voerde Salazar minimale sociale en politieke veranderingen door. Hij probeerde 

hiermee de sociale onrusten te temperen. 

 

2.4.4. Portugal als handelspartner tijdens de Tweede Wereldoorlog 

 

De Portugese neutraliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatste het land niet alleen in een unieke 

geopolitieke positie, maar ook in een voordelige economische handelspositie. De vooroorlogse Portugese 

economie was in een impasse geraakt. Een impasse waar ze door de economische crisis en de bijkomende 

protectionistische maatregelen zeer moeilijk uit geraakte. De Tweede Wereldoorlog bood nieuwe en 

positieve vooruitzichten. Portugal kon als neutraal land handel drijven met zowel de geallieerde 

mogendheden als de as-mogendheden. Ondanks het feit dat Salazar op 9 oktober 1939 in het Portugese 

Parlement een speech gaf waarin hij stelde dat Portugal geen economische voordelen en winsten zou 

halen uit het nakende conflict, handelde het land intensief met beide oorlogskampen, zowel Duitsland als 

Groot-Brittannië.108  

Salazar zag de Portugese neutraliteit niet als een op voorhand vastgelegde politiek, maar eerder als een 

oorlogsbeleid dat aangepast kon worden aan de oorlogsomstandigheden. Op economisch vlak vertaalde 

dit zich in het onderhouden van de economische activiteiten met de geallieerden en de as-mogendheden. 

In de naoorlogse periode werd de handel met Duitsland Portugal kwalijk genomen. Voor sommige historici, 

waaronder Antonio Luca, is dit een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Portugal tijdens de Tweede 

Wereldoorlog.109  

Zowel Duitsland, Groot-Brittannië, Polen als België kochten in grote aantallen Portugese sardienen, 

olijfolie, melkpoeder. Vooral sardienen waren een gewild exportproduct. Tussen 1941 en 1943 was 

Duitsland hiervan de grootste afnemer.110 De Portugezen exporteerden ook producten uit de kolonies 

zoals koffie, maïs, suiker, cacao, oliezaad en katoen.111 

Maar de Portugese export naar Duitsland werd zoveel mogelijk ingeperkt door Groot-Brittannië en de 

Verenigde Staten. Vanaf het begin van de oorlog probeerde het Britse Ministerie van Economische 
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Oorlogsvoering (MEW) de export vanuit neutrale landen naar Duitsland in te perken. Dit gebeurde 

grotendeels op twee manieren. Enerzijds installeerde men een economische blokkade. Groot-Brittannië 

onderhandelde met de neutrale landen over de overzeese import van grondstoffen. Er werd een quota 

vastgelegd omtrent de vereiste goederenimport van ieder neutraal land. De import naar de neutrale 

landen werd gereguleerd via scheepscertificaten (navicerts). Ieder schip dat naar een neutraal land reisde, 

werd vanaf het begin gecontroleerd over de exporthoeveelheid. Bedrijven die zich niet aan de blokkade 

hielden, werden op een zwarte lijst geplaatst. Zij mochten geen handel meer drijven. De Britse blokkade 

zorgde voor veel frustraties bij de Portugezen. 

Anderzijds probeerden de geallieerden zoveel mogelijk grondstoffen te kopen van de neutrale landen. 

Door een riante prijs te betalen voor bepaalde goederen, probeerde men te voorkomen dat de goederen 

in de handen van de vijand kwamen. Dit noemde men de preventieve aankoop-tactiek. Zoals de kwestie 

rond het Portugees wolfraam aantoonde, steeg de prijs van een specifieke grondstof immens. 

Wolfraam was een essentiële grondstof voor de oorlogsindustrie. Dit sterke metaal heeft het hoogste 

kookpunt van alle metalen, waardoor dit het belangrijkste en meest waardevolle metaal was. Wolfraam 

werd gebruikt in de wapenindustrie om onder meer munitie, uitrustingen en oorlogsmachines te 

produceren. Portugal bezat 90% van de Europese wolfraammijnen. Tegen 1943 waren de andere 

leveranciers van beide kampen zo goed als helemaal uitgeput, waardoor ze steeds meer afhankelijk 

werden van de Portugese productie.112 Vooral de Duitse oorlogsindustrie was zeer afhankelijk. Door de 

Britse blokkade kon Duitsland geen Chinees wolfraam meer invoeren. Na de oorlog beweerden de 

Verenigde Staten en Groot-Brittannië dat de Duitse oorlogsmachine veel eerder stopgezet had kunnen 

worden zonder de wolfraamimport uit Portugal.113  

De handel met Duitsland was natuurlijk zeer lucratief. In 1942 was Duitsland de grootste importeur van 

Portugese producten.114 Het verschil in de handelsbalans tussen Portugal en Duitsland was ruim in het 

voordeel van Portugal. Duitsland sloot leningen af in Portugal, ze verkochten schepen en wapens aan 

Portugal en kochten de Portugese producten in harde munt.  

Vanaf de tweede helft van de oorlog betaalden ze in goud. De betalingen in goud zijn zeer problematisch 

aangezien ze vaak gestolen waren uit de bezette landen. Via een wisselcircuit, waarbinnen Zwitserland als 
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spilfiguur figureerde, kon men goud en escudos ruilen. De Centrale Bank van Portugal, Banco de Portugal, 

zou zo tussen de 38.45 en 46.76 ton goud in handen gekregen hebben.  

Een andere manier om de Duitse disbalans evenwichtig te houden, was het sluiten van gigantische 

wapendeals. In augustus 1943 werd er een wapendeal gesloten van 267 miljoen escudos. Door 

scheepsproblemen en geallieerde druk, ging deze deal uiteindelijk niet door. Men mag niet vergeten dat 

Groot-Brittannië weigerde om oorlogsmateriaal aan Portugal te verkopen. Het materiaal van het 

Portugese leger was sterk verouderd en met haar oudere wapens was het niet opgewassen tegen de 

nieuwere wapentechnologieën. Duitsland leverde wapens aan Portugal, in ruil voor wolfraam. Daarnaast 

geloofde Salazar dat, indien Portugal weigerde met Duitsland handel te drijven, de kans groter werd dat 

Duitsland militaire acties zou ondernemen.115 

Samenvattend kunnen we concluderen, dat Portugal tijdens de Tweede Wereldoorlog met Duitsland een 

winstgevende handel heeft gevoerd. Waarin het wolfraam het meest betwistbare onderdeel was. Dit werd 

Portugal nog decennia lang na het einde van de oorlog kwalijk genomen.116  
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2.4.5. Portugal als toevluchtsoord tijdens de Tweede Wereldoorlog: een 

algemeen statistisch beeld van de vlucht naar en uit Portugal 
 

2.4.5.1. Een algemeen (statistisch) beeld van de vluchtelingen 

 

Door de Tweede Wereldoorlog werd Portugal plots de voordeur van Europa werd. Duizenden 

vluchtelingen reisden naar het perifere Iberische land in de hoop het Europese vasteland te kunnen 

verlaten. Omdat er geen exacte data voorhanden zijn, is er geen consensus over het aantal vluchtelingen 

dat Portugal bereikte. De Vreemdelingendienst van de PVDE heeft slechts selectieve gegevens 

bijgehouden over de binnen- en buitenkomst van de buitenlanders. Men is aangewezen op de selectieve 

data van de PVDE,  Joodse hulporganisaties zoals het HICEM en de Jewish Joint Committee en individuele 

schattingen van individuen. 117 Daarnaast is er geen duidelijkheid omtrent de term ‘buitenlander’. Soms 

worden de buitenlandse residenten en personen met een tijdelijke verblijfsvergunning inbegrepen. In 

andere gegevens neemt men enkel de vluchtelingen die op doorreis zijn in beschouwing. Hierdoor hebben 

historici een gefragmenteerd beeld over het vluchtelingenaantal. 

Bij wijze van voorbeeld geven we in onderstaande figuur de Belgische populatie in Portugal weer.118  

 

Figure 1 De Belgische populatie in Portugal ( naar Pimentel) 

In absolute waarden ging het over 252 residenten, 124 personen met een visum voor 3 maand en 83 

personen met een transitvisum. Als we dit gegeven in het grotere vluchtelingenkader plaatsen, dan 

verbleven er permanent 17.444 residenten, 892 personen met een visum voor 3 maand en 3.968 personen 

                                                           
117 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 353. 
118 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 191-2. 

55%
27%

18%

België

verblijf

verblijf 3 mnd

transit



47 
 

met een transitvisum. Met andere woorden in absolute termen is de Belgische populatie in Portugal op 

het einde van 1942 miniem. 

Het Amerikaanse Jewish Joint Committee schat dat er tussen juli 1940 en het begin van 1944 zeker 100.000 

vluchtelingen Portugal passeerden. De secretaris van de Portugese ambassadeur in Groot-Brittannië, 

António Leite de Faria, raamde het aantal passanten hoger. Er passeerden volgens hem zo’n 150.000 

buitenlanders Portugal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pimentel trekt deze schattingen echter in twijfel. 

Zij raamt het totale aantal vluchtelingen tussen minimaal 50.000 en maximaal 100.000.119 Ook Patrick von 

zur Mühlen relativeert deze hoge aantallen en schat dat er 80.000 vluchtelingen via Portugal passeerden. 

Hiervan waren 90% van Joodse afkomst en maximaal tussen de 5 à 8% van niet-Joodse komaf.  

Als we de vluchtelingenstroom in periodes beschouwen, zien we duidelijke fluctuaties. De zomer van 1940 

was veruit het algemene hoogtepunt. Toen bevonden tussen de 10.000 en 25.000 vluchtelingen zich in 

Portugal. Uit cijfers van de PVDE blijkt dat er tijdens de maanden juni, juli en augustus 11.500 buitenlanders 

(vluchtelingen en residenten) in Portugal verbleven. Volgens de PVDE zouden er in totaliteit tussen juni 

1940 en december 1941 61.000 mensen via Portugal gepasseerd zijn. Het hoofd van de PVDE verklaarde 

later dat de overgrote meerderheid van de vluchtelingen dankzij de Portugese consul in Bordeaux, 

Aristides de Sousa Mendes, Portugal kon bereiken.120  

Nadien verminderde de binnenkomst en de aanwezigheid van buitenlanders in Portugal. Volgens Pimentel 

kan met zekerheid gezegd worden dat er 24.000 vluchtelingen Portugal binnenkwamen in 1942: ongeveer 

2.000 personen per maand. Volgens cijfers van de PVDE bevonden zich op het einde van 1942 minstens 

22.300 buitenlanders in Portugal. Daarvan was de overgrote meerderheid een inwoner, namelijk 17.444. 

De personen met een tijdelijke verblijfsvergunning voor drie maanden werd vastgelegd op 892. Het aantal 

‘echte’ vluchtelingen met een transitvisum was 3.968. 

Pimentel vermeldt officiële Portugese bronnen, die de binnenkomst van vluchtelingen in 1943 schatten 

op 41.000 personen. De meerderheid kwam uit Frankrijk en vluchtte voor de Duitse bezetting van Vichy-

Frankrijk. Dit groot aantal is echter weinig waarschijnlijk en moet gerelativeerd worden. Vanaf de maand 

juni 1942 begonnen de Vichy-autoriteiten in Zuid-Frankrijk restricties op het toekennen van uitgangsvisa 
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op te leggen. Men weigerde visa te verlenen aan vluchtelingen uit Duitsland, Litouwen, Estland, 

Denemarken, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Rusland en staatlozen.121  

In 1944 verminderde het aantal drastisch. Het einde van de oorlog was in zicht. Maandelijks kwamen er 

maximaal 1.000 personen Portugal binnen. 

 

Figure 2 De vluchtelingenstroom per jaar in kaart gezet (naar Pimentel) 

2.4.5.2. Alle wegen leiden naar Portugal 

 

De Duitse verovering van Europa zorgde ervoor dat de laatste vrije havens zich in Portugal bevonden. De 

haven van Lissabon – en in mindere mate Porto – werden de knooppunten tussen de vrije en bezette 

wereld. De vluchtelingen konden - mits de correcte papieren – hun vrije gang gaan. Iedere buitenlandse 

activiteit werd nauwgezet in het oog gehouden door de PVDE. 

Er waren drie mogelijkheden om Portugal te bereiken en te verlaten: over land, over zee en via de 

luchthaven. Het is vanzelfsprekend dat de binnenkomst veelal over land gebeurde. De doorreis werd 

doorgaans verdergezet via schepen. Volgens de PVDE kwam in 1940 70.86% via de landwegen, 15.7% via 

de zeewegen en 13.4% via de luchthaven Portugal binnen. 38.7% verliet Portugal over land, 47.7% verliet 

het land via de zee en 14% via de luchthaven.122 

In het licht van de Portugese Wereldexpositie van 1940 had Portugal haar eerste commerciële 

internationale luchthaven in Portela de Sacavém nabij Lissabon sterk uitgebreid. De luchthaven had nu 

twee vliegvelden, één voor de landelijke vliegtuigen en één voor watervliegtuigen. In de luchthaven 

                                                           
121 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 218. 
122 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 119-20. 
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mochten zowel vliegtuigen van de geallieerden als de as-mogendheden landden. Hierop vestigden Britse, 

Amerikaanse, Franse, Duitse en Italiaanse luchtvaartmaatschappijen zich in Lissabon. Vanaf 1941 werd een 

verbinding met de Verenigde Staten geïnstalleerd. Pan American Airways vloog dagelijks met de Boeing 

314 Clipper naar Seattle en New York. In de jaren 1942 tot 1945 maakten zo’n 61.204 personen gebruik 

van de Portugese luchthaven. De kostprijs voor een vlucht naar de Verenigde Staten was natuurlijk zeer 

hoog. Eén vlucht kostte tussen de 500 en 1.000 dollar.123  

De overgrote meerderheid van de vluchtelingen gebruikte de constante scheepsverbindingen om naar 

Portugal te komen of het land te verlaten. Precieze cijfers over de binnen- en buitenkomst via schepen zijn 

nog moeilijker vast te stellen. De Portugese boten vervoerden alleen al 17.568 personen tussen de 

maanden januari en augustus 1941. 

Bij het uitbreken van de oorlog kwamen honderden buitenlandse schepen naar de haven van Lissabon. De 

overige havens waren al gesloten of waren niet meer veilig. Boten uit onder meer Duitsland, Brazilië, 

Spanje, de Verenigde Staten, Nederland, Groot-Brittannië en ook enkele Belgische boten meerden aan in 

de haven van Lissabon en Porto. Aan boord bevonden zich vaak buitenlanders, die niet aan wal mochten 

komen door het gebrek aan correcte papieren. Ofwel bleven ze wachten in de haven tot men de correcte 

papieren had. Ofwel vaarden ze om naar Casablanca. De maritieme bestemmingen waren zeer divers. 

Vanuit Portugal kon men de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, de Portugese kolonies in Afrika en het Oosten 

bereiken.124 Portugal was letterlijk en figuurlijk de laatste verbinding tussen de vrije en bezette wereld. 

2.4.5.3. De tolerantie van de Portugese autoriteiten ten aanzien van de 

vluchtelingen 

 

Zoals eerder aangehaald, belichaamde het migratiebeleid de visie van de Portugese autoriteiten. Portugal 

was geen bestemming, maar een tussenstop. Een tussenstop die zo kort mogelijk moest duren. Maar door 

het vele administratieve werk duurde het verblijf van de vluchtelingen in de praktijk maandenlang. Dit 

leidde tot grote frustraties bij de Portugese autoriteiten. 

In vergelijking met andere neutrale landen stelden de Portugese autoriteiten zich veel toleranter op ten 

opzichte van de vluchtelingen.125 In tegenstelling tot Spanje sloot Portugal geen buitenlandse diplomatieke 

of consulaire diensten, stond ze buitenlandse hulporganisaties toe en interneerde ze de vluchtelingen niet 

                                                           
123 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 173-6. 
124 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 180-6. 
125 Hess, “ Was Portugal getan hat, hat kein anderes Land getan,” 161-205. 
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op massale basis. Buitenlanders zonder geldige papieren werden wel geconcentreerd in verplichte 

verblijfplaatsen. Maar het beleid en de levensomstandigheden in de ‘residencia fixa’ waren niet te 

vergelijken met deze in de Spaanse en Zuid-Franse interneringskampen. De vluchtelingen konden vrij 

bewegen binnen een bepaalde afstand. De verplichte verblijfplaatsen bevonden zich meestal in de 

Noordelijke (kust)steden. Duizenden vluchtelingen werden verspreid rond de steden Porto, Curia, 

Coimbra, Caldas da Rainha en Figueira da Foz.126 

Maar ook de Portugese tolerantie had zijn limieten. Indien de buitenlander geen correcte papieren had of 

als een bedreiging werd aanzien voor de Portugese samenleving, werd de persoon in kwestie geïnterneerd, 

in een verplichte verblijfsplaats geplaatst of in een aantal gevallen geweigerd het land binnen te komen.127 

Een uitwijzing had vaak dramatische gevolgen. De vluchtelingen werden terug gestuurd naar Frankrijk of 

Spanje, waar ze geïnterneerd werden en vaak in Duitse handen terecht kwamen. Uitwijzingen zijn echter 

zeer uitzonderlijk. Pimentel rapporteert slechts over een tiental uitwijzingen van buitenlanders. Deze 

personen waren clandestien binnen gekomen en/of hadden connecties met communistische organisaties. 

Tussen 1936 en 1945 werden in totaliteit 329 buitenlanders gevangengenomen door de PVDE.128 In 

vergelijking met Spanje is dit slechts een miniem aantal. 

De zomer van 1940 bracht een ongekende toestroom van buitenlanders naar Portugal door toedoen van 

de Portugese consul in Bordeaux. De ongeautoriseerde toekenning van visa door de Sousa Mendes 

veroorzaakte een diplomatiek incident tussen Groot-Brittannië en Portugal. Ook de Spaanse autoriteiten 

weigerden een Spaanse visum te verlenen aan de vluchtelingen met een ‘de Sousa Mendes’-visum. De 

Portugese autoriteiten besloten op 24 juni om de Spaans-Portugese grens te sluiten, iedereen te 

controleren en een strenger ingangsbeleid te voeren.129  

De ‘ de Sousa Mendes’-visa werden ongeldig verklaard, waardoor duizenden vluchtelingen strandden aan 

de Spaans-Portugese grens. De PVDE nam de vluchtelingen gevangen of stuurde ze terug naar Spanje en 

Frankrijk. Dankzij de tussenkomst van COMASSIS en Moses Almazak, hoofd van de Joodse gemeenschap 

in Lissabon, en langdurige onderhandelingen konden de meesten Portugal toch binnenkomen.130 

Vanaf november 1940 begon de Duitse Legatie in Lissabon meer druk uit te oefenen op de Portugese 

autoriteiten. Onder Duitse druk begonnen de Portugese autoriteiten de binnenkomst van mannen met de 

                                                           
126 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 127-34. 
127 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial,  219-23. 
128 Pimentel vermeldt geen cijfers die uitsluitend over de Tweede Wereldoorlog gaan. 
129 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial,  103-8. 
130 Milgram, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial,  131-4. 
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militaire leeftijd te verbieden. Deze maatregel was wel enkel van toepassing op de landen die deelnamen 

aan de oorlog. De toegang van mannen uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Tsjechië 

en Polen werd vanaf 1941 ontzegd.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 200-1. 
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DEEL III: DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN PORTUGAL 
 

3.1. Een algemeen (statistisch) beeld over de Belgische vluchtelingen  
 

Een adequaat statistisch beeld krijgen over de Belgische vluchtelingen is even moeilijk te verkrijgen als het 

gehele aantal vluchtelingen in Portugal. Ook hier gelden dezelfde problemen: hiaten in de gegevens, 

verschillende organisaties met overlappende functies en het samenvoegen van de residenten, de mensen 

met een tijdelijke verblijfsvergunningen en de mensen met een transitvisum. Vooral voor het eerste jaar 

van de oorlog ontbreken gegevens. In dit stadium nam de Belgische Legatie in Lissabon een passieve 

houding aan. Men liet de gesprekken met de Portugese autoriteiten over aan de Oeuvres Belges.132 Op 

deze periode wordt later dieper ingegaan. 

Daarenboven dient er opgemerkt te worden dat een significant aantal vluchtelingen Portugal clandestien 

binnen kwam. Over deze mensen zijn nog minder gegevens te vinden. Eénmaal in Lissabon aangekomen, 

meldden de meesten zich aan bij de Belgische Legatie. Anderen gingen naar Porto, waar de controle 

wellicht minder was. 

Algemeen gesteld wordt het aantal Belgische vluchtelingen doorheen de oorlog maximaal op 6.000 

geraamd. In dit cijfer zijn zowel de legale als de illegale (of clandestiene) vluchtelingen inbegrepen. We 

bekomen deze schatting door gegevens van de Belgische Legatie, de Belgische Staatsveiligheidsdienst en 

de Oeuvres Belges te combineren. De gegevens van de Joodse hulporganisaties COMMASSIS, HICEM, HIAS 

en dergelijke werden niet geraadpleegd. Het aantal ligt hierdoor vermoedelijk hoger. 

Indien we het totale aantal vluchtelingen in Portugal vergelijken met het aantal Belgische vluchtelingen 

zien we dat de Belgen 1/16 van de gehele vluchtelingenpopulatie uitmaakte tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Een relatief groot aantal voor zo’n klein land. 

Een belangrijk verschil met het algemene beeld over de vluchtelingen ligt in de classificatie van de 

vluchtelingen. Algemeen gesteld, was de meerderheid van de vluchtelingen in Portugal van Joodse 

afkomst. Volgens verschillende historici was meer dan 90% van Joodse afkomst. De Belgische casus geeft 

echter een ander beeld. De meerderheid was van niet-Joodse origine, had de militaire leeftijd, ondernam 

de reis individueel en wou zich inzetten voor de oorlogsinspanningen. 

                                                           
132 Graaf de Lichtervelde aan Spaak, 18.04.1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Série Générale Portugal, 11.583). 
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Deze discrepantie vloeit voort uit het beleid dat gevoerd werd vanuit Londen. In theorie wou men 

uitsluitend de vluchtelingen helpen die een bijdrage konden leveren aan de oorlogsinspanningen. Men 

was namelijk afhankelijk van de Britse goodwill. Het Britse migratiebeleid had namelijk heel wat 

beperkingen. Men kon en wou niet iedereen opvangen. De regelgeving van de Belgische regering lag in 

het verlengde van die van het Foreign Office. Enkel Belgen die een bijdrage kunnen leveren aan de 

oorlogsinspanningen konden naar Groot-Brittannië gaan.133 In praktijk was dit beleid zeer problematisch. 

Op het Iberisch schiereiland bevonden zich namelijk heel wat families met kinderen, ouderen en mensen 

die ‘onbruikbaar’ waren voor de oorlogsinspanningen. Zij moesten vaak maanden wachten op de doorreis 

naar hun eindbestemmingen. Dit leidde tot grote frustraties bij de Portugese autoriteiten. Deze moeilijke 

situatie wordt later besproken. 

3.2. De Belgische vlucht in periodes 
 

De Belgische vlucht naar Portugal kan onderverdeeld worden in periodes. De Belgische vlucht heeft zeker 

een aantal raakvlakken met het algemene vluchtbeeld. Het is vanzelfsprekend dat de internationale 

oorlogsontwikkelingen en het beleid van de Duitse bezetter de vluchtbewegingen veroorzaakten. Toch 

kunnen er een aantal Belgische specificiteiten opgemerkt worden.  

In de zomer en herfst van 1940 vluchtten de Belgische regering en een aantal Belgische ambtenaren, maar 

voornamelijk Joodse families. Vanaf het voorjaar van 1941 kwamen voornamelijk Belgische militairen en 

oorlogsvrijwilligers naar Portugal. In de herfst van 1942 bezetten de Duitsers de vrije zone in Frankrijk. Dit 

had een nieuwe vluchtelingenstroom tot gevolg. Vanaf 1943 nam de Belgische vlucht vanuit Frankrijk 

stelselmatig af. Vanaf dan kwamen voornamelijk Belgen uit Spanje naar Portugal. De Spaanse autoriteiten 

lieten na moeizame onderhandelingen de Belgen vrij uit de Spaanse gevangenkampen van Miranda de 

Ebro. Vanaf 1944 doofde de Belgische toestroom zo goed als uit.  

3.2.1. Mei 1940 – December 1940: voornamelijk Joodse families op de vlucht 

 

De eerste Belgische vluchtelingen kwamen aan in Portugal vanaf de tweede week van juni 1940. De 

meerderheid had een transitvisum verkregen van de Portugese consul in Bordeaux, Aristides de Sousa 

Mendes en waren voornamelijk Joodse families.134 Deze vluchtelingen wilden om diverse redenen niet in 

                                                           
133 Telegram van Graaf de Romrée de Vichenet aan Graaf de Lichtervelde, 9/12/1941, Guerre 1939-1945. 
Capitulation belge (11.652) 
134 Michez, Les Belges au Portugal, 16-7. 
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Portugal blijven, maar doorreizen naar Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Palestina of 

de Afrikaanse kolonies. De meesten hadden een geldig visum voor het land van bestemming, maar nog 

geen vliegtuigticket of scheepsticket. Om zo’n ticket te kunnen bemachtigen, moesten de vluchtelingen 

vaak maanden wachten en de plaatsen waren beperkt.135 Het lange wachten zorgde ervoor dat de 

vluchtelingen geen geld meer hadden om te voorzien in onderdak en levensonderhoud.136 Zo goed als 

iedereen had een transitvisum voor 30 dagen maar weinigen konden binnen deze tijdspanne het land 

verlaten. De meerderheid bleef tussen de twee à drie maanden in Portugal. 

Onder de eerste vluchtelingen bevonden zich tientallen Joodse families uit de Antwerpse en Brusselse 

diamantensector. Ze waren bij het uitbreken van de oorlog in allerijl vertrokken met hun families, 

bezittingen en diamanten. De Britten waren natuurlijk geïnteresseerd in de Joodse diamantairs. Zowel de 

Britten als de Amerikanen wilden de controle krijgen over de diamantenhandel, zodat deze niet in de 

handen van de Duitse bezetter konden vallen. Ze wilden het diamantenkapitaal aanwenden voor hun eigen 

oorlogseconomie. De Britse geheime diensten probeerden in de loop van 1940 en 1941 diamanten of 

belangrijke diamantairs over te brengen naar Groot-Brittannië.137 De selecte groep Belgische diamantairs 

die en plein blitz met het vliegtuig naar Engeland gebracht werden, zijn volgens Michez: Mr. Michel 

Kovarsky, Mme Wassertheil-Friedmann, Mr. Pinkons-Zertsikel, Mr. Chana Figanter, Svijan Salomon en 

Wanda Iakubowicz.138  

Ook Leopold Goldmuntz en zijn familie kregen een visum van de Portugese consul in Bordeaux. Leopold 

was de broer van Romi Goldmuntz. Beiden waren belangrijke spelers in de Antwerpse diamantensector. 

In augustus van 1940 konden ze via het Portugese schip Quanza naar New York varen, waar ze hun 

diamanten-business verderzetten.139 Ook de diamantairsfamilie Finkelstein kon via Portugal de Verenigde 

Staten bereiken per schip.140 

                                                           
135 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 173-85. 
136 Bulletin trimesteriel de la Chambre de Commerce au Portugal, 1941 (CEGESOMA, Brussel, Archief Chambre de 
Commerce Belge au Portugal, BA 60.258), 5-6. 
137 Eric Laureys, Meesters van het diamant : de Belgische diamantsector tijdens het nazibewind (Tielt, Lannoo,2005), 
140-2. 
138 Michez, Les Belges au Portugal, 73. 
139 Laureys, Meesters van het diamant, 140-2. 
Familie Goldmuntz (Sousa Mendes Foundation), Telegram van de Sousa Mendes aan Salazar, 08.07.1940), 
geraadpleegd 20.04.2019, http://sousamendesfoundation.org/family/apte-goldmuntz-steinberg.  
140 Familie Finkelstein (Sousa Mendes Foundation), geraadpleegd 20.04.2019, 
http://sousamendesfoundation.org/family/finkelstein-ratzerdorfer-rozenbojm-scharmann.  
Laureys, Meesters van het diamant, 364.  

http://sousamendesfoundation.org/family/apte-goldmuntz-steinberg
http://sousamendesfoundation.org/family/finkelstein-ratzerdorfer-rozenbojm-scharmann
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Niet iedere Joodse familie had zoveel geluk. De overgrote meerderheid kwam op eigen kosten naar 

Portugal, waaronder de Belgische familie Deutsch uit Antwerpen. Na een vlucht van vier maanden konden 

ze eind september per het schip New York bereiken.  

“What had troubled my father was the fact that he had not taken his passport along. We had fled 

with just two suitcases with our summer clothes -- and whatever diamonds my father had in the 

Bourse. Like many of Antwerp's Jews, my father was a diamond broker. Possessing diamonds 

enabled us to flee and covered our traveling expenses for a few months. Apparently the lack of 

passports was not a problem, for my father obtained transit visas to Portugal, which also enabled 

us to travel through Spain.”141 

Een belangrijke deel van de hogere Joodse elites kon Europa verlaten. Een groot deel van de (Joodse) 

Europese intelligentsia vluchtte naar Portugal.142 De bekende Belgische kunsthandelaars David Van Buuren 

en zijn vrouw vlogen op 24 juni met Pan Am naar New York. De Sousa Mendes had in een telegram aan 

Salazar gevraagd voor transitvisa voor de familie Van Buuren, de familie Beyersdorf en de familie Teirlinck 

onder het mom dat ze afgevaardigden waren van het Belgische Rode Kruis.143 

Ook de familie van Léon Kubowitzki, kreeg vermoedelijk een transitvisum van deze Portugese consul.144 

Léon Kubowitski was een centrale figuur binnen het World Jewish Congress. Deze overkoepelende 

organisatie werd in 1936 in Genève opgericht in navolging van de anti-Joodse maatregelen in Duitsland. 

Haar doel was om wereldwijd de Joodse belangen te vertegenwoordigen. Dit vertaalde zich in het verlenen 

van juridische en wettelijke bijstand bij de Joodse emigratie uit Europa. Kubowitzki emigreerde na de 

oorlog naar Israël en werd de latere leider van de zionistische beweging.145 

Belgen die niet in de laatste decennia genaturaliseerd waren, waren in de minderheid. Naast een belangrijk 

deel van de Belgische regering kon ook de bekende Belgische schrijver Maurice Maeterlinck, de journalist 

Rene Hislaire en filmmaker André Cauvin Portugal bereiken.146 Ook de vierkoppige Belgische regering, 

                                                           
141 Familie Deutsch (Sousa Mendes Foundation), geraadpleegd 20.04.2019, 
http://sousamendesfoundation.org/family/deutsch.  
142 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 138-50. 
143 Zie bijlage 7.4. voor het telegram van de Portugese consul aan het MNE.  
Familie Van Buuren (Sousa Mendes Foundation), Telegram van de Sousa Mendes, s.d.) geraadpleegd 28.05.2019, 
http://sousamendesfoundation.org/family/van-buuren.  
144 Familie Kubowitski (Sousa Mendes Foundation), geraadpleegd 25.04.2019, 
http://sousamendesfoundation.org/family/kubowitski-lipschutz.  
145 Veerle Vanden Daelen, “Het Leven moet doorgaan De joden in Antwerpen na de bevrijding (1944-1945),” BEG-
CHTP 13 (2004): 150. 
146 Michez, Les Belges au Portugal, 4-16. 

http://sousamendesfoundation.org/family/deutsch
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bestaande uit Albert De Vleeschauwer, Camille Gutt, Hubert Pierlot en Paul-Henri Spaak, vluchtte vanuit 

Frankrijk naar Groot-Brittannië via Portugal.  

Minister van Koloniën De Vleeschauwer en zijn familie kregen een ‘de Sousa Mendes’-visum. Terwijl De 

Vleeschauwer orde op zaken aan het stellen was in Lissabon en Londen en verbleef zijn familie enkele 

weken in het landhuis van de Portugese consul in Cabanas de Viriato.  

In Bayonne ontmoette De Vleeschauwer Fernand Vanlangenhove die op 20 juni vertrokken was naar 

Portugal om de buitenlandse vertegenwoordigers verder te verwittigen. Het vertrek van Vanlangenhove 

naar Portugal werd trouwens door Calheiros e Meneses, de Portugese consul in Bayonne, naar Salazar 

getelegrafeerd. Daarin stond dat zowel Vanlangenhove als De Vleeschauwer op weg waren naar Portugal 

om samen de bestuurlijke organisatie van de kolonie uit te werken.147 

Wanneer De Vleeschauwer op 4 juli in Londen aankwam, ging hij direct op bezoek bij vooraanstaande 

Britten, waaronder Halifax en Churchill, om de bereidwilligheid van de Belgische regering te benadrukken 

en de eerdere initiatieven van Minister Jaspar te ontkrachten. In dit onderhoud werd een duidelijk signaal 

gevraagd van de Belgische regering – meerdere ministers in London. Hierop vertrok De Vleeschauwer op 

16 juli terug naar Lissabon om de ministers in Zuid-Frankrijk te overtuigen naar Londen te komen.148  

Minister van Financiën Camille Gutt had op 30 juli de formele toestemming gekregen om naar Londen te 

gaan om financiële kwesties te regelen, maar ook om hemzelf als Jood uit de handen van de nazi’s te 

houden. Hij kwam op 1 augustus aan in Lissabon en verbleef bij actrice Joséphine Baker, die later 

inlichtingen vergaarde voor het Franse verzet.149 Na enkele dagen is Gutt doorgereisd naar Groot-

Brittannië om zich bij De Vleeschauwer te vervoegen. Zijn taak bestond erin de dringende financiële 

kwesties te regelen met de Britse autoriteiten. Als Minister van Financiën had hij de bevoegdheid om de 

goudvoorraad van de Nationale Bank te beheren. Daarnaast was Gutt bevoegd om de ambassades en 

consulaten uit te betalen en buitenlandse schulden te beheren en af te lossen. De aankomst in Londen van 

één belangrijke minister was een feit. Nu was het nog wachten op Premier Hubert Pierlot en Minister van 

Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak. Beiden zouden pas eind oktober aankomen in Londen, na een 

                                                           
147 Rui, “Aristides de Sousa Mendes en de redding van de Europese vluchtelingen,” 62-3. 
148 Coolsaet, Dujardin en Roosens, Buitenlandse Zaken in België, 227. 
149 Michez, Les Belges au Portugal, s.p. 
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moeilijk parcours door Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal. Deze vlucht ging de geschiedenis in als de vlucht 

met de camionette.150  

De toestroom van Belgen, die het leger in Groot-Brittannië wilden vervoegen, kwam pas later op gang. 

Vanaf eind juni 1940 heerste een soort schijnvrede over Europa. Iedereen wachtte de nieuwe 

oorlogssituatie af en hoopte op de vrede. Belgen die in Frankrijk gevangen of ondergedoken zaten, bleven 

ter plaatse en wachtten op orders van oversten. 

Het aantal Belgische vluchtelingen dat Portugal in het eerste jaar van de oorlog bereikt had, is moeilijk te 

objectiveren. Er bestond nog geen officiële hulporganisatie die de vluchtelingen registreerde. Indien we 

de gegevens van de Portugese consul in Bordeaux, die de hele jurisdictie had over de zuidwestelijke 

consulaten, samenvoegen met de aantallen die Emmanuel Michez en Pierlot vermelden, komen we 

maximaal op een kleine 3.000 Belgische vluchtelingen.151 Het aantal mensen dat in het eerste jaar naar 

Portugal vluchtten, was relatief hoger dan in de latere jaren. De zomer en herfst van 1940 was de absolute 

piek.152 

3.2.2. 1941 – Herfst 1942: toestroom van (voornamelijk) militairen en oorlogsvrijwilligers 

 

Vanaf het begin tot de herfst van 1941 kelderde de Belgische binnenkomst in Portugal. Dit kan verklaard 

worden door de Portugese restricties op mannen met de militaire leeftijd, de Spaanse interneringen van 

Belgen en het afwachten van de oorlogsontwikkelingen door de Belgische bevolking.153 Daarnaast was er 

geen Belgische vertegenwoordiging meer in Frankrijk door de verplichte sluiting van de Belgische 

ambassades en consulaten. De weinigen die de tocht naar Portugal wouden ondernemen, waren 

aangewezen op een clandestiene doortocht. 

Een rapport van Selliers de Moranville aan Kapitein de Hainaut beschrijft de moeilijkheden die men 

ondervond in de doortocht naar Groot-Brittannië. De legale doortocht met geldige papieren was 

onmogelijk geworden. Het was uiterst moeilijk geworden om Frankrijk te verlaten. Voordien kon men 

vanuit Frankrijk de Marokkaanse stad Casablanca bereiken. De Belgische consul in Casablanca, Mr. 

                                                           
150 Kremer, “België en de Spaanse kwestie,”, geraadpleegd op 25.02.2019, 
http://www.ethesis.net/spaanse_kwestie/spaanse_kwestie.htm#Hoofdstuk%20I.%20Franquistisch%20Spanje 
151 We zijn dit aantal bekomen door te kijken naar de Belgen die een ‘de Sousa Mendes’-visum kregen (1.831), het 
aantal (3.500 tussen 1936 en 1941) dat Michez vermeldt in zijn memoires en de zes à zevenhonderd vluchtelingen 
dat vermeld werd door Pierlot. 
152 Motte aan Spaak, 24.11.1942 ( Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, Brussel, Guerre 1393-45. 
Capitulation belge ( 11.652).  
153 Motte aan Salazar, 02.12.1942 ( Arquivo MNE, Lissabon, Situação do Governo Belga, s.l.). 

http://www.ethesis.net/spaanse_kwestie/spaanse_kwestie.htm#Hoofdstuk%20I.%20Franquistisch%20Spanje
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Barbenson, was samen met Kapitein Ducq aangehouden. Daarnaast was de passage via Spanje onmogelijk 

voor mannen met de militaire leeftijd. Men kon ook geen Portugees ingangsvisum verkrijgen door het 

gebrek aan transportmiddelen. Hierdoor bleef de clandestiene weg zonder paspoort ‘ le seul qui puisse 

donner un début satisfaisant’. Deze clandestiene doortocht werd in dit stadium verzorgd door Maximiliaan 

Polchet.154 (cfr. infra) 

De illegale doorgang doorheen Spanje was echter weinig succesvol. Uit een rapport van de Belgische 

consul in Tanger, Marcel Polain, blijkt dat ongeveer 80 procent van de Belgen gevangen werd genomen 

door de Spaanse autoriteiten.155 De Belgen kwamen hierdoor terecht in de Spaanse gevangenkampen, 

waaronder het bekendste kamp van Miranda de Ebro. De Belgische vertegenwoordiging in Spanje was 

door de sluiting van de ambassade tot een minimum gereduceerd. De Spaanse terughoudendheid om 

gevangenen vrij te laten en de gebrekkige vertegenwoordiging zorgden voor een trage bevrijding uit de 

Spaanse gevangenkampen. Er diende dringend een legale manier gevonden te worden om de Belgen naar 

Portugal te brengen. 

Een oplossing werd onder meer gevonden bij de Amerikaanse consulaten in Zuid-Frankrijk. De 

Amerikaanse posten mochten wel openblijven van de Vichy-autoriteiten. Er kwam een akkoord tussen de 

Belgische en Amerikaanse regering. Vanaf 1941 begonnen zij de Belgische belangen in Frankrijk te 

vertegenwoordigen. Een centrale figuur in het verlenen van geldige paspoorten en Franse uitgangsvisa 

was Jacques Lagrange. Dankzij hem konden honderden vluchtelingen legaal Portugal bereiken. 

Lagrange werkte sinds 31 oktober 1940 bij het Amerikaanse consulaat in Lyon. Voor de oorlog werkte 

Lagrange al bij het Amerikaanse consulaat in Brussel. In augustus 1940 werd hij door zijn oude chef in 

Brussel, de Amerikaanse consul Walter Sholes naar Lyon geroepen. Als Belgisch adjunct onder de 

Amerikaanse viceconsul Miss Harvey verleende hij paspoorten en inlichtingen. Via een diplomatiek valies 

werden ze doorgestuurd naar Portugal.156 

Vanaf september 1941 startte de samenwerking tussen Lagrange en de Belgische Legatie in Lissabon. Hij 

verleende de Belgische militairen en oorlogsvrijwilligers Franse uitgangsvisa zodat ze legaal de Frans-

Spaanse grens konden oversteken. Tot juli 1942 werkte de dienst zeer goed. Er ontstond een permanente 

                                                           
154 Selliers de Moranville aan Kapitein de Hainaut, geen datum (CEGESOMA, Individuele fiche van Emile Javaux 
Bestand Inlichtings- en Actiediensten IAD van de Veiligheid van de Staat, AA1333).  
155 Telegram van Marcel Polain aan Spaak ( Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, Diplomatiek Archief, 
Brussel, Guerre 1393-45. Capitulation belge ( 11.652). 
156 Currciulum Vitae van Jacques Lagrange, s.d. ( CEGESOMA, Documenten Jacques Lagrange oa betr. vlucht naar 
Frankrijk en verzet aldaar, [1940-1942],AA 1257).  
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lijn tussen het Zuiden van Frankrijk en Portugal.157 Lagrange kon zonder veel problemen een Frans 

uitgangsvisum regelen. Voor mannen met de militaire leeftijd vervalste hij de paspoort en verouderde hun 

leeftijd. De kanselier van de Belgische ambassade in Madrid, Crener, en de Belgische Legatie konden mits 

een geldig Frans uitgangsvisum zonder veel problemen een Spaans en Portugees visum krijgen. In totaal 

kon men sinds het begin van 1942 een 500’tal visa verkrijgen. De dienst was een succes: er was eindelijk 

een permanente en efficiënte verbinding tussen Frankrijk en Portugal. 158 

Lagrange werkte samen met andere buitenlandse diensten in Zuid-Frankrijk. Zo had hij een vijftiental 

Franse medewerkers, gaande van Franse geheime diensten tot de secretaris van de Franse 

Koophandelskamer in Strasburg. Hij werkte ook samen met de chargé d’affaires ad interim in Lyon, J. 

Magnin. Tussen 24/11/1941 en 10/2/1943 was de Portugese consul in Lyon afwezig.159 Magnin verklaarde 

zelf dat hij zijn taak toen overnam. Dankzij hem konden een groot aantal Belgische Joden en officiers naar 

Portugal vluchtten.160 Ook Léon Diamant zou vanaf december 1940 tot 28 april 1942 Franse uitgangsvisa 

verleend hebben aan Joodse vluchtelingen. Hij verklaarde zelf dat het om een duizendtal ging.161  

In deze periode kwamen een aantal belangrijke Belgische Joden naar Portugal, waaronder Maurice 

Benedictus en zijn broer Charles. Maurice zetelde in het bestuur van de  Vereeniging van Joden in België 

(VJB). Aangekomen in Portugal publiceerde hij zijn bekende rapport over het lot van de Joden in België. 

Er werd aan Lagrange opgedragen om een strenge selectie toe te passen. Op 5 augustus 1942 klaagde de 

Nationale Defensie bij Spaak over Lagrange’s toekennen van uitgangsvisa. Hij zou aan een familie van 10 

personen een visum hebben toegekend. De oudste was 71 jaar en niemand was nuttig voor de oorlog.162 

Het was hem uitdrukkelijk opgedragen om enkel mensen die nuttig waren voor de oorlogsinspanningen 

een Frans uitgangsvisum te verlenen.  

                                                           
157 Graaf de Lichtervelde aan Spaak, 05.06.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade 
in Lissabon, Belgique – Portugal (relations entre la …) – 11.695).   
158 Motte aan Spaak, 23.01.1943 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, 
18299 VI).  
159 De Portugese consul in Lyon had ook de jurisdictie over het consulaat in Marseille. Zijn beslissingsrecht over het 
toekennen van Portugese transitvisa was dus aanzienlijk groot.  
160 Jacques Lagrange, CEGESOMA. 
161 Leo Diamant werkte vanaf december 1940 tot 28 april 1942 in Frankrijk. In deze periode verleende hij naar eigen 
zeggen uitgangsvisa 
162 Spaak aan de Lichtervelde, 05.08.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in 
Lissabon, Belgique – Portugal (relations entre la …) – 11.695.   
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Ondanks de selectieprocedure kwamen er sinds april 1942 ook steeds meer jongemannen die weigerden 

naar Groot-Brittannië te gaan.163 De Belgische Legatie in Lissabon kreeg verschillende klachten vanuit 

Londen binnen omdat ze samen met de diensten in Spanje Belgen naar Groot-Brittannië en Congo lieten 

doorreizen die niet nuttig waren voor de oorlogsinspanningen. Hierop besloot men om geen enkele 

aanvraag uit Frankrijk nog te behandelen tenzij ze van Lagrange kwamen.164 

Door twee problemen begon Lagrange’s dienst te verslechteren. Enerzijds kwam dat door de Franse en 

Duitse druk op de Amerikaanse consulaten, waardoor Lagrange’s bewegingsvrijheid werd ingeperkt. Het 

werd moeilijker om de paspoorten te vervalsen. Hierdoor weigerde hij mensen jonger dan 40 jaar een 

visum te geven. Anderzijds zorgde de Sabot-dienst voor verwarring. De Belgische Legatie werd niet op de 

hoogte gesteld door het Ministerie in Londen van de missie die de dienst gekregen had van de 

Staatsveiligheidsdienst. De Legatie en Crener werden niet ingelicht over de komst en men kon geen geldige 

visa regelen. Hierdoor werden veel militairen clandestien naar Spanje en Portugal gestuurd. De 

meerderheid van hen werd geïnterneerd in Miranda de Ebro. Hierdoor zouden in totaal zo’n 60 militairen 

gevangen zitten in Miranda de Ebro.165 

De verbinding tussen Zuid-Frankrijk en Portugal werd eind oktober 1942 verbroken door de arrestatie van 

Lagrange door de Vichy-autoriteiten. Door Amerikaanse bemiddeling werd Lagrange uit de gevangenis 

vrijgelaten. Eind november kon hij samen met zijn vrouw naar Zwitserland vluchtten. Daar werd hij 

tewerkgesteld bij het Amerikaanse consulaat in Bern.166 

Vanaf november 1942 kreeg de doorgang vanuit Frankrijk een nieuwe tegenslag te verwerken. De Duitsers 

bezetten vanaf november 1942 de vrije zone in Frankrijk. De Franse en Duitse autoriteiten begonnen zich 

harde op te stellen ten opzichte van de Belgen. De Amerikaanse consulaten en de Belgische diensten 

werden opgedoekt. De toenmalige diensten werden opgeschort, de medewerkers doken onder of 

vluchtten naar Portugal. Nu de kans op een Frans uitgangsvisum aanzienlijk kleiner werd, moest men 

andere manieren vinden om de doorreis naar Portugal te garanderen. 

                                                           
163 Motte aan Spaak, 12.05.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, 
Belgique – Portugal (relations entre la …) – 11.695.   
164 Graaf de Lichtervelde aan Spaak, 27.06.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade 
in Lissabon, Belgique – Portugal (relations entre la …) – 11.695. 
165 Rapport van Victor Du Mortier over Lagrange, 26.11.42 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische 
Ambassade in Lissabon, 18299 VI). 
166 Jacques Lagrange, CEGESOMA. 
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Tot slot willen we kort de vlucht van enkele ministers uit Zuid-Frankrijk naar Londen vermelden. De 

Belgische Staatsveiligheid in Lissabon nam een centrale rol in deze operatie. Dankzij twee agenten van de 

antenne, de eerste secretaris van de Belgische Legatie Conrad Seyfert en Robert Rothschild konden de 

ministers succesvol de doortocht naar Londen maken via Lissabon. In 1941 kwamen onder andere 

Ministers De Schrijver en d’Aspermont aan in Londen.167 In april 1943 werden de overige ministers 

overgebracht door missie V.M..168 

3.2.3. 1943 – begin 1944: toestroom van (voornamelijk) vluchtelingen uit Frankrijk en Spanje 

 

De bestaande diensten in Zuid-Frankrijk werden opgedoekt, maar er werden nieuwe opgericht in 

Marseille, Lyon en Toulouse onder de Vichy-afgevaardigde Maes. Door de toegenomen Duitse controle 

was hun effectiviteit wel ernstig ingeperkt. Hierdoor was de verbinding tussen Zuid-Frankrijk en Portugal 

zeer onregelmatig geworden.169 In het Noorden was de demarcatielijn volledig verdwenen. Sinds het 

sluiten van de Belgisch-Franse grens waren er nauwelijks nog vluchtelingen uit België aangekomen.170 

Door het opdoeken van de diensten in Zuid-Frankrijk en de toenemende Duitse controle verplaatsten de 

passagediensten zich naar Spanje. In de laatste jaren van de oorlog nam de dienst V.M. een centrale rol 

in. De missie werd geleid door Van Muylders (commandant Gilliard), die oorspronkelijk in Frankrijk hielp 

bij het doorsluizen van vluchtelingen en inlichtingen. De dienst had in januari 1943 ook geholpen met de 

doorreis van de overige ministers in Zuid-Frankrijk.171  

Tot grote frustratie van de bestaande geheime diensten in Frankrijk was de missie onderdeel van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. De diensten van de Staatsveiligheid klaagden over Gilliards onkunde. 

Door zijn onhandigheid zou hij de dienst van Jacques Lagrange aan het licht hebben gebracht.172  

                                                           
167 Rapport confidentiel de Robert Rothschild à Motte, 20.09.1941 (CEGESOMA, Brussel, Correspondance avec le 
Gouvernement belge à Londres. Relations avec les ministres belges restés en France (1941-1942), Correspondentie 
en nota’s van André Motte van de Belgische Ambassade in Lissabon, AA1246). 
168 Contact avec les oncles et organisation prevue pour leur evacuation, 17.04.1943 (Diplomatiek Archief, Brussel, 
Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, Rapports Legation avec Surete d’etat (pendant la guerre), 
18229(II)). 
169 Motte aan Spaak, 24.04.1943 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon,  
Rapports Legation avec Surete d’etat (pendant la guerre) 18.229(II). 
170 Telegram van Thomas aan de Belgische Legatie in Lissabon, 1943 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de 
Belgische Ambassade in Lissabon) 18.299 (VI). 
171 Missie V.M., 1943  (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon) 18.299 (VI). 
172 Fosty, J, Belgische netten in Frankrijk (s.l.: s.e., s.d.), 201. 
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In de loop van 1943 bouwde de missie V.M. een permanente vluchtelingen- en inlichtingenlijn uit. De 

verbindingen liepen vanuit Frankrijk naar San-Sebastian richting Lissabon. Ze stond in contact met Léon 

Vanderpoele, die vanuit Frankrijk inlichtingen en personen doorstuurde. Hij kon zelfs aan valse Franse 

identiteitspapieren komen. In San-Sebastian zorgde de secretaris van het Belgisch consulaat,  Lizarriturri, 

voor de ontvangst en decodering van de boodschappen en de ondervraging van de vluchtelingen. In 

Lissabon stond de gezant Motte in voor de uiteindelijke doorstroming van de inlichtingen en de mensen.173 

In totaliteit kon de missie van commandant Gilliard 572 Belgen naar Portugal brengen tussen mei 1943 en 

december 1943.174  

In tegenstelling tot de globale vermindering van vluchtelingen in 1943, bleef het aantal toegekende 

transitvisa voor Belgen wel constant. Vermoedelijk gebruikte men het Portugese transitvisum om Frankrijk 

te verlaten en Spanje te betreden. Vanuit Spanje trok men naar Gibraltar, vanwaar men naar Groot-

Brittannië werd gebracht. Het politieke klimaat en de Belgisch-Spaanse relaties waren intussen aanzienlijk 

verbeterd. De Duitsgezinde Minister van Buitenlandse Zaken, Serano Suñer, werd vervangen door Jordana, 

die een eerder pro-geallieerde houding had. Sinds zijn aanstelling als Minister van Buitenlandse Zaken 

kwamen er steeds meer Belgen vrij uit de Spaanse gevangenkampen.175 Deze personen werden via 

Gibraltar of Lissabon naar Groot-Brittannië of Congo gebracht. 

3.2.4. Begin 1944 – Het einde van de oorlog: de vlucht van collaborateurs en nazi-sympathisanten 

 

Vanaf het begin van 1944 doofde de toestroom vanuit België en Frankrijk volledig uit. Er kwamen enkel 

nog Belgische vrijgelatenen uit Spanje aan in Portugal. 

Nu het einde van de Tweede Wereldoorlog bijna in zicht was, werd de Belgische Legatie in Lissabon 

geconfronteerd met een nieuw probleem: de vlucht van collaborateurs en nazi-sympathisanten. In de 

lente en zomer van 1944 kreeg de Legatie in Lissabon verschillende waarschuwingen van de 

Staatsveiligheidsdiensten in Spanje over deze personen. Tijdens de hele oorlog waren de Belgische 

diensten behoedzaam voor een inmenging van Duitse spionnen tussen de vluchtelingen. Gedurende de 

oorlog kwamen er slechts twee gevallen aan het licht bij de Belgische Legatie in Lissabon. Lagrange meldde 

                                                           
173 Missie V.M., 12.10.43 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon) 18.299 
(VI). 
174 Lijsten van commandant Gilliard, december 1943 (CEGESOMA, Brussel, Fonds Sûreté d’Etat, AA1333).  
175 Copies des fiches individuelles des ex-internés de Miranda de passage à Curia (Portugal) imputation sous 
rubrique Secours à Internes de Miranda, 1943 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in 
Lissabon) 18.299 (II). 
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op 26 oktober 1943 de binnenkomst van Joseph Janssens. Hij zou bepaalde medewerkers van de 

vluchtlijnen verraden hebben. Bij zijn aankomst in Lissabon werd hij ondervraagd door de PVDE.176 In 

september 1943 meldde Jottard via de Belgische Legatie aan Spaak dat François Delahay samen met zijn 

Duitse vrouw gearriveerd was in Barcelona.177 

Begin juli 1944 kwamen twee Portugese visa-aanvragen binnen van Robert Van de Walle en Louis Wauters. 

Beiden zaten opgesloten in Miranda de Ebro en vroegen hulp. Van de Walle had tussen oktober 1940 en 

april 1943 vrijwillig in de Duitse oorlogsindustrie gewerkt. Wauters heeft tijdens de oorlog voor de Duitse 

transportmilitie N.S.K.K. gewerkt. Motte vroeg aan Londen wat hij moest doen met beide aanvragen. 

Londen reageerde dat ze zo lang mogelijk in het Spaanse interneringskamp moesten blijven.178 

Op 17 oktober 1944 verklaarden de Portugese autoriteiten dat ze zich zouden schikken aan de geallieerde 

eisen om geen asiel te verlenen aan oorlogsdaders en collaborateurs.179  

Op 8 december stuurde de Staatsveiligheidsdienst in Lissabon naar Pol Bihin, het nieuwe hoofd van de 

Staatsveiligheid in Brussel, dat verschillende nazi-sympathisanten zich in Spanje bevonden. De Franse  Abel 

Bonnard, lid van de Franse Groupe Collaboration, was in Madrid aangekomen. Daarnaast waren drie 

Belgen in Spanje aangekomen: Léon Degrelle, Léonard De Roover en Julie Van Daele. De Roover, uitgever 

van de Vlaemsche Post in Berlijn, en Van Daele, kapitein van het Belgisch Legioen, waren clandestien 

binnengekomen en werden kort in Miranda de Ebro geïnterneerd. Beiden waren al na acht dagen 

vrijgelaten uit het kamp. Ze probeerden via Portugese katholieke kringen aan een Zuid-Amerikaans visum 

te geraken. Ze hadden onder meer de hulp gevraagd van de Portugese Franciskanen en Jezuïeten om hen 

aan een Chileens visum te helpen. Dankzij de Portugese sectie Santos in Lissabon van de Juventude 

Operaria Catolica ( J.O.C.) werd de Staatsveiligheid ingelicht over de pogingen van De Roover en Van Daele. 

De Portugese scheepsautoriteiten hebben hun visa geblokkeerd en hun vertrek tegengehouden.180 Wat er 

verder met hen gebeurde is onduidelijk.  

                                                           
176 Rapport van Gilliard, 26.10.43) (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon) 
18.299 (VI). 
177 Telegram van Jottard aan Spaak, 29.09.1943 ( Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, Diplomatiek 
Archief, Brussel, Guerre 1393-45. Capitulation belge ( 11.652).  
178 Motte aan Spaak, 13.07.1944 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, 
Belgique – Portugal (relations entre la …) – 11.695. 
179 Motte aan Spaak 17.10.1944, (Diplomatiek Archief, Brussel, Série Générale Portugal, 11.583). 
180 Staatveiligheid in Lissabon aan M. Bihin, 08.12.45 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief Belgische Legatie in 
Lissabon, 18.299). 



64 
 

3.3. De hulp aan de Belgen 
 

De hulp die men verleende aan de Belgische vluchtelingen spitste zich toe op drie punten: de reis naar 

Portugal, het verblijf in Portugal en de doorreis naar de eindbestemmingen. De hulpinstanties en 

organisaties bemiddelden met de Portugese autoriteiten en verleenden financiële steun. De Portugese 

vluchtelingenpolitiek indachtig was dit een zeer intensief en langzaam proces. De hulporganisaties 

moesten gesprekken aanknopen met het MNE, de PVDE, de buitenlandse vertegenwoordigers van het 

bestemmingsland en de scheepsbedrijven. Daarenboven was er – zeker in het begin van de oorlog – een 

tekort aan financiële middelen. 

De hulpinstanties ontstonden vanuit privé initiatief en in opdracht van de Belgische regering in Londen. In 

het begin van de oorlog werkten de organisaties onafhankelijk. Er was weinig samenwerking, geen 

duidelijke instructies vanuit Londen en geen leidinggevende organisatie. De komst van de nieuwe gezant 

André Motte betekende het begin van een nauwere samenwerking tussen de verschillende instanties. 

Vanaf het najaar van 1942 verliep de samenwerking beter en kregen de verschillende instanties duidelijke 

instructies vanuit Londen. 

Door de onduidelijke instructies vanuit Londen en het geheime karakter van de Staatsveiligheid was er een 

gebrek aan transparantie en communicatie tussen de diensten. Daarnaast hielden de agenten van de 

Staatsveiligheid zich bezig met taken die voorbehouden waren aan de Belgische Legatie. Omdat velen 

onder het mom van een diplomatiek mandaat werkten bij de Legatie, was Motte wel de 

eindverantwoordelijke. Indien hun missies ontdekt zouden worden, zou dit ook de Belgische Legatie 

kunnen bedreigen. Zeker in de eerste jaren van de oorlog zorgde dit voor heel wat frustraties bij Motte. 

Maar de ruzies tussen beide diensten bleven aanslepen tot het einde van de oorlog. Ze stopten bij het 

stopzetten van de antenne in Lissabon. 

Vooral de affaire rond de agent Emile Javaux belichaamde de frustraties tussen de Legatie en de 

Staatsveiligheid. Volgens Debruyne illustreerde deze kwestie de klassieke tegenstellingen tussen de 

diplomatieke en de inlichtingendiensten.181 In dit hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan. 

 

                                                           
181 Emmanuel Debruyne, “Un service secret en exil. L’Administration de la Sûreté de l’État à Londres, 
novembre 1940 – septembre 1944,” CHTP-BEG 15 (2005), 335-40. 
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3.3.1. De Belgische Legatie in Lissabon 
 

De Belgische Legatie in Lissabon nam gedurende de oorlog een centrale rol in de doorstroom van de 

vluchtelingen. Ze waren voornamelijk verantwoordelijk voor het aanvragen van het transitvisum bij de 

Portugese autoriteiten. Daarenboven was de gezant hét gezicht van België in Portugal. Hij was de 

belichaming van de Belgisch-Portugese relaties en het aanspreekpunt bij eventuele problemen. De 

verspreiding van de bevoegdheden zorgde ervoor dat de Legatie in realiteit niet verantwoordelijk was voor 

de gebrekkige functionering van de overige diensten. De Portugezen klaagden over het trage vertrek van 

de Belgische vluchtelingen bij de Legatie. Ze dreigden meermaals met het uitwijzen van de vluchtelingen 

en zelfs de Belgische residenten. 

Gedurende de oorlog onderging de Belgische Legatie een grote evolutie. Ze evolueerde van een 

kleinschalige en onderbemande Legatie met een vijftal ambtenaren naar een dertigtal officiële 

medewerkers met drie verschillende secties.182  

3.3.1.1. De ‘Graaf de Lichtervelde’-periode 

 

De diplomatieke relaties tussen België en Portugal dateren uit de tijd van de Eerste Republiek. De Belgische 

overheid erkende de Portugese Eerste Republiek op 16 november 1910. De Belgische Legatie, die pas in 

1955 een ambassade werd, stond lange tijd onder leiding van Graaf Baudouin de Lichtervelde. De Graven 

van Lichtervelde zijn één van de oudste adelijke families van het Graafschap Vlaanderen. In de voetsporen 

van zijn vader Gontran de Lichtervelde, die Buitengewoon Gezant, Gevolmachtigd minister en lid van de 

Hogere Raad voor Kongo-Vrijstaat was, bekleedde hij van 1920 tot 1942 het ambt van Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Minister in Portugal. Hij was een bekend persoon in de hogere politieke en 

militaire kringen in Lissabon. Zo onderhield hij intense contacten met de hoge militaire kringen in Portugal 

en specifiek met de Portugese Oudstrijdersvereniging.183 Hij was  getrouwd met de Italiaanse Lucie 

Ippoloti, die het niet kon verkroppen dat haar man zomaar aan de kant werd geschoven voor de nieuwe 

gezant André Motte. Bij Motte’s aankomst in juli 1941 begon ze tweedracht te zaaien binnen de Legatie. 

Volgens Motte roddelde ze over hem en zijn vrouw en probeerde ze hem zwart te maken bij de Belgische 

Kolonie en hogere Portugese kringen. 

                                                           
182 Informacão da PVDE sobre o Corpo Diplomático acreditado em Portugal e seus familiares, 1943 (Torre de 
Tombo, Lissabon, Arquivo PVDE, PT/TT/AOS/D-G/8/4/17). 
183 Michez, Les Belges au Portugal, 3. 
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De Belgische Legatie in Lissabon nam aan het begin van de oorlog een passieve rol aan binnen de hulp aan 

de vluchtelingen. Zo stuurde de Belgische gezant Graaf de Lichtervelde naar Spaak dat hij de Oeuvres 

Belges (cfr. infra) de opdracht had gegeven om te bemiddelen met de PVDE.184 Had de Lichtervelde het te 

druk met dringendere kwesties? Wou de Lichtervelde eerst duidelijke instructies van de Belgische regering 

krijgen? Wou de Lichtervelde eerst de oorlogsontwikkelingen afwachten of Salazar niet tegen het hoofd 

stoten? Redenen voor zijn terughoudende houding worden niet gegeven. In ieder geval nam de Graaf een 

passieve functie aan en liet hij de vluchtelingenhulp over aan derden. 

Naast Graaf de Lichtervelde en een drietal administratieve medewerkers werkten François Lockem als 

adviseur en Eduoard Mathiotte bij de Belgische Legatie. Over hen is niet veel geweten.185 

3.3.1.2. De ‘André Motte’-periode 

 

In het eerste jaar van de oorlog werden de buitenlandse ambassades en consulaten in Portugal sterk 

uitgebouwd. Zo werd in november 1940 de oudere Britse ambassadeur Sir Walford Selby vervangen door 

de jongere Ronald Hugh Campbell. 186  Ook België verankerde haar aanwezigheid door onder meer een 

nieuwe gezant te sturen. Gezien de geopolitieke en diplomatieke context besefte Spaak dat de Belgische 

Legatie in Lissabon een belangrijke post was. De Portugese neutraliteit zorgde voor veel mogelijkheden. 

Vermoedelijk speelden de passieve houding van de Lichtervelde en de verslechterende relaties tussen 

België en Portugal een rol. 

Spaak stuurde in een telegram naar Motte:  

“ Le nouveau poste que vous occupez est, d’ailleurs, d’une importance exceptionnelle. La Légation à 

Lisbonne est actuellement le seul point européen par lequel je puisse encore recevoir des nouvelles. 

C’est aussi le seul poste par lequel il m’est possible d’avoir quelques relations avec la Belgique.”187 

Vanaf mei 1940 werden verschillende Belgische diplomatieke posten in het buitenland verplicht te sluiten. 

De Belgische posten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog openbleven, waren miniem. Enkel de 

                                                           
184 Graaf de Lichtervelde aan Spaak, 18.04.1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Série Générale Portugal, 11.583). 
185 Michez, Les Belges au Portugal, 1-3. 
186 Michez, Les Belges au Portugal, 4. 
187 Spaak aan Motte, 19.07.1941 (CEGESOMA, Brussel, Correspondentie en nota’s van André Motte van de Belgische 
Ambassade in Lissabon, AA1246). 
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gezantschappen in Londen, Lissabon, Bern, het Vaticaan en Stockholm bleven open. 188 Zeker voor de 

buitenlandse vertegenwoordiging op het Iberisch schiereiland was de post in Lissabon cruciaal.  

Uit hun briefwisseling blijkt dat Motte en Spaak goede vrienden waren. Bij het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog zat Spaak te bridgen met Motte in Sofia, zijn vorige buitenlandse post. In maart 1941 moest 

Motte Sofia verlaten. Na enkele omzwervingen langs Turkije en Noord-Afrika kwam hij in Portugal terecht. 

Motte was ook een fervente anti-leopoldist en voorstander van de Belgische regering in Londen. Daarnaast 

waren de Belgische ambassadeur in Londen, Charles de Romrée de Vichenet, en Spaak’s raadgever, Aubert 

de Thieusy, goede vrienden van Motte.189  

Wanneer Motte op 1 juli 1941 samen met zijn vrouw in Lissabon aankwam, trof hij een Legatie in chaos 

aan. De Legatie had nauwelijks buitenlandse contacten, te weinig personeel en financiële middelen. De 

Legatie kampte met grote moeilijkheden om mensen naar een bestemming door te sturen. Hierdoor 

verzamelden de vluchtelingen in de lokalen van de Legatie en de Belgische Koophandelskamer, wachtend 

op een bevestiging van hun vertrek.190  

Motte verklaarde in een naoorlogs interview met het Henri Fassbender:  

“La Légation n'avait aucun aspect extérieur et il y avait des grappes humaines accrochées dans les 

escaliers et dans les anti-chambres de Belges qui étaient passés, qui tous voulaient quelque chose 

et auxquels personne ne pouvait donner des instructions soit pour partir pour l'Angleterre, soit pour 

le Congo.”191 

Er stond hem een immense taak te wachten. Motte moest de contacten met de Portugese autoriteiten en 

voornamelijk de PVDE verbeteren, overleg aangaan met andere gezantschappen en de interne structuur 

van de Legatie verbeteren. 

Motte probeerde meteen bij zijn aankomst de Belgisch-Portugese relaties te verbeteren. Tot in het najaar 

van 1941 was de samenwerking tussen de Belgische vertegenwoordigers en de Portugese regering was 

zeer beperkt. Er was geen overeenkomst over de evacuatie van de Belgen uit Portugal. De Portugese 

autoriteiten beschuldigden de Belgische regering ervan om geen initiatief of moeite te doen voor de 

evacuatie van de Belgische vluchtelingen.192 Bij zijn aankomst in juli probeerde Motte contact op te nemen 

                                                           
188 Coolsaet, Dujardin en Roosens, Buitenlandse Zaken in België, 223. 
189 da Silva, “Belgen in Portugal 1940-45,” 26. 
190 André Motte, interview met Jean Vanwelkenhuyzen, 22.11.1972 (CEGESOMA, Brussel, AA2268), 3. 
191 André Motte, interview met Henri Fassbender, 27.11.1972 (CEGESOMA, Brussel, AA2268), 3. 
192 Motte, interview, 27.11.1972, 5-6. 
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met de PVDE. De eerste maanden negeerden ze zijn verzoeken tot een gesprek. Pas eind september 1941 

kon Motte een ontmoeting krijgen met het hoofd van de PVDE, Augustino Lourenço. In de ontmoeting 

werd de Belgische vluchtelingenkwestie besproken. Het doel was om een betere verstandhouding te 

creëren tussen de Belgen en de Portugezen.193  

Tijdens het gesprek met Motte stelde Lourenço een tweeledige oplossing voor. Enerzijds werd de 

aanwezigheid van Belgische mannen met militaire leeftijd getolereerd op voorwaarde dat de Belgische 

Legatie de personen in kwestie zo snel mogelijk liet doorreizen. De PVDE keurde de aanvragen van de 

Belgische Legatie in Lissabon voor transitvisum zonder veel bezwaren goed. Anderzijds diende de Belgen 

geografisch geconcentreerd te worden. Met andere woorden, de Belgen moesten ondergebracht worden 

in een verplichte verblijfplaats.194 (cfr. infra)  

De ontmoeting tussen Motte en Lourenço was het begin van een goede en respectvolle verstandhouding 

tussen België en Portugal omtrent de Belgische vluchtelingen. Volgens Motte werden ze zelfs vrienden.195 

Daarnaast beloofde Lourenço dat de Portugese regering en PVDE de ogen zal sluiten voor de echte 

bestemming van de vluchtelingen, namelijk Groot-Brittannië. Op papier gingen de Belgen naar Congo maar 

in werkelijkheid was hun eindbestemming Groot-Brittannië.196 

Spaak en Van Langenhove feliciteerden Motte meermaals voor zijn werk.197 Onder zijn leiding groeide de 

Belgische Legatie uit tot een volwaardige instantie en verbeterden de Belgisch-Portugese relaties 

aanzienlijk. Daarnaast werd er in deze periode een volwaardige propaganda- en persdienst uitgebouwd 

bij de Legatie. 

3.3.1.3. De propaganda- en persdienst van de Belgische Legatie 

 

Deze persdienst had een tweeledige functie. Enerzijds moest zij de positie van België en de Belgische 

regering in Londen in een goed daglicht plaatsen. Anderzijds moest zij de Portugese, Engelse, Duitse en 

Zwitserse pers analyseren en erover rapporteren. Zo was de Belgische regering in Londen op de hoogte 

van de situatie in bezet Europa. 

                                                           
193 Motte aan Spa ak, 30.09.1941 (Dossier de correspondance personnelles avec Ministre Spaak, Correspondentie en 
nota’s van André Motte van de Belgische ambassade in Lissabon, CEGESOMA, Brussel, AA1246).  
194 Motte aan Spa ak, 30.09.1941. 
195 Motte, interview, 27.11.1972, 6-10. 
196 Motte aan Spa ak, 30.09.1941. 
197 Fernand Van Langenhove aan André Motte, s.d. (Dossier de correspondance personnelles avec Ministre Spaak, 
Correspondentie en nota’s van André Motte van de Belgische ambassade in Lissabon, CEGESOMA, Brusse, AA1246). 
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Portugal was voor beide kampen een belangrijk informatie- en propagandacentrum. Zowel de Britse als 

de Duitse propagandamachine draaiden er op volle toeren. Via pamfletten, krantenartikels en posters 

probeerden ze hun eigen agenda te verspreiden. Buitenlandse propaganda werd openlijk verspreid in 

Lissabon en het gebeurde vaak dat Britse en Duitse propagandaposters naast elkaar vertoond werden. De 

buitenlandse propagandadiensten waren natuurlijk onderworpen aan de Portugese censuur. De PVDE 

controleerde ieder krantenartikel en censureerde ongewenste informatie. 

De Belgische persdienst in Portugal functioneerde vanaf juli 1940 onder leiding van de pater Félix Morlion. 

Deze dominicaan was één van de bezielers van de Offensiefbeweging in Vlaanderen. Samen met Dr. 

Hoeben was hij directeur van de Katholieke Perscentrale (Centrum van Informatie Pro Deo, afgekort C.I.P.) 

in Brussel. Samen communiceerden ze sinds 1937 over de religieuze vervolgingen die plaatsvonden in 

Duitsland.198 

Bij de Duitse inval probeerde de Duitse bezetter de katholieke pers op te doeken. Morlion vluchtte in het 

spoor van de regering naar Poitiers, waar hij de C.I.P. verder zette. Morlion verklaarde na de oorlog zelf 

dat Minister De Schrijver, Mr. Du Soleil en Mr. Scheuer van het kabinet van de Eerste Minister hem 

opdroegen om zijn propagandawerk verder te zetten in een neutraal land. Met een diplomatiek paspoort 

en als ‘chargé de mission’ begaf hij zich naar Lissabon. Morlion bracht ook Dr. Hoeben’s werk samen met 

verschillende andere Belgische en Duitse kranten naar Lissabon, waar hij zijn propagandawerk van de C.I.P. 

verder zette. Zijn diensten werden gebruikt door de Belgische Legatie in Lissabon, die de vergaarde 

informatie doorsluisde naar de Belgische regering, de Staatsveiligheidsdienst in Londen en het Belgian 

Information Center in New York. 199 

De persdienst die Morlion in juli 1940 verder zette, lag dus in het verlengde van zijn C.I.P. In welke mate 

deze verbonden was aan de Belgische Legatie of de Belgische activiteiten in Portugal is onduidelijk. 

Vermoedelijk ging het eerder om een samenwerkingsverband. In december 1941 werd hij 6.000 escudos 

betaald voor zijn diensten door de Belgische Legatie.200 Morlion’s werk bleek echter te beperkt en 

                                                           
198 De Offensiefbeweging was een initiatief van enkele geestelijken en leken die vonden dat het toenmalige 
katholicisme bedreigd werd door de moderne wereld. Ze pleitten voor een herkerstening van de samenleving om 
de atheïstische tendenzen in de samenleving tegen te gaan. Met behulp van moderne media, zoals fotografie en 
cinematografie, wouden ze strijden tegen het grootste gevaar van het katholicisme, namelijk het communisme. 
Lieve Dhaene, “De Offensiefbeweging in Vlaanderen 1933-1939: Katholieken tussen traditie en vooruitgang,” 
BTNG-RBHC 17 (1986): 227-68. 
199 Dossier Morlion, s.d. (Diplomatiek Archief, Brussel, Propagande – Guerre 1940-45, 11.802).  
200 Betaling aan Morlion, december 1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in 
Lissabon, Dépenses de la Légation belge en Portugal, 18.299 VI/1).  
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onvoldoende. De belangrijkste bekommernis van de dominicaan was verder emigreren naar de Verenigde 

Staten. De angst om opgepakt te worden door de Gestapo of de PVDE creëerde een paranoiagevoel bij 

hem. Hij maakte ook de Lichtervelde paranoia. Hij vertelde de Lichtervelde meermaals dat hij van een 

informant uit de Portugese regering had vernomen dat de Duitsers en Spanjaarden samen een invasie 

planden. Tegen juli 1941 zou Portugal onder de voet gelopen zijn.201 

Eind mei 1941 kon hij met het schip Excalibur naar New York gaan. Onder de Belgische autoriteiten op het 

Amerikaanse continent kon hij propagandadiensten in katholieke milieus oprichten. Deze diensten gingen 

van start vanaf 19 januari 1941 in Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Bogota en New York. 

Morlion werkte in New York samen met de Belgische consul-generaal Charles Hallaert. Hij werd 

tewerkgesteld op een Amerikaans bureau dat bevoegd was voor de psychologische oorlogsvoering. Vanuit 

verscheidene milieus haalde hij informatie over de religieuze situatie in bezet-Europa en riep hij in 

katholieke milieus op tot verzetsacties tegen de Duitse bezetter.202 

Graaf de Lichtervelde klaagde bij Morlion’s vertrek op het einde van mei 1941 over zijn diensten. Ze waren 

te beperkt. Ook Spaak besefte dat een goed geoliede dienst uiterst belangrijk was en stuurde instructies 

naar de Lichtervelde. De dienst moest uitgebreid worden. De eindverantwoordelijke werd de Eerste 

Secretaris van de Legatie, Conrad Seyfert. Met behulp van Michez, een typiste en twee buitenlandse 

journalisten werden de rapporten opgesteld. Mr. Quérin was verantwoordelijk voor het doorploegen van 

de Spaanse en Portugese pers. Mevrouw Douart was verantwoordelijk voor de Zwitserse, Franse en Duitse 

pers. Ook de zakenman Paul Rohr werd aangenomen bij de dienst als verantwoordelijke voor de Duitse 

pers.203 Hij werd opgeworpen als de opvolger van Morlion.204 Rohr werd via De Stoop aangeworven bij de 

Staatsveiligheidsdienst maar zijn functie had geen clandestien karakter.205 Om de Portugese autoriteiten 

niet tegen het hoofd te stoten, werd hij geattacheerd bij de Belgische Legatie als verantwoordelijke voor 

de persdienst.206  

De propaganda- en persdienst was zeer succesvol. Vanaf 1942 kreeg Motte verschillende keren felicitaties 

uit Londen voor het werk van de persdienst. De Belgische Legatie onderhield ook persoonlijke contacten 

met Augusto de Castro, de directeur van de bekende Portugese krant Diario de Noticias, en de Portugese 

                                                           
201 Graaf de Lichtervelde aan Spaak, 28.05.1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Série Générale Portugal, 11.583). 
202 Dossier Morlion, s.d.  
203 Graaf de Lichtervelde aan Spaak, 03.07.1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Série Générale Portugal, 11.583). 
204 De Lichtervelde aan Spaak, 23 mei 1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in 
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206 Informacão da PVDE sobre o Corpo Diplomático acreditado em Portugal e seus familiares, 1943.  
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pers. Graaf de Lichtervelde en Motte gaven persconferenties en de artikels die de persdienst publiceerde, 

werden meermaals gebruikt door de Portugese pers. De propaganda- en persdienst kon met succes de 

Belgische regering in een goed daglicht plaatsen en inlichtingen doorsluizen naar Londen. 

3.3.2. De Belgische Staatsveiligheidsdienst in Lissabon 
 

De Belgische regering in Londen besloot in november 1940 om de Belgische Staatsveiligheidsdienst 

opnieuw op te richtten. De nieuwe dienst stond onder leiding van de magistraat Fernand Lepage. Er stond 

hem een enorme taak te wachten. Hij moest niet enkel peilen naar de situatie in België maar ook nieuwe 

contacten leggen, inlichtingen verzamelen en verzetsacties dirigeren. Het nieuwe orgaan bevond zich in 

Londen en was zowel letterlijk als figuurlijk afgesloten van het Europese vasteland. Hierop begon men in 

de zomer van 1941 diverse antennes op te richtten in Europese landen. In haar totaliteit werden zo’n zeven 

antennes opgericht, waarvan er vijf zich op het Iberische schiereiland bevonden. De antennes vestigden 

zich in Spanje (Barcelona, Madrid, San-Sébastian en Gibraltar),  Denemarken (Stockholm), Zwitserland en 

Portugal (Lissabon). Door haar geografische ligging en politieke situatie was de antenne in Lissabon veruit 

de belangrijkste.207 Het doorsluizen van fondsen, inlichtingen en mensen maakten van deze antenne een 

knooppunt van de Belgische Staatsveiligheid in Londen. 

3.3.2.1. De startperiode: John De Stoop en Maximiliaan Polchet 

 

De eerste activiteiten van de Belgische Staatsveiligheidsdienst in Portugal dateren van augustus 1940. 

Fernand Lepage was samen met Frédéric Dumon naar Portugal gekomen om contacten te leggen en een 

kern te vormen voor de antenne van de Staatsveiligheidsdienst. Lepage rekruteerde toen John De Stoop. 

De Stoop verbleef sinds 1938 in Portugal voor het holdingbedrijf Sofina in 1938. Sofina had namelijk aan 

het begin van de twintigste eeuw belangrijke concessies verkregen voor spoorwegmaatschappijen en 

elektriciteit in Portugal. Wanneer beiden Portugal terug verlieten richting Groot-Brittannië, had Lepage 

geen duidelijke instructies achter gelaten.208 De Stoop begon eind oktober contacten te leggen. Hij was 

vanaf december 1940 tot 5 juli 1941 hoofd van de missie van de Staatsveiligheidsdienst in Lissabon. In dit 

stadium legde hij vooral contacten, verzamelde inlichtingen en organiseerde als eindverantwoordelijke de 

vlucht- en informatielijnen.209 
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208 John De Stoop, interview door Henri Fassbender, 29.03.1974 (CEGESOMA, Brussel, s.l.), 9.  
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De activiteiten van De Stoop bleven in de maanden november tot en met februari zeer beperkt. Hij 

fungeerde voornamelijk als contactpersoon en eindverantwoordelijke voor de communicatie van de 

diensten naar Lepage. Daarnaast verstuurde hij visumaanvragen naar Lepage. In dit stadium had men 

namelijk nog geen goede contacten met de Britse diensten in Lissabon.210 

Begin maart 1941 was Vincent Gevers aangekomen in Portugal via het netwerk van Maximiliaan Polchet 

(over het Polchet-netwerk, cfr infra). Gevers kreeg op 19 maart zijn missie vanuit Londen doorgestuurd. 

Hij was verantwoordelijk om de diensten in Frankrijk en Spanje vanuit Lissabon te verbinden met Londen. 

Het was van uiterste belang dat deze lijnen in twee richtingen opereerden. Daarnaast moest hij 

medewerkers zoeken, contacten leggen met de diensten in Zuid-Frankrijk en de situatie in de depots in 

Zuid-Frankrijk in beeld brengen. 

Hij was verantwoordelijk voor het verzekeren van het contact met de Staatsveiligheidsdienst in Londen. 

Polchet zijn verbinding stond in directe verbinding met Londen, maar alle eindcommunicatie werd 

toevertrouwd aan De Stoop. Hij kreeg de opdracht om medewerkers en tussenpersonen te zoeken in 

Portugal en Spanje die bij legaties, ambassades en consulaten werkten. Hij moest een 

tweerichtingsverbinding opstarten, waarlangs personen en inlichtingen vanuit Frankrijk, doorheen Spanje, 

naar Lissabon passeerden. De Stoop moest zicht krijgen op de situatie van de militairen en depots in Zuid-

Frankrijk. De evacuatie van de Belgische bevolking was beëindigd, maar er waren heel wat militairen achter 

gebleven. Van deze achterblijvers moesten er lijsten opgesteld worden. Men wou zicht krijgen op alle 

militairen en gemobiliseerden die naar Londen wilden gaan om zich bij het leger of de 

Staatsveiligheidsdienst te vervoegen. Maar ook de kwestie rond de achtergebleven ministers in Zuid-

Frankrijk werd hem meegedeeld. Het stond vast dat ze via Lissabon Groot-Brittannië gingen bereiken. Zijn 

contactpersoon in Frankrijk was kapitein Delvoie. De Stoop’s netwerk nam ook deel aan de Service 

Renseignements Belgique. Via Polchet werden er kranten uit bezet Europa doorgestuurd, waaronder de 

Haagsche Post, Le Nouveau Journal, Le Pays Reel en Cassandra.211 

In Estoril was er één adres waar de Staatsveiligheidsdienst direct berichten naar stuurde: Khantho, Casal 

San Antonio. De Stoop hield via cijfercodes contact met Londen. Bij een Duitse inval, diende alles vernietigd 

te worden.212  

                                                           
210 De Stoop verstuurde onder meer aanvragen voor barones Renée Lippens en professor Edouard Bigwood naar 
Lepage. Microfilm van De Stoop, AA MIC 70.  
211 Microfilm De Stoop, AA MIC 70. 
212 Microfilm De Stoop, AA MIC 70. 
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In Lissabon moest De Stoop contacten leggen met de Belgische Legatie via Seyfert en Javaux. Fondsen voor 

de activiteiten werden verleend via Seyfert, maar alle contact met de Legatie diende aan het begin van de 

oorlog zo miniem mogelijk gehouden te worden.213 

In het eerste jaar van de oorlog verliep de clandestiene route via Maximiliaan Polchet. Vanaf februari 

kwam De Stoop in contact met Polchet, de vicepresident van de Belgische Handelskamer in Spanje. Polchet 

was voor de oorlog al in Spanje op een diplomatieke missie. Bij het uitbreken van de oorlog is hij naar Zuid-

Frankrijk gegaan om als president van de ‘Fraternelle des Ancien Combattants Interprêtes’ iedereen samen 

te brengen en te groeperen. In Perpignan heeft hij een gesprek gehad met Minister Pierlot en Minister 

Spaak. 214 Nadien vertrok Polchet naar Spanje om samen te werken met de Belgische consul in Barcelona, 

Marc Jottard.215 

Door zijn diplomatiek paspoort kon Polchet zonder veel problemen de Frans-Spaanse en Spaans-Portugese 

grenzen oversteken. Polchet was de eerste die een ontsnappingslijn vanuit Zuid-Frankrijk naar Portugal 

opstartte. Dit netwerk richtte hij samen met Marc Jottard op. De Polchet-lijn begon in Perpignan en 

eindigde in Lissabon.  Hij werd bijgestaan door verschillende medewerkers, die op de lijn gepositioneerd 

waren. In Perpignan werkte hij samen met mevrouw Viviane Hanssens. Zij fungeerde als postadres en 

ontmoetingsplaats voor de diensten die opereerden in Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal. Ze vormde de 

schakel tussen de Franse diensten van Frédéric Selliers de Moranville en Henri Doyen met de agenten die 

opereerden in Spanje en Portugal. De Stoop had echter sterke twijfels over haar betrouwbaarheid.216 Marc 

Jottard en Robert Muls, een medewerker van het consulaat in Barcelona, verschaften hulp aan de 

clandestiene vluchtelingen in Barcelona. Muls organiseerde de passages langs de Pyreneeën en begeleide 

de vluchtelingen met de doortocht.217 

Nadat ze Barcelona bereikt hadden, zorgde Jottard voor de doorreis naar Madrid. Vandaar begeleidde 

Polchet de vluchtelingen via Madrid richting de Spaans-Portugese grens. Ze staken de grens over bij het 

Portugese stadje Campo Maior, waar Polchet in contact stond met de Portugese boer Antonio Junior 

Pinheiro en Jesus de David Paxao. Pinheiro stelde zijn boerderij ter beschikking als verblijfplaats en voorzag 

voedsel. Daarnaast hielp hij met het uitzoeken van betrouwbare wegen. Paxao was een ex-luitenant van 

                                                           
213 Microfilm De Stoop, AA MIC 70.  
214 Maximiliaan Polchet, interview door Henri Fassbender, 10.05.1973 (CEGESOMA, Brussel, s.l.), 2-4. 
215 Polchet, interview, 1-2. 
216 Microfilm De Stoop, AA MIC 70 .  
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de Portugese douaniers en commandant in Campo Maior. Hij was 6 maanden in dienst bij Polchet en 

begeleidde hen over de grens. Zo hielp hij met het zoeken van veilige wegen toen Polchet samen met 

kolonel Guillaume en commandant Vandermies de grens overstak.218 Tot slot dient Emmanuel Michez, 

president van de Belgische Koophandelskamer in Portugal, vermeld te worden. Hij hielp Polchet met 

materiële en financiële steun. 

De grootste verdienste van Polchet waren zijn goede contacten met de Britse geheime diensten in Spanje 

en Portugal. Hij stond in contact met Jack Beevor, hoofd van de SOE in Lissabon, die geattacheerd was bij 

de Britse ambassade in Lissabon. Beevor hielp bij het overbrengen van documenten, het reserveren van 

scheepsplaatsen en vliegplaatsen. Ook met de Poolse geheime diensten onderhield Polchet contact, 

waarmee een inlichtingennetwerk en radioverbinding werd opgestart. In totaliteit kon Polchet’s netwerk 

tussen 7 februari en 10 mei 1941 75 personen clandestien naar Lissabon brengen. Dit waren vaak personen 

die later een belangrijke rol speelden binnen de Staatsveiligheidsdienst in Londen, de Belgische eenheden 

in Groot-Brittannië of de Belgische regering. Ook een aantal Fransen werden via Polchet naar Lissabon 

gebracht.219 

Vanaf eind april kwamen berichten binnen over het onvoorzichtig handelen van Pochet. ‘Polchet est une 

nuisance et une ruine.’ Hij volgde zijn instructies maar gedeeltelijk op en zijn netwerk was volgens Gevers 

opgebouwd uit onbetrouwbare contacten. Op 20 juni 1941 kreeg hij bezoek van de Portugese politie. Een 

Portugese medewerker van Polchet was op vraag van de Duitse Legatie aangehouden door de PVDE.220 

Polchet dook hierop zes weken onder bij Gaston Bertrand, CRAB-commandant en eigenaar van een aantal 

mijnen in Ajustrel. Met behulp van Beevor kon Polchet uiteindelijk ontsnappen naar Gibraltar. 

Begin oktober meldden de Britten echter dat hij onbruikbaar was in Gibraltar door zijn indiscrete attitude. 

Polchet moest naar Groot-Brittannië gaan. Hij kreeg een vals paspoort van het Britse War Department 

onder de naam van John Richardson en kwam begin november aan in Londen. Daar bleef hij werkzaam bij 

de Staatsveiligheidsdienst en vanaf 18 februari 1944 werd hij lid van de directie van de persdienst.221 

Het einde van Polchet’s netwerk betekende ook meteen een minder evident kader om hulp te bieden in 

Spanje. Nu Polchet er niet meer was, verdwenen de persoonlijke contacten. Gelukkig was in tussentijd 
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Emile Javaux, een voormalig politiecommissaris uit Anderlecht, in Lissabon aangekomen. Hij was op 1 

februari 1941 in Lissabon aangekomen met orders van Lepage.222  

Via De Stoop werd Javaux geattacheerd bij de Belgische Legatie in Lissabon.  Daar hield hij zich bezig met 

de clandestiene doorgang van militairen en oorlogsvrijwilligers. Hij was ook verantwoordelijk voor het 

ondervragen van de vluchtelingen.223 Samen met Conrad Seyfert, de Belgische consul in Lissabon, was hij 

het nieuwe contactpunt tussen de clandestiene diensten en de Belgische Legatie. Vanaf het begin 

waarschuwde Lepage zijn agenten echter om zo weinig mogelijk contact op te nemen met de officiële 

instanties. Dit was namelijk veel te gevaarlijk.224 Indien de agenten betrapt zouden worden door de PVDE 

en men de connectie met de Legatie kon achterhalen, kon dat het einde betekenen van de officiële 

diensten.225 

Op 11 september 1940 werd Georges de Henau, codenaam Désire, door de Belgische regering naar 

Frankrijk gezonden. De Belgische regering wou een beeld krijgen van de Belgische militairen en vrijwilligers 

in Frankrijk. Zijn taak bestond er initieel in om inlichtingen te verzamelen, mensen te rekruteren en een 

koerierdienst op te starten. Deze werd later uitgebreid naar het verzekeren van de tocht van militairen 

richting Groot-Brittannië.226 Maar in tussentijd was er in Lissabon een andere passagedienst ontstaan, 

namelijk het netwerk van de luitenanten Michaux en Gevers. Vincent Gevers was met behulp van Polchet 

in februari 1941 in Lissabon aangekomen. Dankzij commandant de Selliers de Moranville werden beide 

diensten samengevoegd en werkten ze samen. Polchet verkoos echter om samen te werken met Gevers. 

Hij had Gevers namelijk naar Portugal gebracht en was één van zijn vertrouwelingen. Dit zorgde voor 

frustraties. Deze situatie werd op 6 maart 1941 opgelost door het beëindigen van de Henau’s missie. Hij 

werd door de Nationale Defensie teruggeroepen naar Groot-Brittannië. 

Zoals Fosty terecht aangeeft, ontstonden sommige diensten onafhankelijk en los van de Belgische regering 

en de Staatsveiligheidsdienst in Londen. Sommige diensten ontstonden spontaan, terwijl anderen in 

opdracht van de Belgische regering het licht zagen. Dit resulteerde in het gegeven dat de grenzen tussen 

het clandestiene werk en de officiële functies zeer vaag waren. De eerste jaren was een verwarrende 

periode. De Belgische Staatsveiligheidsdienst in Londen probeerde vanaf 1941 en 1942 haar gezag te 
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verzekeren en de coördinatie naar zich toe te trekken. Hierdoor kregen bepaalde diensten voorrang op 

anderen.227 Ook De Stoop kaartte de onafhankelijkheid van de verschillende diensten aan bij de 

Staatsveiligheidsdienst in Londen. Er was geen samenwerking mogelijk tussen de diensten in Frankrijk en 

Spanje en pas in Lissabon ontstond éénheid. Dit was echter niet nefast voor de netwerken in Spanje en 

Portugal, maar er diende een centrale verdeler te komen in Zuid-Frankrijk.228 

De rekrutering van personeel voor de antenne van de Staatsveiligheidsdienst in Lissabon gebeurde ofwel 

door personen die reeds ter plaatse waren, onder verantwoordelijkheid van De Stoop en Polchet, ofwel  

stuurde de Staatsveiligheidsdienst in Londen personen naar Portugal. Londen wou haar grip op de diensten 

verzekeren en begon vanaf februari 1941 medewerkers naar het Iberisch schiereiland en Frankrijk te 

sturen. 

In juli nam Frédéric Dumon de leiding van De Stoop’s netwerk over. Eind maart was Dumon vanuit Londen 

naar Lissabon gezonden door Lepage om de leiding van de antenne over te nemen. De Stoop’s werk voor 

de Staatsveiligheidsdienst was met de komst van Dumon afgerond, maar hij bleef actief in Portugal: hij 

zette zich gedurende de hele oorlog verder in voor de verbindingen met België, de voedseluitvoer vanuit 

Portugal naar België en de financieringen van de geheime diensten in Portugal.229 In overeenstemming 

met Debruyne beschouwen we de komst van Dumon als het daadwerkelijke begin van de antenne van de 

Staatsveiligheidsdienst in Portugal.230  

3.3.2.2. De ‘Frédéric Dumon’-periode 

 

Frédéric Dumon, alias Eric, werd begin juli het nieuwe hoofd van de antenne in Lissabon. Dumon was een 

goede vriend van Lepage en samen waren ze België ontvlucht in mei 1940. Dankzij Dumon werd een echte 

Belgische koeriersverbinding opgestart in Frankrijk, Spanje, Portugal en Noord-Afrika. Voordien was men 

aangewezen op de Britse koerierslijnen. Daarnaast werden de ontsnappingslijnen vanuit Frankrijk verder 

uitgebouwd.  Maar Dumon werd tegen de kerst van 1941 naar Londen teruggeroepen. Debruyne stelt dat 

Lepage vond dat hij zich te autonoom opstelde ten opzichte van Londen.231 Uit de individuele dossiers van 

Dumon en Javaux blijkt echter dat hij naar Londen werd teruggeroepen door het gevaar op een Duitse 

invasie van Portugal. Tegen de kerst van 1941 waren de spanningen in Portugal hoog opgelopen. De PVDE 
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had namelijk gehoor gekregen van Spaans-Duitse plannen om Portugal binnen te vallen en zo de laatste 

vrije verbinding met bezet Europa af te sluiten.  

3.3.2.3. De ‘Georges Gonze’-periode 

 

Nu Dumon teruggekeerd was naar Londen, had de antenne een nieuwe chargé de mission nodig. Al snel 

besliste Londen om luitenant van de marine Georges Gonze, codenaam Lefevre of Fred, de antenne te 

leiden. Gonze was aan het begin van de oorlog al naar Lissabon gekomen als kapitein van de boot Rene 

Paul. Dit Belgisch schip verscheepte mensen, goederen en inlichtingen tussen Londen, Lissabon, Gibraltar, 

Congo en Zuid-Afrika. In 1941 werd hij in Cape Town gemobiliseerd bij de Staatsveiligheidsdienst. In 

samenspraak met de Britse diensten werd Gonze uiteindelijk aangesteld als chef.232 Vanaf de aanstelling 

van Georges Gonze in januari 1942 begon de verbinding tussen Londen en Lissabon vlot te verlopen. 233 

Ook de relatie tussen de Belgische Legatie en de antenne verbeterde, maar bleef gedurende de hele oorlog 

problematisch. 

In de eerste maanden van de oorlog beperkte de rol van de agenten van de Staatsveiligheidsdienst in 

Portugal zich tot het voorzien van ontsnappingslijnen, het overbrengen van inlichtingen en het doorsluizen 

van fondsen voor de diensten in Spanje en Portugal. Met de komst van honderden nieuwe vluchtelingen 

uit Frankrijk en Spanje werd het takenpakket uitgebreid. Sinds het begin van 1942 werden Belgische 

gevangenen vrijgelaten uit de Spaanse gevangenkampen. Ook de toestroom vanuit Frankrijk nam toe. 

Hierdoor werd de bevoegdheid van de antenne uitgebreid. Men moest de vluchtelingen ondervragen en 

onderzoeken. Het doel van de ondervragingen waren tweeledig. Enerzijds wou men achterhalen in welke 

mate ze zich wouden inzetten voor de oorlogsinspanningen. De Belgische regering wou niet zomaar 

iedereen laten doorreizen naar Groot-Brittannië of Congo. Men moest zeker zijn van hun 

oorlogsengagement. Anderzijds probeerde men uit de ondervragingen inlichtingen te krijgen over de 

situatie in bezet Europa en specifiek België. 

Begin april 1942 kwam Etienne Octors naar Lissabon. In juni 1940 had hij België verlaten als afgevaardigde 

van het Belgische Rode Kruis en vertrok hij naar Frankrijk. In Mâcon hielp hij bij de doorgang langs de 

demarcatielijn, de ontvangst en het verschaffen van onderdak van de Belgische en Engelse diensten.  Begin 

1942 wou hij het Belgische leger in Groot-Brittannië vervoegen en kwam hij naar Lissabon. Daar werd hij 

gerekruteerd bij de Staatsveiligheidsdienst en geattacheerd bij de Legatie in Lissabon. Octors hield zich 
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bezig met het ondervragen van de ‘meest interessante’ Belgische vluchtelingen in de Belgische 

opvangcentra (over de opvangcentra, cfr. Infra).234 Hij stelde rapporteren op over hun patriottische 

engagementen en de situatie in bezet België. Deze rapporten stuurde hij door naar de 

Staatsveiligheidsdienst in Londen. 

Daarnaast had de antenne in Lissabon de rol van contactpersoon met het Foreign Office en de Britse 

scheepsdiensten naar zich toe getrokken. Door de persoonlijke contacten van Polchet, Javaux en Gonze 

met Britse agenten was dit natuurlijk vanzelfsprekend. Ze hadden ook een decisieve rol gekregen in het 

oordelen of de vluchteling naar Belgisch Congo mocht vertrekken. Hierdoor werd de doorstroom uit 

Portugal afhankelijk van de werking van de Staatsveiligheid in Lissabon. Dit zorgde voor heel wat frustraties 

bij de Belgische Legatie, die een informeel akkoord had afgesloten met de PVDE. De Staatsveiligheid in 

Lissabon gaf conform hun instructies prioriteit aan mensen die een bijdrage konden leveren aan de oorlog. 

Deze delicate situatie wordt later besproken. 

Het uitgebreide takenpakket zorgde ervoor dat de Staatsveiligheidsdienst vanaf 1942 sterk werd 

uitgebouwd. Officieel had men gedurende de oorlog zo’n 32 medewerkers in Lissabon.235 Daarin werkten 

niet alleen Belgen, maar ook drie Portugezen. Adolphe Burnay, Gustave Costa en de president van de 

Portugese Oudstrijdersbeweging, Daniel de Souza waren agenten bij de antenne in Lissabon.236 

 

3.3.3. De Belgische Kolonie, de Belgische Koophandelskamer in Portugal en de Oeuvres Belges 
 

Vanuit de Belgische Kolonie ontstonden de eerste hulpinitiatieven voor de Belgische vluchtelingen in 

Portugal. De Belgische Kolonie is de verzamelnaam voor de Belgische politieke, economische en culturele 

elite in Portugal. Hiertoe behoorden voornamelijk de leden van belangrijke Belgische ondernemingen. Ze 

verenigden zich onder de Belgische Koophandelskamer in Portugal. Deze personen waren voor de oorlog 

naar Portugal gekomen in opdracht van bedrijven of verenigingen. De Belgische bedrijven Sofina, Empain 

en Electrobel hadden namelijk Portugese concessies verkregen in de transport, productie en distributie 

van gas en elektriciteit. Net zoals in de Eerste Wereldoorlog kwam vanuit de Sofina-medewerkers het 

initiatief om de Belgen in Portugal en bezet Europa te helpen. De hulp spitste zich vooral toe op 
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voedseluitvoer naar bezet België, de Belgische vluchtelingen in Frankrijk en de Belgische gevangenen in 

Duitsland. Maar ook in Portugal hielpen ze met het verblijf en de doorreis van de vluchtelingen. 

In de eerste plaats spitste de hulp aan de eerste aangekomen zich toe op het voorzien van onderdak en 

levensonderhoud. Met behulp van privéfondsen, zendingen van het Belgian Relief Fund in Zuid-Afrika, 

fondsen van de Belgische consul in het Angolese Lobito en de Belgische Kolonie in Argentinië konden de 

Oeuvres Belges hun werk financieren.237 Twee keer per week zat het hoofdbestuur van de Oeuvres Belges 

samen om de hulp- en visa-aanvragen te evalueren en te overleggen met andere organisaties, waaronder 

het HICEM. Daarnaast konden de vluchtelingen in het secretariaat van de Belgische Handelskamer 

informatie over hun visum en vertrek krijgen.238  

In het beginstadium van de oorlog trad de Oeuvres Belges op als dé organisatie voor de hulp aan de 

Belgische vluchtelingen in Portugal. De Oeuvres Belges onderhandelden met de Portugese autoriteiten 

over de visumaanvragen. Zo stuurde de Belgische gezant Graaf de Lichtervelde naar Spaak dat hij de 

Oeuvres Belges de opdracht had gegeven om te bemiddelen met de PVDE.239 Redenen hiervoor werden 

niet gegeven. Had de Lichtervelde het te druk met dringendere kwesties? Wou de Lichtervelde eerst 

duidelijke instructies van de Belgische regering verkrijgen? In ieder geval nam de Graaf een passieve 

functie aan. 

Vanaf de start van de Oeuvres Belges tot aan het einde van april 1941 konden zo’n 166 personen met 

hun hulp vertrekken uit Portugal. Men verstuurde ook voedselpakketten en medische middelen naar de 

gevangen in Miranda de Ebro.  

Volgens da Silva en Debruyne werd in december 1940 het Comité d’assistance aux réfugiés belges 

opgericht door John De Stoop, Graaf de Lichtervelde, Maurice De Roo en Emmanuel Michez. De Belgische 

regering in Londen maakte geld over om de Belgische vluchtelingen in Portugal te helpen.240 In de 

geraadpleegde archieven van de Belgische Legatie en de persoonsarchieven van De Stoop en Michez wordt 

er niets vermeld over dit comité. Vermoedelijk gebruikten de Oeuvres Belges de financiële steun uit 

Londen. 
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Vanaf het najaar van 1941 en zeker vanaf 1942 speelde de Oeuvres Belges een secundaire rol in de hulp 

aan de Belgische vluchtelingen. Men hield zich voornamelijk bezig met het reilen en zeilen van het 

Belgisch opvangcentra in Costa da Caparica. 

3.3.4. Comité Interallié en de United Nations Club 
 

In de eerste maanden van 1941 groeide het besef bij de Belgische, Nederlandse en Poolse 

vertegenwoordigers in Portugal, dat de doorstroom uit Portugal versneld moest worden. Het idee 

ontstond om een geallieerde hulporganisatie voor de vluchtelingen op te richten. Men rekende op de 

bereidwilligheid van Groot-Brittannië om voornamelijk vluchtelingen, die nuttig waren voor de 

oorlogsinspanningen, op te nemen. Het doel was om de druk op Portugal te verminderen en het Portugese 

beleid ten opzichte van de buitenlanders te verbeteren. 

In deze optiek werd het Comité Interallié opgericht. Graaf de Lichtervelde gaf toestemming aan Emmanuel 

Michez en Clément Dumoulin om de Belgische belangen in deze organisatie te vertegenwoordigen.241 Dit 

bewijst nogmaals de - al eerder besproken - terughoudende houding van de Belgische gezant. 

Men stelde een verkennend rapport op over het aantal Belgische, Nederlandse en Poolse vluchtelingen in 

Portugal. Er werd een onderscheid gemaakt tussen de nuttigen en de ‘ongewensten’. Zo wou men een 

gezamenlijk beleid verkrijgen over een snellere evacuatie. Onderstaand kader geeft de aantallen uit het 

rapport weer: 

20/10/1940 Mannen Vrouwen Kinderen Totaal 

Belgen 238 226 121 585 

Nederlanders 217 210 130 537 

Polen 402 394 196 992 

Totaal    2114 

 

Een gezamenlijke geallieerde evacuatie kwam er echter niet. De Britse autoriteiten waren niet bereid om 

de vluchtelingen op te vangen. Begin april werd de organisatie opgegeven.242  
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3.3.5. Joodse hulporganisaties 
 

Zoals eerder aangehaald stonden de Portugese autoriteiten toe dat (Joodse) hulporganisaties zich in 

Portugal vestigden. Binnen de optiek van een snel vertrek uit Portugal was dit een logische en 

beredeneerde keuze. De hulporganisaties hielpen de vluchtelingen in het wegwijs geraken in de vaak 

ingewikkelde migratieprocedures, het voorzien van financiële en materiële steun, het aanschaffen van de 

geldige tickets en het onderhandelen met overheden en migratiediensten. Ook bij een eventuele 

internering of uitwijzing hielpen de hulporganisaties. Pimentel noemt de hulporganisaties ‘o lobbie dos 

refugiados’.243 

Vanaf het begin van de oorlog vestigden verschillende organisaties zich in Portugal. Lissabon werd “ a Hub 

of Jewish Activity”.244 Tijdens de oorlog vestigden het American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), 

Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), het World Jewish Congress (WJC), het Joods Agentschap voor 

Palestina en het HICEM zich in Portugal. Het HICEM was een samenwerkingsverband tussen verschillende 

organisaties. 

Aan het begin van de oorlog stond Salazar toe dat de hoofdkwartieren van HIAS en HICEM zich in Lissabon 

vestigden. Voordien waren ze gevestigd in Brussel, Parijs en Marseille maar door de Duitse bezetting week 

de organisatie uit naar Portugal. Vandaaruit regelden ze de doorreis naar de Verenigde Staten, Zuid-

Amerika en Palestina. Tussen juni en december 1940 hielpen ze 1.538 Joden migreren.245 

3.3.6. Portugal en de Holocaust: repatriëring van de Portugese Joden in België 
 

Sinds de herfst van 1941 kregen de Portugese autoriteiten in Lissabon rapporten over het Joodse diaspora 

van hun buitenlandse vertegenwoordigers in Oost-Europa. De Portugese gezant in Berlijn, Graaf de Tovar, 

stuurde rapporten naar Salazar over de Duitse Nieuwe Orde en de anti-Joodse maatregelen. Ook het 

Portugese Legioen aan het Oostfront meldde vanaf december 1941 de massale executies van de Oost-

Europese bevolking en de Joodse bevolking in de Baltische Staten. Ondertussen probeerde de Poolse 

regering in Londen meermaals een reactie te krijgen van de Portugese regering door de massale executies 

in Oost-Europa aan te kaarten.246  
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In december 1942 had Armindo Monteiro een ontmoeting met het World Jewish Congress in Londen. De 

Joodse organisatie probeerde via Monteiro een Joodse evacuatie via Portugal op te starten. Ze 

overhandigden de Portugese ambassadeur in Londen een extensief rapport over de Joodse 

massamoorden in Oost-Europa. Monteiro stuurde een telegram naar Salazar waarin hij de Joodse 

uitroeiing aankaartte. Tien dagen nadien ontving de Portugese regering de Allied Joint Declaration, waarin 

de geallieerde landen de Holocaust aankaartten en stelden dat de verantwoordelijken hun straf niet 

konden overkomen.247 

Enkele maanden later stuurde de Duitse Legatie in Lissabon een waarschuwing naar de Portugese regering. 

Vanaf 1 april zouden alle Joden met een paspoort van een neutraal land in de bezette gebieden 

onderworpen zijn aan de geldige regels met betrekking tot de Joodse bevolking, inclusief identificatie, 

internering en latere verdrijving. De Duitse Legatie vervolgde het telegram met te vermelden dat men ‘uit 

hoffelijkheid’ de Portugese regering waarschuwde zodat men ‘de mogelijkheid had om Joden van 

Portugese nationaliteit te evacueren van de gebieden die bezet werden door Duitsland.’248 Deze regel was 

enkel geldig voor de Joden met de Portugese nationaliteit en niet de Joodse bevolking van Portugese 

afkomst.249 

Op 1 maart stuurde de Portugese ambassadeur in Berlijn, Graaf van Tovar, naar het MNE dat de Duitse 

autoriteiten in België beroep deden op de overeenkomst die zou gesloten zijn met de Portugese regering 

in verband met de repatriëring van de Portugese Joden in België. De repatriëring van Portugese 

landgenoten zou op 31 maart plaatsvinden.250 In tussentijd had de Portugese consul in Brussel, Fernando 

Coelho de Sousa, de opdracht gekregen om een lijst op te stellen van de Portugese Joden in Nederland en 

België. In het begin van de oorlog had hij de jurisdictie verkregen over België en Nederland.251 Coelho de 

Sousa stuurde op 19 maart naar het MNE dat er geen Portugese Joden meer in Nederland waren.252  
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249 Milgram, Portugal, Salazar, and the Jews, 250. 
250 Conde de Tovar aan Ministerio Negocios Estrangeiros, 01.03.1943 (Arquivo MNE, Lissabon, Repatriação de 
judeus portugueses residentes no reich e territorias ocupados, incluindo a França – 1943, 2de PISO A50 M40).  
251 Milgram, Portugal, Salazar, and the Jews, 244. 
252 F. Coelho de Sousa aan MNE, 19.03.1943 (Arquivo MNE, Lissabon, Repatriação de judeus portugueses residentes 
no reich e territorias ocupados, incluindo a França – 1943, 2de PISO A50 M40).  
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Er bevonden zich wel nog negen Portugese Joden in België, namelijk: 

- Albert Cohen en zijn moeder Olga Cohen 

- Alfredo Cohen 

- Stefania Cohen Stibiel 

- Matilde Confino Treves 

- Sarah Maroko en haar jongere zus Anita Maroko 

- Pesea Cogan Portuoi Migueis 

- Manfred Katz 

In de maanden van januari, maart en mei werd hun Portugees paspoort in orde gebracht.253 Het is niet 

duidelijk of ze daadwerkelijk gerepatrieerd werden naar Portugal. In de geraadpleegde archiefbestanden 

wordt hier niets over vermeld.  

De Portugese regering had een contradictorisch beleid inzake de repatriëring. Initiatief vanuit het 

Portugese Ministerie van Buitenlandse Zaken kwam er niet. De repatriëring was vooral afhankelijk van de 

buitenlandse vertegenwoordigers in de bezette landen. Met een drogreden konden de consuls in Frankrijk 

Joden een Portugees nationaliteit geven.254  

Er waren wel degelijk bewijzen van de aanwezigheid Portugese Joden in Nederland, maar ze werden niet 

gerepatrieerd omdat ze de Portugese nationaliteit niet hadden. Vanuit Frankrijk werden zo’n 184 

Portugese Joden gerepatrieerd. Vanuit Duitsland werden 53 Joodse families gerepatrieerd.255 Maar de 

Portugese Joden in Griekenland werden initieel aan hun lot overgelaten. 256 De Amerikaanse overheid 

spoorde de Portugese overheid aan om de situatie van de Portugese Joden in Griekenland te herzien en 

hun Portugese nationaliteit te herkennen. De Amerikaans Ambassade zou de volledige verblijfs- en 

evacuatiekosten betalen.257 Pas na Amerikaanse druk werden 13 Joden uit Griekenland gerepatrieerd. 258  

 

                                                           
253 F. Coelho de Sousa aan MNE, 19.03.1943. 
254 Milgram, Portugal, Salazar, and the Jews, 239-42. 
255 Graaf van Tovar aan MNE, 15.05.1943 (Arquivo MNE, Lissabon, Lista dos subditos portugueses e suas familias, 
susceptiveis de serem repatriados, 2de PISO A50 M40). 
256 Milgram, Portugal, Salazar, and the Jews, 236-60. 
257 Aide-memoire van de Amerikaans Ambassade in Lissabon aan het MNE (Arquivo MNE, Lissabon, Repatriação de 
judeus portugueses residentes no reich e territorias ocupados, incluindo a França – 1943,2de PISO A50 M40).  
258 Milgram, , Portugal, Salazar, and the Jews, 258. 
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3.4. Het verblijf in Portugal: hotels, pensions en verplichte verblijfplaatsen 
 

Zoals eerder vermeld, werden de vluchtelingen vanaf juni 1940 geografisch verspreid door de Portugese 

autoriteiten. Lissabon was vanaf mei 1940 overspoeld geraakt. Alle hotels, pensions en kamers waren 

volgeboekt. Daarenboven vond de Portugese Wereldexpositie plaats in de zomer van 1940. Duizenden 

Portugezen – en in mindere mate buitenlanders – kwamen naar Lissabon om deze expositie te bezoeken. 

Om de druk op Lissabon te verminderen besloot de PVDE de vluchtelingen geografisch te verspreiden. 

Hetzelfde scenario was van toepassing voor de Belgische vluchtelingen. 

Omdat Lissabon het vertrekpunt was bij uitstek, was het natuurlijk vanzelfsprekend dat de vluchtelingen 

massaal naar de hoofdstad trokken. De belangrijkste en meest gebruikte scheep- en luchthaven waren 

daar gevestigd. Ook de buitenlandse vertegenwoordigers, die de correcte papieren regelden, waren daar 

gevestigd. Toch probeerden de Portugese autoriteiten de druk op de hoofdstad te verminderen door de 

buitenlanders een zogenaamde residência fixa (verplichte verblijfplaats) toe te wijzen. De vluchtelingen 

werden voornamelijk verspreid over de Noordelijke (kust)steden. De precieze regelgeving hierrond is niet 

helemaal duidelijk, maar vermoedelijk mochten de vluchtelingen vrij bewegen binnen een bepaalde 

ruimte. Uit persoonlijke herinneringen blijkt dat de vluchtelingen hier gemengde gevoelens aan 

overhielden. Voor sommigen was dit een moment van rust en had men een vakantiegevoel. Anderen 

noemden het een openlucht gevangenis: “ Por muito bela que seja, não é possível amar uma prisão.”259 

(Hoe mooi het ook was, het is niet mogelijk om van een gevangenis te houden) 

Er is zeker een klassenverschil op te merken de geografische spreiding van de vluchtelingen. De rijksten 

verbleven in de chique hotels in Lissabon en de kuststeden van Estoril en Cascais. Aan de Costa do Sol 

verbleef de elite in het hotel Palácio do Estoril. In november 1940 verbleven onder andere Charles 

Guggenheim, de latere Eerste Minister van India, Indira Nehru en de econoom John Maynard Keynes.260 

Ondanks deze maatregelen verbleef een kleine meerderheid van de vluchtelingen in Lissabon gedurende 

hun verblijf in Portugal. Voor de Belgen was deze situatie enigszins anders. De meerderheid werd vanaf de 

zomer van 1941 geconcentreerd in verplichte verblijfplaatsen van onder andere Charneca, Curia en Costa 

da Caparica. Voordien verbleef men gewoonlijk in Lissabon. Er dient wel opgemerkt te worden dat 

                                                           
259 Pimentel, Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial, 127-8. 
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personen met geldige (vertrek)papieren vrij konden kiezen waar ze verbleven. Meestal waren dit 

vluchtelingen met voldoende kapitaal om eigenhandig hun doorreis te bekostigen.  

Deze maatregelen waren het gevolg van de ontmoeting tussen Motte en Lourenço op het einde van 

september 1941. Tijdens het gesprek met Motte stelde Lourenço een tweeledige oplossing voor. Enerzijds 

werd de aanwezigheid van Belgische mannen met militaire leeftijd getolereerd op voorwaarde dat de 

Belgische Legatie de personen in kwestie zo snel mogelijk liet doorreizen. De PVDE keurde de aanvragen 

van de Belgische Legatie in Lissabon voor transitvisum zonder veel bezwaren goed. Anderzijds diende de 

Belgen geografisch geconcentreerd te worden. Met andere woorden, de Belgen moesten ondergebracht 

worden in een verplichte verblijfplaats.  

In overeenstemming met de Belgische Legatie werd besloten de Belgische vluchtelingen onder te brengen 

in een centrum. Om een snelle doorstroom vanuit Lissabon te garanderen, werd er geopteerd voor Costa 

da Caparica. Dit vissersstadje ligt ongeveer 13 kilometer van Lissabon. Vanaf de herfst van 1941 werden 

de Belgische vluchtelingen ondergebracht in een hotel aan het strand Playa do Sol in de badplaats. 

Voordien waren de Belgen verspreid over Portugal en vooral Lissabon, waar ze logeerden in hotels en 

pensions in afwachting van de geldige papieren. 

Vanaf de herfst van 1941 werden de vluchtelingen ondergebracht in Charneca. Later werden ze 

overgebracht naar Costa da Caparica. Het zwaartepunt van de Belgen zonder papieren werd zo verplaatst 

van Lissabon naar specifieke verblijfplaatsen voor de Belgen. Het Belgisch opvangcentra in Curia was 

voornamelijk voorbehouden voor Belgische vrijgelatenen uit Miranda de Ebro. In 1943 kwamen in 

totaliteit 491 Belgen aan in Curia vanuit Miranda de Ebro.261 

De graduele toename van de Belgische vluchtelingen in Caparica wordt verduidelijkt door lijsten van 

Emmanuel Michez uit 29 november 1941 en 24 maart 1942:262 

29 november 1941 Aantal Verblijfplaats 

 7 Belgen Lissabon 

 37 Belgen Caparica 

 6 Belgen Estoril 

                                                           
261 Copies des fiches individuelles des ex-internés de Miranda de passage à Curia (Portugal) imputation sous 
rubrique Secours à Internes de Miranda, 1943 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in 
Lissabon, 18.299 (II)). 
262 Lijsten van Belgen in Portugal, 29.11.1941 en 24.03.1942 (CEGESOMA, Brussel, Documenten van Emmanuel 
Michez, AA 1259). 
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24 maart 1942 Aantal  Verblijfplaats 

 20 Belgen Lissabon 

 62 Belgen Caparica 

 4 Belgen Estoril 

 1 Belg Aljustrel 

 

Vooral de Belgische opvangcentra in Costa da Caparica bleven het langst in gebruik. De Belgen logeerden 

in totaal in drie verschillende hotels: Chic, San Antonio en Tamar. De Belgische Legatie ondertekende eerst 

een éénjarig contract met de eigenaar van het hotel Chic, José Alves Martins. Vanaf 17 oktober 1942 

mochten de Belgen het volledige hotel gebruiken behalve het restaurant en hadden het personeel tot hun 

dienst. Daarnaast mochten ze het postadres van het hotel gebruiken. De prijs varieerde van 30 tot 40 

escudos, afhankelijk van het aantal Belgen. In de prijs waren drie maaltijden inbegrepen. Alcoholische 

dranken waren verboden.263 Een jaar later sloot de Belgische Legatie een nieuw contract af met João 

Gomes Silvestre, de eigenaar van het hotel Tamar. Ook hier werd een éénjarig contract ondertekend dat 

in werking trad op 15 oktober.264 Het pension San Antonio was voorbehouden voor de vrouwen en 

kinderen van diegenen die in Charneca en Costa da Caparica verbleven.265 

Het Belgische opvangcentrum in Costa da Caparica functioneerde door de samenwerking tussen de 

Belgische Legatie, de Oeuvres Belges en de antenne van de Staatsveiligheidsdienst. De Belgische Legatie 

regelde de officiële zaken, terwijl de agenten van de Staatsveiligheidsdienst zich bezig hielden met 

ondervragingen, rekruteringen en de evacuatie. De Oeuvres Belges stond in voor de financiële en 

materiële steun. Het centrum werd vanaf augustus 1942 geleid door Roger Destrait. Destrait werd bij de 

Duitse inval opgeroepen als luitenant en vluchtte met de legereenheden naar Zuid-Frankrijk. Daar verbleef 

hij enkele maanden in Montpellier. In 1941 kreeg hij het order om terug te keren naar België, maar hij 

weigerde dit samen met andere officiers. Hij wou als oorlogsvrijwilliger naar Groot-Brittannië.266 Via een 

Lagrange-visum en een Portugees transitvisum van de consul in Lyon, kon hij Spanje doorsteken naar 

                                                           
263 Contract Belgische Legatie met José Alves Martins, 17.10.1942 (CEGESOMA, Brussel, Documenten Robert 
Destrait oa betr Centre belge de Caparica, AA1252 XX8).  
264 Contract Belgische Legatie met João Gomes Silvestre, oktober 1943 (CEGESOMA, Brussel, Documenten Robert 
Destrait oa betr Centre belge de Caparica, AA1252 XX8).  
265 Roger Destrait, interview door Henri Fassbender, 27.03.1973 (CEGESOMA, Brussel, AA 2268 / 196), 14. 
266 Destrait, interview, 1-5. 
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Portugal. Het is opvallend dat hij geen Portugees verblijfsvergunning had, maar een tijdelijk reisvisum voor 

een periode van 15 dagen. Bij verloop van zijn visum keurde de PVDE een verlenging goed. In totaal 

gebeurde dit 15 keer. Zijn laatste reisvisum was geldig tot 14 september 1943.267  

In januari 1943 kwam de Abt Victor Du Mortier naar Lissabon. Hij had deelgenomen aan de evacuatie van 

de Belgische ministers in Frankrijk. De Franse politie en Gestapo waren zijn acties op het spoor gekomen 

en hij was verplicht om via Spanje naar Portugal te vluchtten. Samen met Etienne Octors stonden zij in 

voor de dagelijkse taken in de Belgische centra. Zoals eerder vermeld, ondervraagde Octors de 

vluchtelingen in deze centra. In totaal zouden er zo’n 4.000 Belgen gepasseerd zijn langs Caparica tijdens 

Du Mortier’s verblijf.268  

In een naoorlogs interview verklaarde Javaux dat Caparica in werkelijkheid een rekruteringscentrum voor 

militairen was. “Maar men diende zeer voorzichtig te zijn en zo weinig mogelijk het militaire karakter te 

laten uitschijnen.”269 

3.5. Het vertrek uit Portugal: de bestemmingen en hun complicaties 
 

Zoals bleek uit hoofdstuk 2.8.5.2. was Portugal het kruispunt van verschillende land-, zee en luchtwegen. 

De bestemmingen vanuit Portugal waren zeer divers. Men kon bijna alle uithoeken van de wereld 

bereiken. Er was een constante verbinding met het Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische continent. 

De meerderheid van de Belgische vluchtelingen die in de zomer en herfst van 1940 Portugal konden 

bereiken, reisden doorgaans naar de Verenigde Staten. Zoals blijkt uit het relaas van de familie Bloch werd 

het de vluchtelingen ontraden om naar Belgisch Congo te gaan.  

De Verenigde Staten hadden sinds de jaren 20 beperkingen ingevoerd voor migranten onder de vorm van 

migratiequota. Bij het uitbreken van de oorlog werden de restricties verder opgedreven. Aanvragen voor 

een migratie naar de Verenigde Staten werden beperkt en de wachtlijsten waren lang. Vanaf december 

1941 werd de toegang verder verstrengd.270 In de herfst van 1940 deden de Amerikaanse autoriteiten 

twee toegevingen. Ten eerste mochten Amerikaanse consuls in Europa visa toekennen aan de 

vluchtelingen in Portugal, Frans-Afrika en China. Ten tweede werd er in januari 1941 een overeenkomst 

                                                           
267 Paspoort van Roger Destrait, s.d. ( CEGESOMA, Brussel, Renseignements personnels Destrait, Documenten 
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gesloten met de Canadese overheid. De vluchteling in kwestie mocht met een tijdelijk Amerikaans visum 

Canada binnenkomen en daar een visumaanvraag indienen voor de Verenigde Staten.271 

Groot-Brittannië was evenmin een optie. Sinds de jaren 20 – en  zekere bij het uitbreken van de oorlog – 

werden er strengere restricties ingevoerd op de binnenkomst van buitenlanders. Bij het uitbreken van de 

oorlog werd het Britse eiland quasi hermetisch afgesloten.272 In het eerste jaar van de oorlog kreeg de 

Belgische Legatie in Lissabon geen duidelijke instructies vanuit Londen. Deze situatie bracht heel wat 

frustraties bij de Portugese autoriteiten tweeg en vanaf 1941 dreigde men met uitwijzingen.  

Een evidente bestemming voor de vluchtelingen, die niet naar Groot-Brittannië of elders wilden of konden 

gaan, was Belgische Congo. Ook de Portugese overheid prefereerde de doorstroom naar Congo. Rekening 

houdend met de Britse terughoudendheid om de Belgen op te vangen, stuurde de Portugese overheid aan 

op een migratie naar de Belgische kolonie.  

De PVDE had bij de Lichtervelde geklaagd over het te grote aantal Belgen dat in Portugal verbleef en 

dreigde met internering van vluchtelingen met een (transit)visum.273 De reden tot de internering was de 

onwilligheid van de Belgische overheid om de vluchtelingen te helpen en naar Congo te brengen. Men had 

de indruk dat de Belgische overheid onverschillig was om haar burgers, zowel in eigen gebieden, als in 

buitenlandse landen.274 

“Le portugal avait largement ouvert la porte de son pays et accordé la plus bienveillante hospitalité 

à des gens qui étaient des étrangers pour lui, mais des êtres humains dans la détresse, tandis que 

la colonie belge empêchait l’arrivée sur son territoire de ses propres nationaux. Ils ne font rien pour 

leurs compatriotes. Pourquoi demandent-ils davantage de nous?”275 

                                                           
271 Roger Daniels, “Immigration Policy in a Time of War: The United States, 1939-1945,”  Journal of American Ethnic 
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272 Colin Holmes, “British Government Policy Towards Wartime Refugees,” in Europe in Exile. European Exile 
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273 De Belgische Legatie in Lissabon aan Spaak, 21.03.1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Belgique-Portugal ( 
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274 Telegram van Belgische consul in Porto aan Berlage, 25.03.1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Belgique-Portugal 
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De situatie in het Porto-district was geen geïsoleerd en lokaal probleem. De frustraties namen stelselmatig 

toe en de Portugese autoriteiten dreigden met uitwijzing van alle Belgen in Portugal.276 

Deze situatie bleef nog maanden aanslepen en de Belgisch-Portugese relatie ging zienderogen achteruit. 

Pas op 13 september 1941 stuurde Spaak de richtlijnen in verband met de bestemmingen van de Belgische 

vluchtelingen. De Belgische regering in Londen intervenieerde enkel voor Belgen die naar Groot-Brittannië 

of Belgisch Congo. Er was geen regeringstussenkomst voor mensen die naar andere landen wilden 

emigreren. Vervolgens onderscheidde men diegenen die een bijdrage kunnen leveren aan de 

oorlogsinspanningen en diegenen die dat niet kunnen. De Belgische burgers/ civiele vluchtelingen 

mochten naar Groot-Brittannië gaan, mits toestemmingen van de Britse autoriteiten in Portugal en 

Londen. Men spoorde alle militairen en oorlogsvrijwilligers aan om naar Groot-Brittannië te komen. De 

koloniale autoriteiten verzetten zich nog steeds tegen een Belgische instroom naar Congo. Indien men 

toch wenste naar Congo te reizen, moest iedere casus afzonderlijk onderzocht worden door de koloniale 

autoriteiten in Lissabon en de Staatsveiligheidsdienst.277 

De Belgische doorreis vanuit Portugal werd met andere woorden beperkt tot twee mogelijkheden: Groot-

Brittannië en Belgisch Congo. Daarom bekijken we uitvoerig in dit hoofdstuk de doorreis naar Groot-

Brittannië en Belgisch Congo. Aangezien het vertrek van de vluchtelingen uit Portugal cruciaal was voor de 

Belgisch-Portugese relatie, is het gevoerde beleid van de Britse en koloniale autoriteiten van 

doorslaggevend belang om de Belgische vluchtelingenproblematiek in Portugal te begrijpen. 

Vervolgens bespreken we kort de doorreis naar Palestina van de Joodse kinderen. Zoals eerder gesteld zijn 

Belgisch Congo en Groot-Brittannië niet de enige bestemmingen waren. Andere bestemmingen, 

waaronder Marokko (Tanger en Casablanca), Canada, Brazilië, Mexico, Argentinië, Mexico, Paraguay, Zuid-

Afrika, Uruguay en de Verenigde Staten (voornamelijk New York), kwamen echter sporadisch voor in de 

geconsulteerde bronnen en zijn het gevolg van de bovenvermelde instructies van de Belgische regering in 

Londen.278 

 

                                                           
276 Telegram van John De Stoop en de Lichtervelde aan Lepage en het Ministerie van Koloniën, 18.04.1941 
(Diplomatiek Archief, Brussel, Belgique-Portugal ( relations entre..) Guerre 1940-45, 11.695). 
277 Spaak aan de Belgische Legatie in Lissabon, 13/9/1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, Belgique-Portugal ( 
relations entre..) Guerre 1940-45, 11.695). 
278 Visa en paspoorten Belgische Legatie in Lissabon, s.d. (Diplomatiek Archief, Brussel, Internes, refugies, 
transitaires belges (Visas & Passeports), 11.662). 
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3.5.1. Groot-Brittannië 
 

Zoals eerder vermeld waren de Britse autoriteiten niet bereid om de vluchtelingenstroom op te vangen. 

Men wou enkel personen opvangen die een bijdrage aan de oorlog konden en wilden leveren, zoals 

(carrière)militairen, oorlogsvrijwilligers en technici. De Britse overheid verzette zich tegen de komst van 

ouderen, vrouwen en kinderen. Ook in de Britse kolonies in Afrika en Azië werden vluchtelingen niet 

toegelaten. Daarenboven zagen de Britse autoriteiten niet in waarom ze Belgen zouden opvangen in hun 

kolonies, als België zelf over een kolonie beschikte. 279  

Zoals hierboven vermeld, kwamen er pas op 13 september 1941 instructies vanuit Londen. Na 

herhaaldelijk verzoeken van Graaf de Lichtervelde en Motte, hadden de Britse autoriteiten de kwestie eind 

augustus bekeken. Zo werden op 3 mei 150 Belgen een Brits toegangsvisum geweigerd door de Britse 

autoriteiten.  

Eind augustus hadden de Britse diensten in Lissabon aan de Lichtervelde laten weten dat de meerderheid 

van de Belgische vluchtelingen niet in aanmerking kwam voor een doorreis naar Groot-Brittannië. De 

instructies van Londen waren conform de Britse politiek. Enkel de personen die nuttig waren voor de 

oorlogsinspanningen kwamen in aanmerking. Men kon natuurlijk ook niet anders. De Belgische regering 

in Londen rekende op de goodwill van de Britse regering. Maar in tussentijd bleef de toegang naar de 

Belgische kolonie gesloten, tot grote frustratie van de Britse en Portugese autoriteiten.  

Op 16 oktober 1941 legde het torpederen van l’Avooeta voor de Portugese kust een nieuw probleem bloot. 

L’Avooeta was een Brits schip dat tussen Gibraltar en Groot-Brittannië voer.  Op het moment van de aanval 

waren er verschillende Belgische militairen met hun families aan boord. Iedereen werd gerepatrieerd in 

Portugal. De militairen mochten doorreizen naar Groot-Brittannië, maar de vrouwen en kinderen niet. De 

families werden gescheiden en de vrouwen en kinderen wou men terugsturen naar bezet België. Voor de 

families van de mannelijke oorlogsvrijwilligers was er voordien nog geen besluit genomen.  

Graaf de Lichtervelde klaagde deze situatie aan bij de Belgische regering. Het terugsturen van de families 

zou slecht zijn voor het moraal van de militairen. Daarnaast moesten de families tussen de 8 à 12 weken 

wachten om hun reis verder te zetten. De situatie was problematisch aangezien de Portugese autoriteiten 

geen langer verblijf toestond. De oplossing kwam pas nadat de doorreis naar Belgisch Congo werd 

vergemakkelijkt door de koloniale autoriteiten. 
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Doorheen de oorlog bleef de regelgeving van het Foreign Office omtrent de Belgen op het Iberisch 

schiereiland gelden. Wanneer de doorstroom uit Portugal vertraagde en de Belgen langer in het land 

bleven dan dertig dagen, klaagden de Portugese autoriteiten bij de Belgische Legatie. Meermaals dreigde 

men met het uitwijzingen en interneringen. Een doorstroming naar Belgisch Congo was cruciaal om de 

moeilijke situatie in Portugal op te lossen. 

3.5.2. Belgisch Congo 
 

De Belgische Minister van Koloniën en de koloniale administratie verzetten zich hevig tegen de 

binnenkomst van ongewenste vluchtelingen. Al in februari 1941 vroeg de regering in Londen aan de 

gouverneur-generaal van Congo, Pierre Ryckmans, om de opvangmogelijkheden voor vluchtelingen te 

bekijken. In zijn antwoord stelde Ryckmans dat de Belgische kolonie verzadigd was met een blanke 

bevolking. Naast materiële problemen konden de ziekenhuizen, huisvestigingen en scholen niet nog meer 

vluchtelingen opvangen. Men zou enkelingen kunnen opvangen, maar geen honderden.280 

Gezien de penibele situatie in Portugal konden de koloniale autoriteiten de deuren van Belgisch Congo 

niet gesloten houden. 

Op 11 juni 1941 werd de positie van het Ministerie van Koloniën omtrent de evacuatie van de Belgen in 

Portugal naar Congo meegedeeld. Het was essentieel om in Portugal een strenge selectie te maken.  Men 

prefereerde ‘echte Belgen’ en geen mensen die een Belgisch paspoort hadden, met andere woorden 

vluchtelingen uit andere landen konden niet opgevangen worden. Hij argumenteerde dat de Europeaan 

in Afrika zijn rang diende te behouden en dat men het niet mag riskeren dat door een gebrek aan middelen 

Europeanen moesten tewerk gesteld worden in jobs voor inheemse bevolking. Uiteindelijk stond men voor 

twee oplossingen. Ofwel liet men de ‘ongewensten’ toe maar dat betekende een gevaar voor de sociale 

structuur en stabiliteit van de kolonie. Ofwel riskeerde men dat de vluchtelingen gevangen genomen 

zouden worden indien de Duitsers Portugal zouden aanvallen. De Vleeschauwer weigerde de eerste 

oplossing en wou de situatie dus afwachten.281  

                                                           
280 Debruyne, “Een weerzinwekkende vervolging,” 665. 
281 Telegram van Graaf de Baillet-Latour aan Graaf Romrée de Vichenet, 11.06.1941 (Diplomatiek Archief, Brussel, 
Belgique-Portugal ( relations entre..) Guerre 1940-45, 11.695). 
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De koloniale autoriteiten in Congo probeerden in de eerste twee jaar de toegang zoveel mogelijk te 

limiteren. De koloniale attaché van de Belgische Legatie was bevoegd om de geïnteresseerden te screenen 

en enkel hij kon een geldig visum voor Congo regelen. 

In de eerste maanden van 1942 begonnen de koloniale autoriteiten interesse te tonen in de Belgische 

militairen in Portugal. Ze hadden dringend officiers nodig voor het koloniale leger, de Force Publique. Spaak 

gaf de Legatie de opdracht om te polsen naar geïnteresseerden.282 Uiteindelijk kwam er pas op 14 juli 1942 

een akkoord tussen de Koloniale departementen en de Nationale Defensie rond de rekrutering van 

Belgisch Congo door deze nood aan militairen en burgers. De koloniale autoriteiten claimden onder het 

prioriteitsrecht zo’n 350 Belgen voor burgerlijke functies, over het aantal militairen bleef men 

onduidelijk.283 

Vooraleer de Belgen naar Congo mochten werden ze eerst aan een medische, fysische en mentale test 

onderworpen. De Staatsveiligheidsdienst in Lissabon was hiervoor bevoegd. De opgestelde rapporten 

moest men doorsturen naar de koloniale attaché in Lissabon. Hij maakte de uiteindelijke beslissing over 

de reis. De toegang naar Belgisch Congo bleef dus nog steeds beperkt en was onderhevig aan allerlei 

hierboven vermelde voorwaarden. 

Vanaf 1943 nam de doorreis naar Congo toe. Uit een lijst van commandant Gilliard uit 1943 kunnen we 

concluderen dat de doorreis naar Groot-Brittannië en Belgisch Congo ongeveer gelijk was. Vanuit Lissabon 

reisden 157 Belgen naar Groot-Brittannië en 149 Belgen naar Congo. Enkele maanden geleden was dit 

ondenkbaar geweest. De Belgische koloniale autoriteiten beseften vanaf maart 1942 dat Belgisch Congo 

niet afgesloten kon blijven van de meerderheid van de Belgen in Portugal 

In maart 1942 meldde de Belgische Legatie meermaals dat de Belgisch-Portugese relaties een dieptepunt 

bereikten. De PVDE dreigde niet alleen Belgische vluchtelingen uit te wijzen maar ook Belgische 

residenten. Indien de Portugese autoriteiten de vluchtelingen zouden uitwijzen, zouden de Belgische 

koloniale autoriteiten de Portugezen die in Congo woonden ook uitwijzen. In tussentijd had de PVDE het 

bevel gegeven aan de familie van Joseph Valcke om binnen dertig dagen het land te verlaten. De 

Lichtervelde begreep de redenen niet. De Belgische familie verbleef namelijk met geldige papieren in 

Portugal en deden niet aan politieke activiteiten.284 Daags nadien stuurde de Legatie een telegram aan 

                                                           
282 Spaak aan de Belgische Legatie, 10.12.1941 ( Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade 
in Lissabon, 18.229).  
283 Spaak aan de Belgische Legatie omtrent akkoord tussen de koloniale departementen en de nationale defensie, 
14.7.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Archief van de Belgische Ambassade in Lissabon, 18.229). 
284 Lichtervelde aan Spaak, 06.03.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Relations belgo-portugais – divers, 11695.4 ). 
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Spaak waarin ze hem vroeg om via de koloniale autoriteiten in Congo een gesprek op te starten met 

Portugese consul in Leopoldville over de situatie.285 De Vleeschauwer had in tussentijd een ontmoeting 

gehad met Salazar. Tijdens het gesprek had De Vleeschauwer aan Salazar gemeld dat hij voor iedere Belg 

die uitgewezen werd een Portugees zou uitwijzen. Salazar antwoordde hierop dat dit geen zaken zijn die 

besproken diende te worden met de PVDE, dit waren regeringsaangelegenheden. Volgens De 

Vleeschauwer toonde Salazar de wil om dit probleem op te lossen en wou hij een gesprek met Graaf de 

Lichtervelde.286 

3.5.3. Palestina 
 

Palestina, als Brits protectoraat, was een andere mogelijke bestemming voor Joden. Een Joodse immigratie 

naar Palestina werd beperkt tot 75.000 tussen 1939 - 1945.287 Gedurende de oorlog lobb 

In maart 1943 was Wilfrid Israel, afgevaardigde van het Joods agentschap voor Palestina, naar Portugal en 

Spanje gekomen. In samenwerking met de ‘Colonial Office of Londen’ had hij de opdracht gekregen om 

gesprekken aan te knopen met buitenlandse vertegenwoordigers in verband met de Joodse vluchtelingen 

in Spanje en Portugal. Gezien de geopolitieke context kon men enkel vanuit de Portugese kolonie 

Mozambique veilig naar Palestina geraken.  Hiervoor moest hij de goedkeuring krijgen van Salazar.288  

De kinderen, die in aanmerking kwamen, moesten de leeftijd tussen 12 en 16.5 jaar hebben. Hij 

bemiddelde met de Belgische en Poolse Legatie rond de mogelijkheid op een evacuatie naar Palestina. 

Motte vroeg aan Londen instructies rond de evacuatie van kinderen. Het ‘Oeuvre Nationale Enfance’ in 

Brussel had namelijk aan Motte laten weten dat er een akkoord ging komen met de ‘Vereniging van de 

Belgische Joden’ om de kinderen naar de Verenigde Staten te laten emigreren.289  Het is na brononderzoek 

tot op heden onduidelijk of de Belgische regering een beslissing had genomen om de Joodse kinderen naar 

Palestina of de Verenigde Staten te brengen.  

 

 

                                                           
285 Legatie aan Spaak, 07.03.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Relations belgo-portugais – divers, 11695.4 ). 
286 De Vleeschauwer aan Spaak, 16.03.1942 (Diplomatiek Archief, Brussel, Relations belgo-portugais – divers, 
11695.4 ).  
287 Conway, “British Government Policy Towards Wartime Refugees,” 19. 
288 Wilfrid Israel aan onbekende, maart 1943 ( Arquivo MNE, Lissabon, Repatriação de judeus portugueses 
residentes no reich e territorias ocupados, incluindo a França – 1943, 2de PISO A50 M40). 
289 Motte aan Spaak: 21.04.43 (Diplomatiek Archief, Brussel, Guerre 1393-45. Capitulation belge, 11.652). 
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DEEL IV: ALGEMENE CONCLUSIE: DE VLUCHTELINGEN ALS EEN 

EXPONENT VAN DE BELGISCH-PORTUGESE RELATIES? 
 

De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat het neutrale Portugal een centrale rol kreeg binnen het 

internationale oorlogstoneel. Portugal werd de voordeur van Europa, waar mensen, 

handelsovereenkomsten en inlichtingen passeerden. Het land wou neutraal blijven, maar deze neutraliteit 

was dynamisch en afhankelijk van de internationale oorlogsontwikkelingen. Paradoxaal genoeg zorgde 

haar neutraliteit ervoor dat het land middenin beide kampen terecht kwam. Portugal wou trouw blijven 

aan zijn oude bondgenoot Groot-Brittannië, maar had eveneens een Iberisch Pact afgesloten met Spanje. 

In deze masterscriptie hadden we graag een genuanceerd beeld gebracht van de Estado Novo, het regime 

van Antonio Oliveira Salazar, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was ontegensprekelijk een autoritair 

regime, gestoeld op een corporatistische en klerikale leest. Traditionele waarden vierden hoogtij, er was 

geen plaats voor republikeinse en liberale ideeën. Er heerste censuur en de Portugese Staatspolitie hield 

iedere binnen- en buitenlandse activiteit in het oog. 

De Portugese neutraliteit maakte gedurende de oorlog een evolutie mee. Ze evolueerde naargelang de 

oorlogsontwikkelingen en de Spaanse dreiging. Vooral de Spaanse – en Duitse – dreiging baarde Salazar 

zorgen. In het begin van de oorlog was de Duitse druk merkbaar en voerden de Portugese autoriteiten op 

aansporen van de Duitse Legatie restricties in voor mannen tussen 18 en 40jaar. Vanaf het najaar van 1942 

verminderde de Duitse invloed in Portugal. Het veranderende internationale oorlogstoneel kan deze shift 

verklaren. Toch bleef Portugal gedurende de oorlog trouw aan haar alliantie met Groot-Brittannië. 

In de loop van de jaren 30 ontstond er een toestroom van vluchtelingen. In dezelfde periode woedde er in 

buurland Spanje een bloedige burgeroorlog. De Portugese politie had alle redenen om de buitenlandse 

ontwikkelingen argwanend in de gaten te houden. Door haar geopolitieke situatie werd Portugal in de 

eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd met een grote toestroom aan 

vluchtelingen. De grote Belgische vluchtelingenstroom richting Portugal ontstond door de Duitse bezetting 

en door de politieke situatie in België. Deze vluchtelingenstroom bestond uit regeringsleiders, militairen 

en oorlogsvrijwilligers, politieke vluchtelingen en Joden. 

De Belgische bevolking sloeg bij het uitbreken van de oorlog massaal op de vlucht. De overgrote 

meerderheid keerde na enkele maanden terug naar huis. Een minderheid bleef in Frankrijk achter. Een 

klein aantal had hun eindbestemming al bereikt via Portugal. 
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We probeerden een beeld te schetsen van de Belgische vluchtelingen en deze te situeren binnen de 

bredere vluchtelingenproblematiek in Portugal. We onderscheiden vier vluchtelingenstromen:  

1) De toestroom van voornamelijk Joodse families in de zomer en herfst van 1940 

2) De vlucht van voornamelijk militairen en oorlogsvrijwilligers in de periode 1941 – herfst 1942 

3) De vlucht vanuit Frankrijk en Spanje in 1943 tot het begin van 1944 

4) De vlucht van collaborateurs en nazi-sympathisanten in de lente en zomer van 1944 

We gingen na welke hulp geboden werd door Belgische instanties in Portugal en door internationale 

organisaties in Portugal. We onderzochten eveneens op welke manier de vluchtelingen in Portugal konden 

verblijven en hoe ze geholpen werden om Portugal te verlaten richting hun definitieve bestemming. 

Zoals blijkt uit deze masterproef was vooral de trage doorreis uit Portugal een hekelpunt in de Belgisch-

Portugese relaties. Wanneer de vluchtelingen langer in Portugal verbleven dan vergund in het visum, dan 

gingen de relaties zienderogen achteruit. De Portugese autoriteiten – en dan vooral de PVDE – verwezen 

naar het informele akkoord met de Belgische Legatie van september 1941. Men stond de binnenkomst 

van mannen met de militaire leeftijd toe op voorwaarde dat ze zo snel mogelijk Portugal zouden verlaten. 

De PVDE sloot de ogen voor de waarlijke bestemmingen van deze personen: de geallieerde inspanningen 

vervoegen in Groot-Brittannië. 

De Belgische Legatie kon dit akkoord moeilijk nakomen. Ze had gewoonweg de bevoegdheid niet om de 

doorreis naar Groot-Brittannië of Congo te faciliteren. Hierover hadden de Belgische 

Staatsveiligheidsdienst en de koloniale autoriteiten in Londen en Lissabon het beslissingsrecht. Zowel de 

Britse als koloniale autoriteiten waren gekant tegen een ongecontroleerde toestroom vanuit Portugal. De 

vluchtelingen moesten namelijk nuttig zijn voor de oorlogsinspanningen. De regelgeving van het Foreign 

Office bleef gedurende de oorlog hetzelfde. Uitzonderingen werden niet gemaakt.  

Daarom is het beleid van de autoriteiten van Belgisch Congo key in het begrijpen van de Belgische 

vluchtelingenproblematiek en de Belgisch-Portugese relaties rond de vluchtelingen. De halsstarrige 

houding van de koloniale autoriteiten frustreerde de Portugese regering en de Belgische Legatie in 

Lissabon. Vanaf 1941 stuurden zij aan op een performant doorstroombeleid. Dit beleid kwam er pas vanaf 

1943. 

Is het toevallig dat het beleid vanaf 1943 versoepelde? In alle waarschijnlijkheid niet. Historische 

toevalligheden zijn miniem, zeker in tijden van oorlog. We kunnen concluderen dat de Belgische 

vluchtelingenproblematiek in Portugal een weerspiegeling was van het beleid van de Belgische regering 
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en koloniale autoriteiten in Londen. De evolutie van de Belgisch-Portugese relaties werden zeker beïnvloed 

door dat beleid, maar stellen, dat de vluchtelingenproblematiek een exponent is van de Belgisch-

Portugese relaties, is te kort door de bocht. De Belgisch-Portugese relaties waren even hard onder invloed 

van het internationale oorlogstoneel, de handelsrelaties en de positie van België in de oorlog. We kunnen 

vaststellen dat onze centrale onderzoeksvraag ( ‘ Waren de Belgisch-Portugese relaties een exponent van 

de vluchtelingenproblematiek?’) gedeeltelijk beantwoord is. Een breder bronnenonderzoek en dan vooral 

een groter aandeel van de Portugese insteek kan nieuwe perspectieven en inzichten leveren. Vanuit de 

lokale archieven kan men het globale beeld verduidelijken. 

We zijn echter wel geslaagd in onze eerste twee onderzoeksopzetten: namelijk enerzijds een 

genuanceerder beeld brengen over het Portugal van de dictator Salazar tijdens de Tweede Wereldoorlog 

en anderzijds een duidelijker licht schijnen over de Belgische vluchtelingenproblematiek in haar diverse 

aspecten. Portugal was cruciaal voor het overleven van heel wat Belgen en het verloop van de oorlog. 

Dankzij Portugal konden belangrijke personen Groot-Brittannië bereiken en zich aan de kant van de 

geallieerden voegen. De conclusie van Hess dat “Was Portugal getan hat, hat kein anderes Land getan.” 

strookt met de Belgische casus. 

Ondanks het politieke en economische klimaat waarin Portugal zich bevond, heeft het haar deuren 

grotendeels opengesteld voor mensen die op de vlucht waren voor oorlog en geweld. De angst voor het 

vreemde en het onbekende overheerste niet. Hierdoor zet het Portugese verhaal ons tot nadenken over 

onze hedendaagse vluchtelingenproblematiek.  

Als historicus is het evident dat we leren uit het verleden voor een betere toekomst. Men zou zelfs durven 

stellen dat we nog iets kunnen leren van een dictatuur. Om te eindigen citeren we graag Kierkegaard: “Het 

leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.” 
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http://www.ethesis.net/spaanse_kwestie/spaanse_kwestie.htm#Hoofdstuk%20I.%20Franquistisch%20Spanje
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DEEL VII: BIJLAGEN 

 

7.1. Circulaire n°14 
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7.2. Lijst van noemenswaardige Belgische vluchtelingen/passanten 
 

Onderstaande lijst probeert een overzicht te geven van de noemenswaardige Belgen, die als passant of 

vluchteling Portugal doorkruist zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Naam Beroep Datum van verblijf 

Albert De Vleeschauwer Belgisch Minister Juni 1940 en doorheen de 
oorlog sporadisch door de 
goede verbinding Portuga - 
Congo 

André Cauvin Filmmaker  

Antoine de Ligne Zoon van bovenvermelde. Ging 
vanuit Portugal naar Groot-
Brittannië, waar hij piloot werd 
bij de RAF en de Force Aérienne 
Belge 

Januari – April 1943 

August Balthazar Minister 1943 

August De Schrijver Minister Najaar 1941 en terugkomst in 
februari 1943 

Barbanson Minister 1943 

Barones Renée Lippens  December 1940 

Bauduin de Ligne Oudste zoon van Eugène de 
Ligne 

Januari – April 1943 

Camille Gutt Belgisch Minister Juni 1940 

Charles d'Aspremont Minister zonder portefeuille Najaar 1941 

Daniel/ Dannie Heineman Hoofd van Sofina  

David Van Buuren Kunsthandelaar Juni 1940 

Delvoie Generaal en hoofd 
Staatsveiligheid 

 

Edouard Bigwood Professor ULB, expert inzake 
ravitaillering 

Februari 1941 

Félix Morlion Dominicaan en bezieler van de 
Frontbeweging 

Juli – Mei 1941 

Fernand Van Langenhove Secretaris-Generaal BuZa Juni 1940 

Frans Van Cauwelaert Voorzitter v/d Belgische Kamer Juni 1940 

Graaf André de Kerckhove de 
Denterghem 

Diplomaat en hoofd van de 
ravitaillering 

 

Graaf Pierre de Brie   

Gustave Joassart Minister 1943 

Guy Weber Kolonel  

Hendrik Heyman Minister  

Henri de Romrée de Vichenet Zoon van ambassadeur in 
Londen, gevangen in Miranda 
de Ebro 

 

Hubert Pierlot Belgisch Minister  
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Johnny Carpentier de Changy Lid van adelijke familie, 
oorlogsvrijwilliger en RAF-piloot 

Januari – April 1943 

Léon Kubowitski Advocaat, centrale figuur 
binnen het World Jewish 
Congress, latere leider 
zionistische beweging en 
Israëlisch diplomaat 

Juni – Oktober 1940 

Leopold Goldmuntz Diamantair Juni – Augustus 1940 

Marcel Tolkowsky Ingenieur en bekende 
diamantenslijper 

Juni – Juli 1940 

Maurice Benedictus Hoofd van de Vereeniging van 
Joden in België 

 

Maurice Maeterlinck Schrijver  Mei 1940 

Nicodème Hoofd inlichtingen 
Staatsveiligheid 

 

Paul Grosjean Rode Kruis  

Paul Van Zeeland Voorzitter van de Commissie 
voor de Studie van de 
Naoorlogse Problemen en ex-
Premier 
 

 

Paul-Henri Spaak Belgisch Minister  

Prins Eugène de Ligne Hoofd adelijke familie, 
diplomaat en bevoegd voor de 
ravitaillering 

 

Raoul Richard Onder-staatssecretaris voor de 
naoorlogse ravitaillering 

Maart 1943 

Rene Hislaire Journalist  

Robert Rothschild Agent bij de SVD Lissabon en 
diplomaat 

 

Vandermies Hoofd SVD Via Polchet-netwerk 

William Ugeux Verzetsleider, hoofd van 
Inlichtingendienst Zéro en 
Directeur-Generaal van SVD in 
Londen 

Via Polchet-netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

7.3. Het Polchet-netwerk 
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Lijst van de clandestienen, 07.02.1941 – 10.06.1941 (CEGESOMA, Brussel, Documenten Max Polchet betr. 

vluchtelingen in Portugal, AA1260 XP 16).  
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7.4. De Portugese consul in Bordeaux aan het MNE: familie Van Buuren, familie Terlinck 

en familie Beyersdorf 
 

 

Familie Van Buuren (Sousa Mendes Foundation), Telegram van de Sousa Mendes, s.d.) geraadpleegd 

28.05.2019, http://sousamendesfoundation.org/family/van-buuren. 
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7.5. Etienne Octors’ lijst van de ondervraagden tussen januari en april 1943 
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