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EERSTE AFDEELING. 

INLEIDING. 

Deze studie bedoelt een uiteenzetting te geven van de beginselen, 
staatkundige en maatschappelijke, die richtinggevend waren bij 
de opstelling van de nieuwe Portugeesche Grondwet van 19 
Maart 1933, en van de wijze, waarop deze beginselen in deze 
Grondwet tot uiting komen. 
Het aantal nieuwe constituties sinds den Wereldoorlog is legio, 
zoodat men zich niet kan verwonderen, dat slechts enkele de 
aandacht hebben getrokken buiten hun eigen land, vooral niet 
als dit land een weinig op den voorgrond tredende mogendheid 
was. Het is daarom verklaarbaar dat de nieuwe Portugeesche 
Grondwet ten onzent vrijwel onopgemerkt bleef. 
Toch zou men onjuist doen met zijn belangstelling voor dit 
staatsstuk uitsluitend af te meten naar den invloed van Portugal 
op het wereldgebeuren, zonder in de eerste plaats acht te slaan op 
de beteekenis van de er in neergelegde beginselen. De nieuwe 
Portugeesche Grondwet is buitengewoon rijk aan principicele 
uitspraken en deze uitspraken betreffen voor een groot gedeelte 
juist die punten, waarom in dezen tijd de politieke en sociale 
gedachtenstrijd het felste woedt. 
Er is dus reden te over om de beginselen van de „Nationale Revo
lutie" in Portugal aan een nadere studie te onderwerpen. Maar 
men dient hierbij wel onderscheid te maken tusschen wat wer
kelijk als algemeen beginsel wordt gesteld en wat slechts een uit
vloeisel is van bepaalde tijdsomstandigheden of van bepaalde toe
standen, heerschende in dit land en bij dit volk. 
Bij de opstelling van een nieuwe Grondwet doen vele factoren 
zich gelaen; de voornaamste daarvan zou men kunnen samen
vatten onder de woorden: verleden, heden en toekomst. Het 
verleden: de geschiedkundige voorbereiding van het nieuwe, dat 
deels in een rechtlijnige ontwikkeling uit het voorgaande ont
staat, deels door een volkomen reactie ertegen beheerscht wordt. 
Het heden: de politieke mogelijkheden van het oogenblik, binnen-
en buitenlandsche verhoudingen, de cultureele en sociale ontwik-
keling van de bevolking. De toekomst: het principicele ideaal, 
dat den ontwerpers van den tekst voor oogen staat, de staats-
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inrichting, die zij theoretisch de meest volkomene achten en op 
welker verwezenlijking zooveel mogelijk moet worden aange
stuurd1. 
In de overigens uitnemende verhandeling van den Portugeeschen 
priester F. I. Pereira dos Santos: „Un état corporatif; la Consti
tution sociale et politique portugaise" (Proefschrift Katholieke 
Universiteit van Leuven, 1935), lijkt mij deze overweging te veel 
uit het oog verloren. Zijn werk is aldus opgezet, dat elk hoofd
stuk telkens een bepaald onderwerp eerst zuiver theoretisch be
handelt, om vervolgens dan aan deze theorie de artikelen van de 
Portugeesche Grondwet te toetsen. Het nadeel van dit systeem 
is, dat de werkelijkheid licht in verdrukking raakt en de critiek 
niet zelden onrechtvaardig wordt. Bewust of onbewust gedraagt 
men zich alsof ook op grondwettelijk gebied een „ratio scripta" 
denkbaar was, een voor alle tijden en alle volken ideale consti
tutie, waaraan men dan die van een bepaald land zou kunnen 
toetsen. 
Pereira dos Santos is niet overal ontsnapt aan de gevaren, ver
bonden aan zijn werkwijze. De practische verhoudingen in poli
tiek en maatschappelijk leven komen bij hem slechts terloops, 
men zou kunnen zeggen: bijna slechts als verzachtende omstan
digheid, ter sprake, wanneer hij een afwijking constateert tus-
schen zijn theorie en den tekst van de Portugeesche Grondwet. 
Wat bij de opstelling van de wet ongetwijfeld een buitengewoon 
belangrijke rol speelde, krijgt aldus bij de beoordeeling ervan 
niet meer dan een secundaire beteekenis. Noodzakelijkerwijs mis
vormt dit de critiek. 
Maar deze methode van behandeling brengt niet alleen mee het 
gevaar van misplaatste critiek, er is evenzeer gevaar bij voor mis
plaatste instemming. In de politieke en sociale discussies van 
onze dagen worden zóó vaak de meest belangrijke termen in de 
meest verschillende beteekenissen gebruikt, dat een overeenstem
ming in een bepaalde formuleering nog volstrekt niet altijd een 
werkelijke overeenstemming in gedachten meebrengt. Mussolini 
verklaarde dat Italië het ideale toonbeeld was van democratie, 
maar daarmede is allerminst gezegd dat elk democraat nu ook 
zijn idealen in het Fascisme verwezenlijkt zou zien 2. 
Bij het onderzoek van een nieuw opgezette staatsinrichting zal 
men dus dienen na te gaan, wat de werkelijke bedoeling van de 
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opstellers van de Grondwet is geweest. Over het algemeen is dit 
het best mogelijk door vast te stellen, op welke wijze de uitge
sproken beginselen worden verwezenlijkt. Dat wil niet zeggen, 
dat een studie over de Portugeesche Grondwet niet volledig zou 
zijn zonder een algemeen overzicht van den heerschenden toe
stand in het nieuwe Portugal. Dit laatste betreft de mate van ver
wezenlijking der beginselen en het is niet mijn bedoeling deze te 
behandelen. Het zal echter wel noodig zijn, juist tot beter begrip 
van de werkelijke beteekenis der beginselen, hier en daar hun 
nadere uitwerking in andere wetten en decreten mede in het 
onderzoek te betrekken. 
Alleen langs dezen weg kan ook nog een andere vorm van mis
verstand vermeden worden. Het is mogelijk, dat men volkomen 
overeenstemt in het gebruik der woorden en hun beteekenis, en 
volkomen overeenstemt in de aanvaarding van de noodzakelijk
heid om een bepaalde instelling of een bepaalden gedachtengang 
te verdedigen ofte bestrijden, doch uit geheel verschillende mo
tieven. Men kan het gezinsverband losser willen maken om het 
individu meer vrijheid te geven, maar ook omdat het gezins
verband een beletsel vormt voor de volkomen onderwerping van 
het individu aan den staat. Dikwijls kan de diepere grond der 
beginselen alleen gekend worden door de wijze, waarop ze wor
den toegepast. 
Uit het voorgaande vloeit de opzet van deze studie voort. De 
nieuwe Portugeesche Grondwet is een reactie, op menig punt 
een felle reactie, tegen het verleden. Niet alleen de geschiedenis, 
maar ook de voorgeschiedenis ervan moet dus allereerst gekend 
worden. De instelling en de afbakening der bevoegdheden van 
de „organen der souvereiniteit" worden beheerscht door een 
klein aantal principes en een groot aantal grieven tegen het 
voorafgaande 3. De omstandigheden van tijd en plaats speelden 
hier een veel grootere rol dan bij het opstellen van de artikelen 
betreffende het maatschappelijke leven. Terwijl ten opzichte van 
de organen der souvereiniteit de reactie zich keerde tegen ver
keerde toestanden, reageeren de artikelen betreffende het „wer
kelijke land" voornamelijk tegen verkeerde beginselen 4. De be
handeling van dat gedeelte der Grondwet, dat zich met dit laatste 
bezig houdt, zal dus uitvoeriger moeten zijn en meer in details 
moeten afdalen. 
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HOOFDSTUK I. 

VOORGESCHIEDENIS EN GESCHIEDENIS VAN 
DE PORTUGEESCHE GRONDWET VAN 1933. 

Vier eeuwen geleden was Portugal één van de machtigste en 
grootste wereldrijken. In den tijd, waarin de Portugeesche sche
pen uitgingen naar alle deelen der wereld en bijna elk jaar nieuwe 
ontdekkingen of nadere onderzoekingen plaats vonden, heerschte 
het over zeeën en over landen van Brazilië tot China. 
Maar het tijdperk van de ontdekkingsreizen was nog niet afge-
loopen, of reeds begon het verval van de Portugeesche groot
heid. Men kan er een jaartal voor aanwijzen: 1580, het jaar, 
waarin het land raakte onder de Spaansche overheersching van 
Filips II, maar ook dit verlies van de onafhankelijkheid was alweer 
het gevolg van een decadentie van het Portugeesch openbaar 
leven. De geschiedschrijvers hebben talrijke factoren aangegeven, 
die, gedeeltelijk reeds vóór de catastrofe van 1578, toen Koning 
Sebasdao bij zijn mislukte expeditie in Afrika omkwam, gedeel
telijk ook na den succesvollen opstand tegen Spanje in 1640, de 
aanleiding waren tot dit verval. Men wijst op de overdadige 
weelde en praal, waarin de ontdekte rijkdommen verspild wer
den zonder nut afte werpen; op de verdrijving van de Joodsche 
koopheden, die later vanuit andere landen den Portugeeschen 
handel beconcurreerden; op het groot aantal krachtige jonge 
mannen, dat zich aan den landbouw onttrok om zich te wijden 
aan de scheepvaart; op het verhes van de rijke Indische koloniën 
aan Engeland en Holland tengevolge van de Spaansche overheer
sching; op de aardbeving, die in 1755 Lissabon verwoestte. Het 
bewind van den Markies de Pombal tenslotte vindt onder de 
schrijvers even felle bewonderaars als felle bestrijders. In ieder 
geval was het allerminst aangepast aan de Portugeesche mentali
teit en Portugeesche toestanden en gingen de bereikte resultaten 
grootendeels nog tijdens zijn leven weer verloren, terwijl de on
gunstige zijde ervan nog längeren tijd bleef doorwerken. 
Al deze factoren behooren tot het verleden. Men kan het aan de 
geschiedschrijvers overlaten hun onderlinge verhouding en be-
teekenis te bepalen. Maar daarnaast is er nog een andere factor, 
ernstiger dan de vorige, omdat hij van blijvenden aard is en dus 
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ook een bedreiging kan vormen voor het Portugal van heden. 
Het is een gebrek aan doorzettingsvermogen van het Portugee-
sche volk zelf. Ongetwijfeld is het altijd gevaarlijk een bepaalde 
eigenschap aan een volk in het algemeen toe te schrijven. Maar 
deze hoedanigheid is telkens weer in de Portugeesche geschie
denis tot uiting gekomen en bovendien kan men een beroep doen 
op het gezag van niemand minder dan Dr. Oliveira Salazar, den 
schepper van den „Nieuwen Staat" 1. 
Aan het begin van de negentiende eeuw vinden wij de groóte 
mogendheid van weleer terug als een onbelangrijk land, zóó ver
armd, dat het nog slechts leeft van de inkomsten uit de groóte 
kolonie Brazilië, zóó verzwakt, dat het beurtelings beheerscht 
wordt door Franschen en Engelschen in een strijd, waarin het 
geheel tegen zijn wil was meegesleept. 
Bij de nadering van de troepen van generaal Junot in November 
1807 was de Prins-Regent Joâo met zijn hof gevlucht naar Rio de 
Janeiro, in Lissabon een regentschapsraad achterlatende. In Brazilië 
aangekomen verklaarde hij de met Napoleon gesloten verdragen 
nietig en proclameerde zijn bondgenootschap met Engeland. 
De strijd tegen de Napoleontische legers werd ondersteund door 
Engelsche troepen en geleid doorEngelsche ofiicieren.Wellington 
en Beresford. Achtereenvolgens werden de generaals Junot (1808), 
Soult (1809) en Masséna (1810) verslagen en daarmede eindigde 
het tijdperk van de Fransche invallen, maar niet dat van de 
vreemde overheersching. 
Want de Engelschen bleven in het land ook na de verdrijving der 
Franschen. Zij respecteerden de naam-souvereiniteit van Por
tugal en formeel werd het land bestuurd door den regentschaps
raad met den Patriarch van Lissabon aan het hoofd. In werkelijk
heid was het echter generaal Beresford, de Engelsche opperbevel
hebber van het Portugeesche leger, die in overleg met zijn eigen 
regeering het land als een Engelsche kolonie beheerschte a. 
Een nationale opstand tegen dezen staat van zaken mislukte in 
1817, maar slaagde in 1820, toen Beresford op reis was naar Rio 
de Janeiro. De Cortes werden bijeengeroepen om een nieuwe 
Grondwet op te stellen. De Prins-Regent, die na den dood van 
Koningin Maria in 1816 den titel van Koning had aangenomen, 
keerde als Joäo VI in 1821 te Lissabon terug. 
Den 23sten September 1822 namen de Cortes de nieuwe Grond-
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wet aan. Het scheen een late revanche van de Fransche revolutie, 
die in de eerste jaren der eeuw Portugal niet met haar legers had 
kunnen overweldigen, maar er thans ideologisch bezit van nam. 
De voormannen van 1822, Moura, Femandes-Thomaz,,Borges 
Cameiro, waren gedrenkt in den Franschen geest. Ze waren ver
vuld van edele idealen, maar, pure theoretici als zij waren, had
den zij geen oog voor de werkelijke behoeften van land en volk 
en voor het al- of niet-aangepast zijn van hun denkbeelden aan 
den heerschenden toestand 3. De nieuwe Grondwet was grooten
deels een copie van de Spaansche van 1812, maar nog sterker 
beheerscht door het beginsel der volkssouvereiniteit4. Alle Por-
tugeezen waren vrij en gelijk voor de wet; de natie was souverein 
en deze souvereiniteit werd uitgeoefend door de volksvertegen
woordigers, vergaderd in de Cortes, aangewezen door middel 
van algemeen kiesrecht en geheime stemmingen Б. 
In hetzelfde jaar 1822 had de kolonie Brazilië zich afgescheiden 
en was een keizerrijk geworden onder het bewind van Dom 
Pedro, den oudsten zoon van Joâo VI. Toen deze laatste in 1826 
stierf, deed Pedro van zijn — overigens betwist — recht op den 
Portugeeschen troon afstand ten behoeve van zijn dochter Maria 
da Gloria en vaardigde tegelijkertijd een nieuwe Grondwet uit, 
daar die van 1822 reeds een jaar later door een staatsgreep was 
afgeschaft. 
De „Carta Constitucional" van 1826, geoctroieerd op over
eenkomstige wijze als de „Charte" van Lodewijk XVIII in 1814, 
gebaseerd op het Engelsche stelsel, de Grondwet van 1822 en de 
Grondwet van Brazilië, was volgens Pedro „een samenvoeging 
van het beste, dat de staatsburgerlijke inrichtingen der meest-
beschaafde natiën opleverden" ·. Tijdelijk buiten werking ge
steld, tijdelijk weer vervangen door die van 1822, in 1852, 1859, 
1884, 1895 en 1901 gewijzigd op soms zeer ingrijpende wijze, 
bleef deze Grondwet tenslotte gelden tot den val van het koning
schap in 19107. 
De dynastieke strijd tusschen Dom Pedro en diens jongeren 
broer Dom Miguel, die tot 1834 voortduurde, was de laatste 
worsteling van de absolute monarchie tegen de liberale begin
selen. Met Dom Pedro overwon het staatkundige Liberalisme, 
overwon de theorie der democratie: in theorie. 
Want de practijk was anders, is steeds anders geweest tot het 
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einde in 1926 toe. Het zou onrechtvaardig zijn de oorzaak daar
van geheel bij de vooraanstaande personen uit die tusschenhg-
gende jaren te zoeken. Ongetwijfeld zijn lang niet altijd de han
delingen en de motieven zuiver geweest, maar de hoofdoorzaak 
ligt toch niet daarin, maar in de volstrekte disharmonie die er 
bestond tusschen het systeem en het land, waaraan dit systeem 
werd opgelegd. Zoo in het oog vallend was deze ongeschiktheid 
van dit stelsel voor Portugal, dat — zeldzaam feit ! — men kan vast
stellen, dat hierover eenstemmigheid heerscht bij alle schrijvers, 
onverschillig of zij schreven in de vorige eeuw of thans nu dit 
alles ten einde is, onverschillig ook tot welke richting zij behooren. 
Wil men aan een volk een zekeren invloed op, een zekere mede
zeggenschap in de zaken des lands toekennen, dan is het toch 
allereerst noodzakelijk dat bij dat volk eenige belangstelling voor 
deze zaken aanwezig is; dat het eenig gevoel heeft voor een 
algemeen belang, dat boven de bijzondere belangen uitgaat; dat 
het over een genoegzame ontwikkeling beschikt om zich over 
dat algemeen belang althans eenig oordeel te vormen. Het Por-
tugeesche volk van 1822 beschikte over deze eigenschappen niet 
en het heeft ze ook niet in de volgende honderd jaren verworven. 
Aan een volk, dat gewend was geregeerd te worden door een 
macht uit Lissabon, een macht, die soms hevig impopulair was, 
zelden vurig geliefd, meestal vrijwel onverschillig aan de groóte 
massa, een macht, die soms, zooals onder Pombal, zeer straf de 
teugels in handen hield, meestal vrij slap de zaken op hun beloop 
liet, aan dit volk werd zonder eenige voorbereiding of overgang 
gevraagd voortaan zelf zijn regeerders aan te wijzen. Want con
stitutioneel was de monarchie nog slechts een schim en het par
lement oppermachtig. 
Wat de ontwikkeling betreft, tijdens de oorlogen en daarop
volgende woelingen was deze zoover teruggeloopen, dat in 1814 
nog slechts één recruut op de duizend lezen en schrijven kon8. 
Het zou misplaatst zijn, den beschavingstoestand van een volk 
geheel af te willen meten naar het peil van deze kundigheden, 
maar ook in landbouw, veeteelt, handel en industrie was de 
achterlijkheid groot. De landbouwers, en bijna het geheele Por-
tugeesche volk bestond uit landbouwers, leefden in een hecht 
gezins- en dorps verband; wat daarbuiten lag beschouwden zij 
min of meer als vijandelijke machten 9. 
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Om de nieuwe wettelijke bevoegdheden had de groóte massa 
nooit gevraagd, en zij begreep ze ook niet10. De nieuwe staat
kundige ideeën van de negentiende eeuw, geestelijk eigendom 
van slechts een uiterst kleine groep, beteekenden een volslagen 
breuk met het verleden, met de tradities waarin het land ge
groeid was, zij sloegen Portugal van zijn historische, maar tege-
lijkertijd ook van zijn moreele basis11. 
Het resultaat van dit alles kon niet anders zijn dan revoluties, 
chaos, vlagen van dictatuur. De nieuwe wetgevers brachten her
vormingen aan, die noodig en nuttig waren, maar daarnaast ga
ven zij vrij baan aan hen, die van de nieuwe vrijheden, door cor
ruptie en misleiding, gebruik maakten om hun eigen zucht naar 
eer en macht te bevredigen12. Een contrast tusschen de theorie 
van de wet en de werkelijkheid van het dagelijksch leven ver
oorzaakt altijd een zekere instabiliteit, is altijd een bron van wrij
ving en onrust. Wordt een dergelijke tegenstelling duidelijk 
waarneembaar op stuk van groóte politieke en sociale vraagstuk
ken, dan zijn révolutionnaire woelingen bijna onvermijdelijk13. 
In de eerste phase van het ingevoerde systeem, van 24 Augustus 
1820 tot einde Februari 1828, waren 63 ministers en staats
secretarissen elkaar opgevolgd. En dit was niet het gevolg van 
een eerste onrust, die langzamerhand wel weer overwonnen 
werd, want in verhouding is dit cijfer nog gering bij dat van de 
periode 1830 tot 1890, toen het aantal ministers 660 bedroeg M. 
„Deze herders zonder kudde, dit groepje van mannen gede-
nadonahseerd door hun Fransche opvoeding," noemt de ge
schiedschrijver Oliveira Martins de Portugeesche liberalen uit de 
twintiger jaren16. Met de nederlaag van Dom Miguel en den 
definitieven overgang van de regeering op Maria da Gloria ein
digde de burgeroorlog en kwamen zij voor goed aan het bewind. 
Maar men kan beter zeggen, dat de groóte burgeroorlog over
ging in een reeks kleinere, dat de strijd tusschen absolute en con-
stitutioneele monarchie plaats maakte voor een strijd tusschen 
fracties der liberalen, tusschen Septembristen en Chartisten, voor
standers van de Grondwet van 1822, voorstanders van de Carta 
van 1826, voorstanders van allerlei wijzigingen en bovenal voor
standers van hun eigen belangen. Het was een eindelooze reeks 
van dictaturen, van ministeries gemaakt en vernietigd in straat
gevechten 1β. Zoo werd uiteindelijk de oude belofte, dat het volk 
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souverein zou zijn en zich zelf zou regeeren, toch waar gemaakt; 
niet via de stembus, maar via staatsgrepen en opstootjes17. 
Na een strijd van twintig jaar, tegen 1850, begon de rust terug 
te keeren. Maar het was meer de rust van uitputting, dan die van 
overeenstemming18. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw waren het in toenemende mate de zorgen van financieelen 
aard, die de overhand kregen19. 
In en na zijn glorietijd had Portugal geleefd van den rijkdom 
van zijn koloniën; eerst Indie, later Brazilië. Het was een volk 
van ongeveer twee millioen zielen, dat in de vijftiende en zes
tiende eeuw een wereld ontsloot en veroverde20. Maar daar
voor werd de landbouw geheel verwaarloosd, werden alle hui
selijke bezigheden door slaven verricht, en werden handel en 
nijverheid geheel ingepalmd door vreemdelingen, zooab in de 
zestiende eeuw een reiziger uit Leuven, Cleynarts, constateer
de 21. Tweehonderd jaar later gaf Pombal den stoot tot een alge-
meene opleving, maar de reactie tegen de grove fouten van zijn 
bewind deed veel van de behaalde voordeden weer verloren 
gaan. Tenslotte kwamen de Fransche invallen, die gepaard gingen 
aan groóte verwoestingen en verlies van menschenlevens, terwijl 
Beresford Portugal slechts beschouwde als een instrument in de 
handen van Engeland ter bestrijding van Frankrijk, zonder zich 
om de eigen belangen van het land te bekommeren. Het tijdperk 
der begrootingstekorten was begonnen, maar er kwam nog 
altijd goud uit Brazilië22. 
Daarom werd de afscheiding van deze kolome in 1822 een 
nationale ramp. Het teekent wel de uiterste verzwakking van 
Portugal, dat de vloot, die den opstand had moeten bedwingen, 
nooit het bevel kreeg tot uitvaren. Men had evenmin kracht om 
de kolome te behouden, als om het moederland een eigen eco
nomisch leven te geven. De ruïnes stapelden zich opeen. 
De opdrijving der belastingen had in het verarmde land weinig 
resultaat, het tekort werd aangevuld met leeningen. De begroo
ting van 1829 vermeldde aan inkomsten 6.000 contos en aan 
uitgaven 15.000a. De faillissementen volgden elkaar op. De 
confiscatie van de kloostergoederen in 1834 bracht de schatkist 
zoo weinig verlichting, dat het in 1837 zelfs niet meer mogelijk 
bleek de rente van de staatsschulden te betalen. Het zelfde ge
beurde in 1852 M. 
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Ook op dit gebied kwam er met den aanvang van de tweede 
helft der eeuw een ommekeer, in den zin van meer rust. Niet 
dat de deficits ophielden, maar zij werden middelmatig in een 
land, waar alles middelmatig was26. Langzaam en geleidelijk 
groeide de achterstand aan, stille voorbereiding van de groóte 
catastrofe. 
Na 1850 begonnen de regeerders zich meer te bekommeren om 
den technischen vooruitgang, men wilde betere verkeersmid
delen hebben, een moderne ontginning van mijnen en groeven, 
een grootere ontwikkeling van de industrie. Maar eens te meer 
demonstreerde zich hier hun onmacht in het vinden van een 
goede oplossing. Inplaats van Portugeezen naar het buitenland 
te zenden om de noodige kennis en ervaring op te doen, inplaats 
van buitenlanders te gebruiken voor de leiding van bedrijven in 
Portugeesch bezit, liet men zich exploiteeren door Engelschen, 
Franschen, Belgen en Spanjaarden. Zooals de handel gedenado-
nahseerd was, werd thans ook de industrie gedenationaliseerd, 
en de opbrengst kwam ten goede aan vreemdelingen2*. 
De révolutionnaire woelingen waren minder veelvuldig dan 
voorheen. Maar een nieuwe partij was in opkomst, naast de twee 
groepeeringen van de Regeneradores en de Progressistas, die 
elkaar in stage regelmaat aan het bewind afwisselden. Men had 
in de Grondwet het koningschap tot een bleeke schim gemaakt, 
in de practijk bleek de invloed van den vorst vaak nog wel sterker 
te zijn, dan sommigen wenschten. De republikeinsche gedachte 
werd met groot enthousiasme gepropageerd, men gooide de 
schuld van alles, wat verkeerd ging, op den Koning. En het was 
een tijd, waarin veel verkeerd ging. 
Ondertusschen hoopten de deficits zich op. Van het dienst
jaar 1878—1879 tot het dienstjaar 1892—1893 beliepen zij 
134.832.072.803 reis27. Tegelijk met de tekorten groeiden de 
politieke spanning en de afkeer tegen de buitenlanders, vooral 
tegen de Engelschen, de meesters van handel en industrie. En 
zoo was het jaar 1891 voorbereid. 
Tijdens de regeering van Dom Luiz waren belangrijke onder-
zoekingstochten gedaan in Zuid-Afrika. Ze waren de voorberei
ding voor een plan, waarvan de uitvoering werd ter hand geno
men onder het bewind van Dom Carlos, die in 1889 zijn vader 
was opgevolgd; eindelijk hoopte men een langgekoesterden 
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wensch te bevredigen door de beide koloniën Angola en Mo
zambique onderling te verbinden. Engeland, dat zijn eigen plan
nen in Zuid-A frika had, zag dit alles zeer ongaarne. Het maakte 
gebruik van een incident tusschen een Portugeesche troep en een 
stam van inboorlingen, waaronder Britsche zendelingen hun 
arbeidsveld hadden. De Engelsche regeering stelde dat haar sou-
vereine rechten waren aangetast en deed aan den Portugeeschen 
Koning een ultimatum overhandigen, waarvan de scherpte ge
heel Europa verbaasde: binnen 24 uur moesten de Portugeesche 
troepen uit de geheele streek, waar zij geopereerd hadden, wor
den teruggetrokken28. 
De Portugeesche regeering, gesteld voor de keus tusschen toe
geven of de verschijning van de Engelsche oorlogsvloot op den 
Taag, week voor de overmacht. Maar het gebeurde verwekte 
een hevige reactie in het binnenland. De nationale trots: het 
besef van een groóte koloniale mogendheid te zijn, was diep ge
krenkt, en handig buitten de voorstanders van de repubhek dit 
gevoelen uit voor een verhevigden strijd tegen het koningshuis. 
Alle schuld werd op den Koning geladen: hij was te slap geweest, 
hij had Engelsche sympathieën2e. Enkelen meenden, dat het 
gunstige oogenblik voor hen al gekomen was. De advocaat-
journalist Alves Veiga, gesteund door zes honderd omgekochte 
soldaten, ontketende een oproer te Porto, de voornaamste han
dels- en industriestad30. De Republiek werd er geproclameerd, 
maar slechts voor enkele uren. De rest van het leger bleef trouw 
aan de monarchie en de revolutie was spoedig onderdrukt. 
In den tijd, verloopen tusschen het Engelsche ultimatum en den 
republikeinschen opstand, had een reeks andere rampen het land 
getroffen. Ook na de afscheiding was Brazilië het emigratie-
terrein bij uitstek gebleven, en jaarlijks zonden de emigranten 
groóte geldsommen naar het moederland, wat een belangrijke 
factor vormde in de betalingsbalans. Thans brak in Brazilië een 
politieke crisis uit, die gevolgd werd door een financieele, waar
van de uitwerking ook in Portugal gevoeld werd. Daarnaast 
kwam het faillissement van de officicele bankiers van den Portu
geeschen Staat te Londen. Het slot was, dat op 9 Juli 1891 de 
gouden standaard werd verlaten en de devaluatie van de munt 
inzette31. 
Een willekeurige tierceering der rente van de staatsschulden in 
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het buitenland bracht de regeering in internationale moeilijk
heden, vooral met Duitschland32. In het binnenland keerde de 
rust weer en alles hernam zijn ouden gang van zaken. 
Om beurten regeerden de rechtsche Regeneradores en de link-
sche Progressistas, met een gemiddelde van één kabinetscrisis per 
jaar33. Deze afwisselingen berustten echter geenszins op een 
ideeënstrijd; het volk zag ze zooals ze waren: de overwinning 
of de nederlaag van de particuliere belangetjes der politici. Wie 
de macht had, beheerschte de staatskas en deelde de baantjes uit, 
en daarom werd die macht bevochten met alle middelen: ano
nieme brieven, beloften en bedreigingen, soms zelfs geweld, de 
vermelding van fictieve namen op de kiezerslijsten, de verduis
tering van briefjes van tegenstemmers, bedrog, omkooperij, alles 
werd in het werk gesteld om de overwinning bij de verkiezing 
te behalen34. Op deze wijze bestond er altijd overeenstemming 
tusschen het Ministerie en de Cortes, verkozen onder leiding van 
door dit Ministerie benoemde ambtenaren. De bovendrijvende 
partij oefende dus een soort dictatuur uit, waaraan langs wet-
telijken weg feitelijk geen eind kon worden gemaakt. „Alles is 
hier schijn en bedrog," schreef reeds in 1901 een Fransch histo
ricus35. 
Achter al deze uiterlijkheden speelde zich nog een verborgen 
drama af. Na de crisis van 1891 had de Koning in een goed be
doeld maar slecht overwogen gebaar afstand gedaan van een 
vijfde gedeelte van zijn civiele lijst. De hierdoor noodzakelijk 
geworden bezuinigingen op de hofhouding bleven echter uit. 
Misschien was het ook wel waar, dat het Portugeesche volk 
teveel op deze uiterlijke pracht en praal gesteld was en men die 
daarom bezwaarlijk kon afschaffen. In ieder geval kwam de 
Koning erdoor in ernstige financieele moeilijkheden, en moest 
de Minister van Financiën hem geld leenen uit de schatkist. 
Langzamerhand liep deze schuld zoo hoog op, dat het onmogelijk 
werd het bedrag in de begrooting weg te werken en alles dreigde 
publiek te worden. 
Toen in 1906 alle pogingen tot oplossing faalden, aanvaardde 
de Koning de hem door Joâo Franco aangeboden hulp. Franco 
behoorde tot de Progressistas, maar vormde, zooals gebruikelijk 
was in een land waar de politieke strijd niet tusschen ideeën 
maar tusschen personen liep, met eigen aanhangers bijna een 
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afzonderlijke partij: de Franquisten. Hij is door sommigen even 
hartstochtelijk verheerlijkt, als hij door anderen werd uitgemaakt 
voor een meedoogenloozen tyran, die met absolute willekeur te 
werk ging. De feiten leeren hem kennen als een onzelfzuchtige, 
wiens eenig doel was de redding van zijn vorst en zijn volk, 
wiens middelen in quahteit lang niet evenredig waren aan zijn 
doeleinden en wiens kracht nimmer gematigd werd door tact. 
Het kleine getal van zijn eigenlijke aanhangers, het gebrek aan 
medewerking van de overige Progressistas maakten hem de 
samenwerking met de Cortes onmogelijk. In 1907 werden deze 
voor onbepaalden tijd ontbonden, evenals tenslotte de provin
ciale- en gemeenteraden. De schuld van de Kroon aan de 
schatkist, die in Nederlandsche munt omgerekend ongeveer 
ƒ 1.800.000.— bedroeg, werd weggecijferd en de civiele lijst 
verhoogd met ƒ 384.000.— 'sjaars, dit laatste bij decreet, alleen 
door Franco en den Koning zelf onderteekend. En dit geschiedde 
in een sociaal verwaarloosd, economisch ontredderd land, terwijl 
de vlottende schuld van den Staat van 149.000.000 reis in 1894 
gestegen was tot 400.000.000 in 1906 en de binnenlandsche van 
2.000.000.000 tot 2.800.000.000, ten behoeve en door besluit 
van een toch reeds impopulair vorst. 
De gevolgen waren te overzien. Overal ontstonden woeling en 
onrust, telkens kwam de politie nieuwe samenzweringen op het 
spoor tegen den Koning en den dictator Franco. De gelederen 
der Republikeinen, die in 1906 voor het eerst in de Cortes ver
tegenwoordigd waren geweest, zwollen aan. Franco trad op 
met de uiterste strengheid, zonder zich te bekommeren om de 
grondwettelijk gewaarborgde burgerlijke vrijheden. Op 31 
Januari 1908 teekende de Koning een decreet, waarbij aan de 
regeering volmacht werd verleend naar eigen goeddunken wien 
men maar wilde te arresteeren, gevangen te houden of te ver
bannen. Den dag daarop werden de Koning en de Kroonprins 
in de straten van Lissabon vermoord, Franco werd op aandringen 
van de Koningin ontslagen en verliet het land en 's Konings 
jongste zoon Manuel, die bij den aanslag slechts gewond was, 
een jongen van achttien jaar, besteeg den troon38. 
Toen men den eersten schok van ontzetting te boven gekomen 
was, herstelde zich weer het rustige leven van voorheen, onbe
kommerd om de steeds sterker wordende machten, die alle fun-
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damenten ondergroeven. Alleen het tempo was versneld: zeven 
ministeries volgden elkaar op voor het einde kwam37. 
Op 3, 4 en 5 October 1910 overwon de republikeinsche gedachte 
na een bloedige revolutie en na veel verbitterde gevechten88. 
Het is noodig na te gaan, wie de eigerdijke overwinnaars waren. 
Ook op dit punt vindt men bij schrijvers van de meest uiteen-
loopende richting een volmaakte eenstemmigheid. Door nie
mand wordt ontkend de groóte politieke invloed, die gedurende 
de geheele negentiende en het begin der twintigste eeuw in 
Portugal is uitgeoefend door de geheime genootschappen. Zij 
hadden gestreden voor de Grondwet van 1822, zij hadden ge
streden met Dom Pedro tegen de absolute monarchie van Dom 
Miguel, in de laatste helft van die eeuw waren zij de dragers 
van de republikeinsche propaganda geweest, zij hadden gestreden 
te Porto in 1891, het waren Carbonaros die in 1908 den Koning 
en den Kroonprins vermoordden, het waren allen leden van 
geheime genootschappen, die leiding gaven aan de revolutie van 
1910 en na het zegevieren daarvan de macht in handen namen39. 

Met de komst van de Repubhek houdt de geschiedenis op en 
begint de statistiek. Vanaf 21 Augustus 1911, den datum waarop 
de nieuwe Grondwet werd afgekondigd, tot aan de revolutie van 
28 Mei 1926, die het geheele systeem veranderde, volgden elkaar 
op acht Staatspresidenten en 44 ministeries, terwijl twintig revo
luties uitbraken en 158 groóte stakingen. Alleen in dejaren 1920 
tot 1925 werden in de stad Lissabon 325 bomaanslagen gepleegd. 
In 1921 brak een strijd tusschen verschillende geheime genoot
schappen uit en in den nacht van den 19den October werden tal 
van vooraanstaande personen uit hun huizen gesleept en op straat 
doodgeschoten. Toen in Augustus 1912 de Thomasson in de 
„Questions diplomatiques et coloniales" zijn artikel schreef met 
den veelzeggenden titel: „Les deux anarchies européennes; l'otto
mane et la portugaise," stond men dus nog maar aan het begin40. 
De nieuwe regeerders deden in den aanvang een ernstige poging 
tot verbetering van de fmancieele omstandigheden en de afre
keningen over 1912/1913 en 1913/1914 sloten zelfs met een 
uiterst klein batig saldo. De Wereldoorlog maakte echter hieraan 
een eind, van toen af aan ging de fmancieele en economische 
ontreddering onweerstaanbaar voort41. 
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Dit was des te ernstiger, omdat door de revolutie ook de inter
nationale positie van Portugal zich ten ongunste gewijzigd had. 
Toen in 1898 Portugal wederom niet in staat was geweest de 
rente van zijn buitenlandsche schulden te voldoen, waren tus-
schen Londen en Berlijn besprekingen gevoerd over een ver-
deeling van de Portugeesche koloniën. Men achtte de mogelijk
heid groot, dat de Portugeesche regeering vroeg of laat genood
zaakt zou zijn haar bezittingen in Afrika en Azië, die haar toch 
slechts verhes opleverden, hetzij te verkoopen, hetzij in onder
pand te geven, en wilde het voorafin der minne eens worden 
over welke stukken aan Engeland, welke aan Duitschland zouden 
komen 4a. Het is zeker, dat Engeland niet zonder aarzeling hiertoe 
overging. Het is zelfs mogelijk, dat het onder een vrij sterken 
druk van Berlijn alleen in schijn zijn medewerking verleende, 
om Duitschland gunstig te stemmen43. In ieder geval was de 
„geheime" afspraak tusschen de beide mogendheden volledig 
bekend aan den Portugeeschen gezant te Londen, hernieuwde 
Engeland in 1899 in het geheim een vroeger verdrag met Por
tugal, waarbij het de integriteit der Portugeesche koloniën waar
borgde, terwijl het financieel de Portugeesche regeering steunde 
en daardoor het intreden van de eventuahteit, in het Duitsch-
Engelsche verdrag voorzien, voorkwam en bracht tenslotte Ko
ning Edward VII zijn eerste buitenlandsche bezoek in 1903 
opzettelijk aan Lissabon, om zich daar nog eens openlijk voor de 
handhaving van het Portugeesche koloniaal bezit uit te spre
ken44. De persoonlijke banden tusschen het Engelsche en het 
Portugeesche vorstenhuis hadden tot dit alles in belangrijke mate 
bijgedragen. Met de revolutie vielen deze weg. Het duurde tot 
September 1911 vóór Engeland de RepubHek erkende, en kort 
daarop begonnen de onderhandelingen met Duitschland op
nieuw, maar thans in vollen ernst van beide zijden45. 
Engeland had geen redenen meer om Portugal te ontzien, ter
wijl omgekeerd Portugal geheel op Engelsche hulp in zijn inter
nationale betrekkingen was aangewezen. Het was dus een willoos 
werktuig geworden in de handen van zijn machtigen bondge
noot, en het beste werd dit wel gedemonstreerd door de geschie
denis van de Portugeesche deelneming aan den Wereldoorlog. 
Terwijl in Lissabon de polHeke partijen in heftigen strijd gewik
keld waren over de vraag of men zich zou scharen aan de zijde 
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der GeaUieerden, was het in werkelijkheid Engeland, dat de 
opdracht hiertoe aan de Portugeesche regeering gafen het tijd
stip bepaalde dat deze, door beslag te leggen op de Duitsche 
schepen, die in 1914 een toevlucht hadden gezocht te Lissabon 
en te Porto, een oorlogsverklaring van Duitschland zou uitlok
ken. Nadat de Duitsche regecring hiertoe op 9 Maart 1916 was 
overgegaan, (de beslaglegging had plaats gevonden op 26 Fe
bruari van dat jaar), werd tusschen beide landen gestreden in 
de Afrikaansche koloniën en later, in 1917, ook in Frankrijk4·. 
De Portugeesche koloniën waren gered voor de Duitsch-Engel-
sche aspiraties door het uitbreken van den Wereldoorlog, voor 
de Engelsche aspiraties door het deelnemen van Portugal aan den 
strijd, voor de Duitsche aspiraties door de overwinning der Ge
allieerden17. Men kan zeggen, dat Portugal aan de zijde van 
Engeland heeft gevochten om zijn koloniën tegen Engeland te 
beschermen. Het behield zijn positie van derde koloniale mo
gendheid ter wereld, maar eens te meer was aangetoond, hoe 
net door eigen innerlijke zwakte onweerstaanbaar werd meege
sleept in alle groóte Europeesche conflicten, ook al handelden 
deze over belangen, die aan Portugal geheel vreemd waren48. 

De onmacht tegenover het buitenland was een symptoom van 
de ontbinding in het binnenland. Het was met de Grondwet der 
Repubhek anders verloopen dan de overwinnaars van de revo
lutie zich hadden voorgesteld. Hun eerste optreden na de omver
werping van de monarchie in October 1910 was uitgesproken 
dictatoriaal. Toen op 19 Juni 1911 de Assemblea Constituinte 
bijeenkwam, verkozen volgens decreten door de voorloopige 
regeering uitgevaardigd, trachtten zij de vergadering te over
rompelen met een ontwerp-Grondwet, in de hoop dat deze 
tekst in een eerste vlaag van enthousiasme zonder veel onderzoek 
zou worden aangenomen. Nadat dit mislukt was, werd een 
nieuw ontwerp door een commissie uitgewerkt. Het helde het 
meest over tot het Amerikaansche systeem, in zijn aanvaarding 
van een verkozen staatshoofd met groóte bevoegdheden. Bij de 
behandeling in de Constituinte, die veel meer beheerscht werd 
door Fransche staatsrechtelijke opvattingen, is van dit oorspron
kelijk beeld niets overgebleven. Zelfs de instelling van het Presi
dentschap werd niet zonder aarzeling aanvaard; velen hadden bij 
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voorkeur aan het hoofd van den Staat een soort uitvoerend comité 
geplaatst. Men schiep nu echter de mogelijkheid om den Presi
dent te doen afzetten door het Congres. Op deze wijze werd 
de uitvoerende macht geheel afhankelijk van en onderworpen 
aan de wetgevende. In werkelijkheid was er slechts één macht 
in het land: het Congres49. 
Er is wel gezegd, dat de tyrannie van een enkeling beter te 
verdragen is dan die van een groep. In ieder geval kan de 
eerste consequent en doeltreffend te werk gaan, terwijl de tweede 
noodzakelijkerwijs ontaardt in een chaos. Portugal met zijn 
ministeries met een gemiddelden levensduur van vier maanden, 
waarvan nog de helft door staatsgrepen verwijderd werd, met 
zijn parlement waarin beroepsmisdadigers een vooraanstaande 
rol speelden, met zijn vervalschte verkiezingen, met zijn totale 
corruptie, met zijn bomaanslagen en moordpartijen, met zijn 
sociale wantoestanden, zijn ontredderde economie en, per hoofd 
der bevolking becijferd, de grootste staatsschuld van alle landen 
in Europa, Portugal heeft wel ondervonden wat de dictatuur van 
een groep beteekent50. 
Wat het land doormaakte, was de snelle opeenvolging van een 
reeks dictaturen, die zich elk door corruptie een positie verze
kerden, waaruit zij slechts door geweld verdreven konden wor
den. Soms Hep het stelsel ook technisch vast, zooals toen de 
Senaat discussieerde over de voordeden, die de advocatenpractijk 
van den grooten liberalen leider Afonso Costa behaalde tijdens 
zijn minister-presidentschap en Afonso Costa hierop weigerde 
in den Senaat te verschijnen om verklaringen af te leggen. Na 
dit incident bleef een zoo groot aantal leden van den Senaat 
afwezig, dat het vereischte quorum niet meer werd bereikt en 
het onmogelijk was geworden eenig besluit te nemen51. 
Van de vele woelingen, die het Portugeesche openbare leven in 
deze jaren bewogen, zijn er enkele die een nadere aandacht ver
dienen. Zij vertoonen een element, dat tot dusverre vreemd 
gebleven was aan den politieken strijd in dit land, namelijk dat 
zij werkelijk de uiting zijn van de pubheke opinie, dat zij de 
gedachten vertolken van de groóte meerderheid. Dat was niet 
mogelijk geweest zoolang de strijd alleen Hep tusschen poHdeke 
stelsels, want, zoo ergens, dan was toch in dit onontwikkelde land 
wel in de laatste plaats denkbaar, dat de groóte meerderheid er 
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een eigen politieke opvatting op na hield. Dat was ook niet 
mogelijk geweest zoolang de strijd alleen Hep tusschen vooraan
staande politici, want de groóte massa had hen nooit leeren 
kennen. Op ondemocratische wijze aan de macht gekomen, leef
den zij zonder eenig contact met het volk afgezonderd in hun 
paleizen, brachten hun vrijen tijd in Parijs door en belegden de 
winsten van het politiek bedrijfin Engelsche effectenS2. Maar de 
stichters van de Republiek hadden nog een nieuw twistpunt in 
het toch al zoo onrustige geding gebracht: den godsdienst. 
Later, bij de bespreking van de verhouding tusschen Kerk en 
Staat moet uitvoeriger op dit punt worden ingegaan; voorloopig 
dient alleen te worden vastgesteld, dat de overwinnaars van 1910 
openlijk hun bedoeling te kennen hadden gegeven, het Katholi
cisme in zoo kort mogelijken tijd uit Portugal te doen verdwij
nen. Het Katholicisme was de godsdienst van de overgroote 
meerderheid; bij de volkstelling van 1910 verklaarden 5.413.214 
van de 5.423.132 inwoners kathohek te zijn63. De hevige kerk
vervolging, die al in de eerste dagen van October 1910 begon, 
kon dus niet nalaten een grooten indruk te maken. 
Ook degenen, die onverschillig staan tegenover den godsdienst, 
staan daarom nog volstrekt niet altijd onverschillig tegenover een 
kerkvervolging. Misschien is de strijd tegen den godsdienst de 
eenige, die een volk werkelijk in al zijn gelederen raakt. In de 
Portugeesche RepubHek verwekte hij een drietal reacties, die 
ver boven de gewone politieke twisten uitgingen en waarvan 
de derde het oude regime vernietigde om den weg te banen voor 
den „Nieuwen Staat" M. 
De eerste twee hingen bovendien nauw samen met het verzet 
tegen de deelneming van Portugal aan den "Wereldoorlog. Nadat 
op 24 November 1914 het Congres eenstemmig de regeering 
gemachtigd had naar goeddunken in te grijpen, liet het juist 
twee maanden later, 23 Januari 1915, het ministerie Coutinho 
vallen uit verzet tegen de ondernomen bewapening. De volgende 
minister-president, generaal Pimenta de Castro, zette terstond 
de oorlogsvoorbereidingen stop en voerde ook een politiek van 
pacificatie in den binnenlandschen godsdienststrijd. In Mei van 
dat zelfde jaar werd hij echter reeds weer door een revolutie 
verjaagd85. 
De tweede reactie was van grooter beteekenis en längeren duur. 
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Op 5 December 1917 bracht een militaire revolutie Sidónio 
Pais aan het bewind, die, gesteund door het leger en zijn buiten
gewone populariteit, regeerde als dictator. Hij had tot de meest 
radicale revolutionnairen in 1910 behoord, maar de practijk van 
het republikeinsche leven had zijn opvattingen grondig ver-
andera. Zijn streven was beëindiging van den strijd der partijen 
door een verzoenende politiek, beëindiging van den godsdienst
strijd door het aanknoopen van onderhandelingen met het Vati-
caan en het teruggeven van de geconfisqueerde kerkelijke goe
deren, en uiterste beperking van Portugals rol in den inter
nationalen strijd. Voorzoover de wel zeer ongunstige tijdsom
standigheden dit toestonden begon onder zijn regeering het land 
zich reeds iets te herstellen, een kleine opleving zette in. Op 
14 December 1918 werd Sidónio Pais op het station te Lissabon 
vermoordse. 
Ten tweeden male zag Afonso Costa, de meest karakteristieke 
exponent van den geest der Portugeesche RepubHek, zijn be
dreigd stelsel zegevieren. Maar de bedreigingen werden steeds 
heviger. Op 19 Januari 1919 proclameerde kapitein Paiva Cou-
ceiro te Porto het herstel der monarchie, tegelijk met een mili
tairen staatsgreep te Lissabon. De opstand werd ternauwernood 
en eerst na bijna een maand vechten onderdrukt. Den achttienden 
April 1925 mislukte een nieuwe staatsgreep van drie hoogge
plaatste officieren. Zij werden voor den krijgsraad gedaagd en 
de Procureur der Repubhek verklaarde dat zij schuldig waren, 
maar in vrijheid behoorden te worden gesteld. „Ons land is ziek, 
zij hebben het willen redden," zeide hij in zijn requisitoir " . Zoo 
werd de RepubHek na vijftien jaar door haar eigen verdedigers 
veroordeeld. 
Het einde kwam eenjaar later. Maarschalk Gomes da Costa, „de 
held van Afrika", de opperbevelhebber van de Portugeesche 
troepen tijdens den Wereldoorlog, vaardigde op 27 Mei 1926 
een proclamatie uit, die werd aangeslagen op de muren van de 
gamizoenstad Braga, in het hooge Noorden: „Portugeezen ! 
Voor mannen met een gevoel van eigenwaarde en eer is de poli
tieke toestand van ons land onduldbaar. Te wapen, Portugal, 
voor de vrijheid en de eer der natie!" 
De ontbinding was al zoo ver voortgeschreden, dat het zelfs 
overbodig bleek de wapenen te gebruiken. De troepen, die den 
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volgenden dag optrokken naar Lissabon, ontmoetten nergens 
eenigen weerstand. Het garnizoen van de hoofdstad Hep naar de 
opstandelingen over; de President der Repubhek, Bernardino 
Machado, abdiceerde op 31 Mei; den negenden Juni werd het 
Congres ontbonden; de grondwettelijke voorschriften betref
fende het Congres en de verkiezing van het staatshoofd werden 
buiten werking gesteld en Gomes da Costa proclameerde de 
militaire Dictatuur zonder dat een druppel bloed vergoten wasB8. 
Het was het einde van de Repubhek van 1910, maar het was nog 
niet het begin van den „Nieuwen Staat". In 1926 stonden tegen
over elkaar een stelsel zonder kracht en een kracht zonder stelsel. 
De nieuwe machthebbers waren verdienstelijke officieren, die 
opkwamen tegen den vernederenden toestand, waarin het heer-
schende systeem hun land had gebracht. Zij waren gekant tegen 
alles, dat zij schuldig stelden aan dien toestand: zij waren tegen 
het Liberahsme, tegen het Sociahsme, tegen het Communisme, 
tegen de Vrijmetselarij, tegen het partij-stelsel, tegen de par
lementaire democratie, maar tenslotte hadden zij niets om hier 
constructief tegen over te stellen. Zij waren evenmin in staat 
zelf een stelsel te formuleeren als om den man aan te wijzen, die 
dit voor hen kon doen. De Dictatuur was geproclameerd, maar 
de dictator ontbrak59. 

Het werk van de kracht zonder stelsel bleef uit den aard der zaak 
weinig vruchtbaar. De aanleg van eenige nieuwe wegen, de 
betere exploitatie van eenige spoorlijnen konden bezwaarlijk 
voldoende zijn om de blijvende sympathie van de openbare 
meening te winnen. Wat het meeste bijdroeg tot de populariteit 
van de Dictatuur was een negatief iets: het einde van de straat-
gevechten, van de bomaanslagen en de algemeene onveiligheid. 
Dat inderdaad de Dictatuur de instemming van de groóte meer
derheid had, bleek in Maart 1928, toen generaal Carmona, die 
reeds eenige dagen na de revolutie de opperleiding van maar
schalk Gomes da Costa overgenomen had, bij plebisciet ver
kozen werd tot President van de Repubhek. Maar in die zelfde 
eerste maanden van 1928 werd ook de innerlijke zwakheid van 
de Dictatuur gedemonstreerd, haar onmacht om een oplossing 
te vinden voor het nijpendste vraagstuk van den Portugeeschen 
Staat, dat van de schatkist. 
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Aan de officieren van 1926 ontbraken de capaciteiten om den 
val in den afgrond te stuiten. Het tekort op de begrooting 
1926/1927 overtrof alle vorige en de schuldenlast was onover
zienbaar*0. Men nam zijn toevlucht tenslotte tot den gemak-
kelijksten uitweg, die de moeilijkheid niet opruimde maar slechts 
verschoof: geld leenen uit het buitenland. Men vroeg den Vol
kenbond om bemiddeling en deze Het door een deskundigen-
commissie de financieele en economische mogelijkheden van 
Portugal onderzoeken. Het resultaat was zeer bemoedigend: bij 
een behoorlijk beleid was een volledig herstel mogelijk. De Por-
tugeesche regeering kreeg een leening van twaalf millioen pond 
sterling aangeboden op één bijzondere voorwaarde. De Volken
bond eischte dat een door haar aan te wijzen waarnemer contrôle 
zou uitoefenen op de besteding der gelden61. 
Het denkbeeld een soort financieel Volkenbonds-mandaat te 
worden, verwekte van den beginne afeen feilen tegenstand. Het 
zou wel een droevig slot zijn van de „nationale" revolutie als 
een buitenlander het oppertoezicht kreeg over het departement 
van Financiën. Ook dagbladen, die tot dusver de Dictatuur ge
steund hadden, begonnen te protesteeren en wezen er op dat het 
leger, door de macht in handen te nemen, evenzeer de verplich
ting op zich geladen had om aan de waarlijk competente krach
ten in den lande de gelegenheid te geven hun bekwaamheden 
te toonen'2. 
Onder deze benarde omstandigheden deed generaal Carmona 
een beroep op prof. Salazar, den hoogleeraar in de Economie 
aan de oudste en beroemdste universiteit van Portugal te Coim-
bra. Salazar had den naam de beste financieele deskundige in 
Portugal te zijn, terwijl hij zich in een reeks artikelen in het dag
blad „As Novidades" openlijk gekeerd had tegen het aangaan 
van de Volkenbonds-leening. Men mag aannemen dat deze feiten 
den doorslag hebben gegeven bij zijn benoeming tot Minister 
van Financiën. 
De man, die benoemd werd, was een theoreticus; hij was de 
eerste, die een practischen uitweg vond uit den financieelen 
chaos. Hij was wars van alle politiek; hij werd de schepper en 
de leider van den Nieuwen Staat. Hij was een bescheiden en 
teruggetrokken mensch; hij zette het stempel van zijn persoon
lijkheid op het geheele openbare leven van zijn land. 

21 



De nieuwe Portugeesche Grondwet is zijn werk en de geschie
denis van zijn leven behoort tot de voorgeschiedenis van die wet·3. 

Antonio de Oliveira Salazar werd in 1889 geboren te Vimieiro 
in de provincie Beira Alta. Zijn vader, Antonio de Oüveira, een 
man van zeer geringe ontwikkeling, was oorspronkelijk in dienst 
bij een grootgrondbezitter en hield later een kleine herberg bij 
het station van Santa Comba aan de D3o. Zijn moeder, Maria 
do Resgate Salazar, gaf haar vijf kinderen een zeer strenge en 
godsdienstige opvoeding. 
Antonio was oorspronkelijk voor den handel bestemd, doch ging 
tenslotte naar het seminarie te Viseu. De regent bracht er hem 
een bijzondere voorliefde voor de studie der sociologie bij. Hij 
ontving de lagere wijdingen, maar voelde dat de roeping voor 
het priesterschap hem ontbrak. Op negentienjarigen leeftijd ver
liet hij het seminarie en begon zijn studiën aan de universiteit 
te Coimbra. 
Terwijl onder de juist uitgeroepen Repubhek een hevige gods
dienstvervolging losbarstte, vereenigde de student Salazar zich 
met andere sociologen in een studiekring „Centro Académico 
de Democracia Crista", waar de leer der sociale EncycHeken van 
Leo XIII onderzocht en uitgewerkt werd en de belangrijke 
nieuwere stroomingen werden besproken. In 1914 behaalde hij 
den graad van licenciado in de Rechtswetenschappen en begon 
zelf colleges te geven aan de universiteit te Coimbra, waar een 
groot gebrek aan docenten was. Twee jaar later promoveerde 
hij tot doctor in de Economie op een proefschrift „O agio do 
ouro, sua natureza e causas". Kort hierop werd hij benoemd tot 
hoogleeraar. 
In de volgende jaren publiceerde hij eenige artikelen over belang
rijke fmancieele vraagstukken en over de hervorming van de 
techniek der belastingen. Zijn eerste en eenige contact met de 
politiek vond plaats in 1921, toen hij met eenige anderen een 
Kathoüeke Centrumspartij oprichtte. Het doel was een einde te 
maken aan de noodlottige verdeeldheid tusschen monarchisten 
en republikeinen en tegenover het heftige anticléricalisme van 
de regeerders een eenheid van KathoUeken te stellen, die, zonder 
zich uit te laten over den meest wenschelijken regeeringsvorm, 
bereid waren loyaal aan de hoognoodige herstel-maatregelen 
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mede te werken. Het plan was door den Paus aanbevolen als een 
middel om de slechte verhouding tusschen Kerk en Staat te ver
beteren. 
De nieuwe partij behaalde drie zetels in het parlement, en één 
van haar afgevaardigden was Salazar. Op 2 September 1921 
woonde deze de zitting van de Cámara dos Deputados bij. De 
ervaringen, die hij dien dag opdeed, waren aanleiding voor hem 
zijn mandaat terug te geven en zich geheel uit het politieke leven 
terug te trekken. Naast zijn professoraat hield hij zich bezig met 
lezingen voor sociale en wetenschappelijke vereenigingen, ter
wijl hij vast medewerker was van het groóte kathoheke dagblad 
„As Novidades". 
Kort na de proclamatie van de müitaire Dictatuur riep maar
schalk Gomes da Costa hem als Minister van Financiën naar 
Lissabon. Hij vond daar echter niet de medewerking, die hij 
voor de verwezenlijking van zijn plannen noodzakelijk achtte, 
en na vijf dagen hervatte hij weer zijn colleges te Coimbra. 
Toen generaal Carmona in April 1928 nogmaals een beroep op 
zijn hulp deed, weigerde hij eerst. Na lang aandringen stelde hij 
tenslotte zijn voorwaarden, die neerkwamen op een volkomen 
zeggenschap over alle inkomsten en uitgaven van den Staat. De 
volmachten werden hem door het Ministerie eenstemmig ver
leend. 
Op 27 April 1928 aanvaardde Salazar zijn functie als Minister 
van Financiën. De Dictatuur had haar dictator gevonden, want 
al spoedig bleek, dat de beteekenis van den nieuwen minister 
ver buiten zijn eigen departement uitging. Dat sinds zijn komst 
de begrootingen steeds in evenwicht waren en de afrekeningen 
jaarlijks een belangrijk tegoed aanwezen, dat de vlottende schuld 
in binnen- en buitenland geheel werd afgelost, dat de munt werd 
gestabiliseerd en na den val van het pond daaraan werd vastge
koppeld, dat groóte en belangrijke openbare werken werden 
uitgevoerd, was voor Salazar slechts een onderdeel van een veel 
omvangrijker opzet: financieel herstel, politiek herstel, sociaal 
herstel61. De Diaatuur was naar haar aard een voorbijgaand 
verschijnsel, het land had behoefte aan een nieuwe staatsregeling, 
die het gezond en sterk zou maken en zoodoende in staat zou 
stellen om ook de sociale wantoestanden te beëindigen. 
Salazar was nog alleen maar Minister van Financiën, toen hij de 
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noodzakelijkheid van een nieuwe grond wettelijke regeling be
toogde en de komst daarvan aankondigde. Zijn werkelijke po
sitie kwam eerst tot uitdrukking toen de voorbereidingen al in 
vollen gang waren, in 1932, met zijn benoeming tot Minister-
President. 
Er kan geen twijfel aan zijn of het ontwerp-Grondwet, dat op 
den zesden verjaardag van de Nationale Revolutie, 28 Mei 1932, 
werd gepubUceerd, is in zeer hooge mate de persoonlijke arbeid 
van Salazar. Hij maakte deel uit van de commissie van vooraan
staande geleerden, waaraan de opstelling van den tekst was 
opgedragen. Maar deze tekst was slechts een uitwerking van 
reeds door Salazar uitgesproken gedachten, zoodat verschillende 
schrijvers hem alleen als den schepper ervan beschouwen65. 
Overigens verklaarde Salazar zelf, dat de bestudeering van zijn 
redevoeringen noodzakelijk was voor een goed begrip van de 
nieuwe Grondwet en dat men daaruit het beste de richtlijnen 
van de Regeering kon leeren kennenββ. 
Na de publicatie van het ontwerp werd het ter beoordeeling 
voorgelegd aan de officieren van het leger, vervolgens aan de 
„Uniâo Nacional", de vereeniging van voorstanders van het 
nieuwe bewind, en tenslotte aan de pubheke opinie, door schor
sing van de censuur op de politieke artikelen in de pers. Daar 
Salazar het niet goed en niet rechtvaardig achtte een dergelijk 
belangrijke wet aan het land bij eenvoudig decreet op te leggen, 
schreef hij een plebisciet uit onder alle gezinshoofden. De uitslag 
hiervan was, volgens den „Diario do Governo" van 11 April 1933: 

aantal kiezers: 1.330.258 
stemmen voor: 1.292.864 
stemmen tegen: 6.190 
ongeldig: 666 
onthoudingen: 30.538. 

De „Constituïçâo Política da República Portuguesa" draagt den 
datum van het plebisciet: 19 Maart 1933. Tijdens de eerste 
zittingsperiode van de Nationale Vergadering werden nog eenige 
wijzigingen er in aangebracht'7. 
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TWEEDE AFDEELING. 

DE ORGANEN DER SOUVEREINITEIT EN 
DE ADVISEERENDE LICHAMEN. 

INLEIDING. 

„De souvereiniteit berust bij de Natie en heeft als organen het 
Staatshoofd, de Nationale Vergadering, de Regeering en de 
rechterlijke colleges." Aldus artikel 71 der Grondwet. 
De beteekenis van de woorden in den aanhef is niet bepaald 
duidelijk te noemen. Souvereiniteit en Natie zijn twee begrippen, 
die elk in zoo uiteenloopenden zin worden gebruikt, dat hun 
beider combinatie tot een bijna onbegrensd aantal mogelijke 
verklaringen leidt. De vraag mag dan ook wel worden gesteld 
of het opnemen van een zoo vage formule in een grondwet 
redelijkerwijze verdedigd kan worden. Het is denkbaar, dat 
révolutionnaire stroomingen haar als uitgangspunt zullen be
nutten voor aanvallen van den meest verschillenden aard tegen 
de Regeering van het oogenblik, terwijl anderzijds niet valt in 
te zien, welk voordeel ooit uit een dergelijk onbepaald wets
artikel zou kunnen voortvloeien. 
De opneming is des te onbegrijpelijker, omdat de woorden in 
Portugal een historischen klank hebben en de daardoor gewekte 
gedachten-associatie zou kunnen leiden tot een conclusie, die 
zeker niet bedoeld is. „De souvereiniteit berust bij de Natie" was 
immers een der voornaamste bepalingen geweest van de Spaan-
sche Constitutie van 1812. Daaruit werd zij gecopiëerd, in nog 
krasser vorm gegoten zelfs, door de Portugeesche Grondwet van 
1822. De tekst luidde nu: „De souvereiniteit berust naar haar 
wezen (essencialmente) bij de Natie." In deze bewoordingen 
ging het artikel ook over in de Grondwet van 19111. 
Zonder den minsten twijfel was de formule in al deze constitu
ties neergeschreven als opzettelijke uiting van de leer der volks-
souvereiniteita. En het vermoeden dringt zich dus op, dat ook 
in 1933 het artikel in dien zin moet worden begrepen. Toch zijn 
er al aanstonds gronden, die hiertegen pleiten. De wijsgeerige 
vorming van Salazar in een richting, die het dogma der volks-
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souvereiniteit uitdrukkelijk heeft veroordeeld; de scherp anti-
liberale gezindheid van den Nieuwen Staat; de autoritaire geest 
van de Dictatuur; al deze factoren maken een uitlegging volgens 
de historische opvatting reeds weinig aannemelijk. Hier komt 
nog bij de schrapping van het woord „essencialmente", inder
daad een zeer „wezenlijke" verzwakking van de uitspraak. 
Salazars houding tegenover dit vraagstuk volgt duidelijk genoeg 
uit een passage in zijn redevoering van 26 Mei 1936. Onder de 
factoren, die bijdroegen tot geestelijk herstel van het land, prees 
hij daar ,,de oprechtheid van het gezag, dat te werk ging zonder 
voorgewende onderdanigheid, aan een volkssouvereiniteit, waar
aan het zelf niet gelooft"s. Maar wat is dan het onderscheid 
tusschen de souvereiniteit van het volk en die van de Natie г 
De Nieuwe Staat geeft hierop dit antwoord: volk is een ver
zameling van individuen; Natie is de organische eenheid der 
burgers. Echter — en dit is al weer een bezwaar tegen de woor
den van artikel 71 — deze bijzondere beteekenis van den term 
„Natie" valt niet uit de Grondwet zelf af te leiden. Men moet 
haar opdiepen uit andere wetten en uit de litteratuur. 
De Grondwet zelfheeft als opschrift boven den eersten titel van 
haar eerste deel: „Over de Portugeesche Natie". En het moet 
wel opvallen terstond daarop in artikel 1 een omschrijving te 
vinden van het grondgebied van Portugal. Is dan dit grondgebied 
zelf ook een element der Natie ? Deze meening wordt inderdaad 
verkondigd in een overzicht van het nieuwe staatsrecht, afkom
stig van het Secretariaat voor Nationale Propaganda. Volgens 
dit geschrift begint de Grondwet „met de definitie van de con
stitutieve elementen der Nade." De opgesomde gebieden „maken 
een integreerend deel der Natie uit, waarvan zij de territoriale 
grondslag vormen". De Natie bestaat aldus uit een territoriaal 
en een demographisch element4. 
Ondanks de gezaghebbende bron, waaruit dit commentaar stamt, 
lijkt de juistheid ervan mij zeer twijfelachtig. Veiliger is het, uit
sluitend af te gaan op de woorden van artikel 3: „De Natie 
vormen alle Portugeesche burgers, binnen of buiten haar grond
gebied wonende." Immers in het Koloniaal Charter, door artikel 
133 der Grondwet met deze vereenigd, kan men lezen: „De 
vervulling van de historische taak om overzeesche domeinen te 
bezitten en te koloniseeren behoort onafscheidelijk tot het wezen 
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der Portugeesche Natie"6. Met de voorstelling van de Nade 
als „Land und Leute", waarbij dan onder „Land' reeds begrepen 
zijn de domeinen, door „Land und Leute" bezeten, komt men 
tot onwaarschijnlijke geestes-verwringingen. Nergens in Con
stitutie of overige wetten krijgt men ooit meer den indruk, dat 
bij het spreken over Natie aan iets anders dan aan een menschen-
groep is gedacht. 
De Natie is dus het geheel van alle Portugeesche burgers, gezien 
als organische eenheid. Zonder andere hulpmiddelen dan de 
Grondwet zelf is dit laatste element echter niet vast te stellen. 
Weliswaar draagt artikel 6 den Staat op „de eenheid der Natie 
te bevorderen" en spreekt artikel 5 van de „structureele elemen
ten der Natie", maar een doorslaand bewijs leveren deze passages 
niet. Ook individualisten zullen niet ontkennen, dat een natie 
in bepaalde opzichten een eenheid is; en ook zij, die allerminst 
een organische maatschappij-opvatting hebben, spreken wel van 
structureele elementen der samenleving, maar dan op dezelfde 
wijze als een geoloog spreekt over de structuur van een berg-
formatie. 
De leer van den Nieuwen Staat op dit stuk is echter duidelijk 
vastgelegd, eind 1932, door Salazar in zijn inleiding op het boek 
van Ferro: „ . . . de Natie is een organisch geheel, gevormd door 
individuen, die zich onderscheiden door verschillende posities 
en verschillende werkzaamheden en in hun natuurlijke verschei
denheid een hiërarchie uitmaken." En hij voegde er aan toe, dat 
de belangen van dit geheel volstrekt niet samenvallen met de 
individueele belangen'. Een nog meer officicele mtspraak gaf 
in September 1933 het Statuut van den Nationalen Arbeid, door 
onder den titel: „ . . . de Natie . . . in de economische en sociale 
orde" te verklaren: „De Portugeesche Natie vormt een moreele, 
politieke en economische eenheid, wier doeleinden en belangen 
die van de haar samenstellende individuen en groepen te boven 
gaan"7. En tenslotte kwam de decreet-wet no. 24.631 van 6 
November 1934 op het kiesrecht, waarvan de considerans over
weegt: „De Natie is een organisch geheel, verheven boven en 
onderscheiden van de individuen, die haar samenstellen op een 
gegeven moment van haar ontwikkeling. Zij is een moreele, 
politieke en economische eenheid, die een enkel geheel vormt 
met den Staat, waarin zij is ingeschakeld" e. 
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Hier is dus tevens het moeilijke vraagstuk van de verhouding 
tusschen Staat en Natie aangesneden. Er is geen sprake van, dat 
deze beide, naar Portugeesche opvatting, op eenigerlei wijze 
samen vallen. Salazar waarschuwde er uitdrukkelijk tegen, Staat 
en Natie met elkaar te verwarren e. De Natie is een „historische 
en maatschappelijke werkelijkheid", „de eerste werkelijkheid 
van de staatkundige en maatschappelijke organisatie"10. Zij is 
het, zooals ook artikel 4 van de Grondwet bevestigt, die den 
Staat vormt. De Staat is de politieke levensvorm van de Natie. En 
om dezen vorm volkomen te beheerschen schakelt de Natie zich 
in in den Staat, die daarom dus „haast niet anders moet zijn dan 
haar vertegenwoordiger, met eigen organen om de doeleinden 
der gemeenschap te verwezenlijken"11. 
Zoo komen wij dan tot een juiste voorstelling van de „souverei
niteit der Natie" naar den geest van de nieuwe Grondwet. „De 
Natie is souverein" wil zeggen, dat de Staat ondergeschikt is aan 
de Natie, in dienst staat van de Natie, en daarvan slechts een 
uitdrukkingsvorm is. In deze opvatting wordt de inhoud van 
artikel 71 een programma: „de macht ontnemen aan kliekjes 
van partijgangers; het belang van allen, het nationale belang, 
stellen boven alle belangen; den Staat veilig stellen voor de ver
overing door ondernemende minderheden, doch hem wel voort
durend in aanraking houden met de behoeften en de verlangens 
van het Land; de Natie, van hoog tot laag, organiseeren met haar 
verschillende uitingen van gemeenschapsleven, vanaf het gezin 
tot aan de bestuurscolleges en de moreele en economische cor-

{joraties, en dit alles invoegen in den Staat, die op deze wijze de 
evende uitdrukking van de Natie wordt — dát is de nationale 

souvereiniteit verwerkelijken" ia. 
In dezen zin heet dan ook het optreden van het leger in Mei 
1926 een Nationale Revolutie: onder de oude Repubhek was 
de Staat on-, ja zelfs anti-nationaal geworden. Het leger, dat 
alle lagen der bevolking omvatte en steeds betrekkelijk immuun 
was voor politieke konkelarijen, vertegenwoordigde daarom het 
zuiverst de eigenlijke gezindheid der Nade. In de militaire Dicta
tuur gaf het den Staat zijn ware bestemming terug18. 
Eenige artikelen weerspiegelen deze souvereiniteit der Natie. Het 
is, waar de Grondwet in artikel 1 spreekt van de rechten der 
Natie op haar grondgebied en in artikel 72 verklaart, dat het 
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Staatshoofd door de Natie verkozen wordt; het is, waar het 
Koloniaal Charter in artikel 2 voor de Portugeesche Natie het 
historische recht opeischt koloniën te bezitten en in artikel 33 
den kolonialen gouverneur opdraagt, de souvereiniteitsrechten 
der Natie te handhaven. 

De hooge functies van den Staat: wetgeving, uitvoering en recht
spraak worden uitgeoefend door een drietal organen, benevens 
een groep van organen: het Staatshoofd, de Nationale Verga
dering, de Regeering en de rechterlijke colleges. Gezamenlijk 
vindt men hen aangeduid als: de „organen der souvereiniteit". 
Nieuw is deze term niet; hij kwam ook al voor in artikel 6 van 
de Grondwet van 1911. Daar werden als organen der nationale 
souvereiniteit aangegeven de wetgevende macht, de uitvoerende 
macht en de rechterlijke macht, waarop dan volgde een be
schrijving van de organen, die deze „machten" uitoefenden. Dit 
onmiddellijk na elkaar gebruiken van het woord „macht" in 
verschillende beteekenissen — eerst als orgaan, dan als functie — 
was wel zeer weinig elegant. 
Thans is deze moeilijkheid omzeild door rechtstreeks de hande
lende personen en colleges zelf op te sommen. In hoeverre de 
„machten" en hun befaamde scheiding nog passen in het tegen
woordige Portugeesche staatsrecht, zal in de volgende hoofd
stukken ter sprake komen. 
Zij behandelen achtereenvolgens de verschillende organen en — 
wat het Staatshoofd en de Nationale Vergadering betreft — 
tegelijkertijd de adviseerende colleges, die hen terzijde staan. 

HOOFDSTUK II. 

HET STAATSHOOFD EN DE RAAD VAN STATE. 

Koning Alfonso VI van Spanje schonk in 1094, uit dank voor 
diens hulp in den strijd tegen de Mooren, aan Hendrik, den 
vierden zoon van den Hertog van Bourgondië, het graafschap 
Portugal als erfelijk leen. De zoon van Hendrik, Afonso Henri-
ques, werd op het slagveld van Ourique, waar hij een verplet
terende nederlaag had toegebracht aan de Mohammedanen, op 
den 25sten Juli 1139 door zijn soldaten tot koning uitgeroepen. 
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De Cortes van Lamego bevestigden hem in deze waardigheid 
in 1143. Vanaf dien tijd bleef Portugal een koninkrijk, sinds 
1640 geregeerd door het huis Bragança1. 
Aan deze onafgebroken rij van koningen kwam een einde met 
de revolutie van 1910, waardoor op 5 October van dat jaar Dom 
Manuel verdreven werd. De constitueerende Volksvergadering 
keurde in haar zitting van 19 Juni 1911 deze revolutie goed, en 
bepaalde in artikel 1 der Grondwet van 21 Augustus 1911: „De 
Portugeesche Natie, als eenheidsstaat georganiseerd, neemt als 
staatsvorm de republiek aan, naar de regelen dezer Grondwet." 
De Grondwet van 1933 handhaaft dezen toestand in art. 5: „De 
Portugeesche Staat is één ondeelbare en corporatieve Repu
bliek . . . " a . 
Dat geen verandering in den staatsvorm werd gebracht lag in 
den aard van de revolutie van 1926. Deze revolutie wilde in 
waarheid nationaal zijn, dat wil zeggen gedragen door alle Por-
tugeezen, die, naar de woorden der proclamatie van Gomes da 
Costa, wilden opkomen, „voor de vrijheid en de eer der Natie", 
onverschillig tot welke partij of groep zij behoorden. De strijd 
ging vóór het algemeen belang tegen de belangen en wenschen 
van groepen en partijen3. Het was dus zaak in dit vraagstuk geen 
standpunt in te nemen, waardoor een aantal vaderlandslievende 
en betrouwbare krachten van deelneming kon worden terugge
houden. Zeer zeker niet, als het slechts een aangelegenheid van 
secundair belang betrof. En als zoodanig hebben de voormannen 
van de revolutie van 1926 haar gezien. Wat zij wilden veranderen 
was een innerlijke verwording; de uiterlijke vorm het hen be
trekkelijk onverschillig. Zoowel republikeinen als monarchisten 
namen dan ook aan den opstand deel4. 
De republikeinen behoorden echter in groóte meerderheid tot 
een der politieke partijen, die elkaar aan de macht afwisselden. 
Het is daarom begrijpelijk, dat de revolutie van 1926 in verhou
ding sterker door monarchisten dan door republikeinen gesteund 
werd, nu deze revolutie zich in de eerste plaats keerde tegen de 
partijen. De monarchisten waren steeds bereid aan iedere reactie 
tegen de heerschende demagogie hun medewerking en bijstand 
te verkenen6. Velen van hen verwachtten van de militaire 
Dictatuur een spoedig herstel van het koningschap. Tot dusver 
zagen zij zich echter teleurgesteld. 
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Toegegeven kan worden, dat de Grondwet van 1933 een minder 
uitgesproken and-monarchaal karakter heeft dan die van 1911. 
De oude Grondwet had in art. 3 sub 3, dus nog wel onder den 
titel: „Van de rechten van het individu en hun waarborgen," 
afgeschaft den adel en den ridderstand, in wezen zoo nauw 
samenhangende met het koningschap. Deze opheffing is niet in 
stand gebleven6. Als strafbare handelingen van de uitvoerende 
macht en haar ambtenaren omschreef art. 55 sub 2 de daden, 
die zich richten tegen ,,de Grondwet en het democratische, repu-
blikeinsche regime." De Grondwet van 1933 is iets minder na
drukkelijk: „Ambtsmisdrijven van de ministers en onderstaats
secretarissen, alsmede van hen, die handelen voor de Regeering, 
zijn de vergrijpen... tegen de Grondwet en het gevestigde 
politieke regime"7. De omschrijving is ruimer, omvat meer, 
doch beschermt den constitutioneel voorgeschreven republikein-
schen staatsvorm niet minder. Het scherpst springt het verschil 
tusschen de beide staatsregelingen in het oog bij de bepalingen 
omtrent wijziging van de Grondwet. Art. 82 par. 2 van 1911 
verklaarde die voorstellen tot wetswijziging ontoelaatbaar „die 
ten doel hebben, aan den republikeinschen regeeringsvorm een 
einde te maken." Weliswaar kon dit voorschrift nooit een abso
luut beletsel zijn8; bij een eerste grondwetswijziging had men 
deze verbodsbepaling kunnen schrappen, om daarna een voor
stel tot herstel van de monarchie in te dienen, maar in ieder 
geval ging er toch van dit artikel een zekere preventieve werking 
uit. In de nieuwe Grondwet ontbreekt een dergelijke beperking 
geheel. 
Toch zou het overdreven zijn een al te groóte beteekenis aan 
deze verschillen toe te kennen. De Grondwet van 1911 werd op
gesteld in de eerste vlaag van republikeinsch enthousiasme. Men 
was zich wel bewust van het révolutionnaire karakter van deze 
bepalingen, die een eind maakten aan een traditie van bijna acht 
eeuwen. In 1933 stond men rustiger tegenover dit vraagstuk; na 
ruim 22 jaren repubhek waren èn haar aanhangers, èn haar be
strijders wel wat in hun geestdrift bekoeld. Belangrijker is de 
overeenkomst tusschen de beide staatsregelingen in zooverre zij 
den pas afsnijden aan iedere poging, om door middel van de 
Presidents-verkiezingen een troonpretendent tot Staatshoofd te 
maken, toestand die vrijwel zeker na eenigen tijd tot volledig 
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herstel van het koningschap zou leiden. Art. 74 van 1933 be
paalt: „De bloedverwanten tot in den zesden graad van de 
koningen van Portugal zijn niet verkiesbaar tot het ambt van 
President der Repubhek." De Grondwet van 1911 houdt het
zelfde verbod in, echter zonder het tot een bepaalden graad van 
verwantschap te beperken e. 
Slechts in zeer verre toekomst zou deze verruiming eenige betee-
kenis kunnen krijgen. Dom Manuel, de laatste Koning van Por
tugal, was tevens na de vermoording van zijn vader en den 
Kroonprins Dom Luis in 1908, de laatste afstammeling in rechte 
lijn der Braganças10. Hij overleed in 1932 te Londen zonder 
kinderen na te laten. Troonpretendent is thans Dom Duarte 
Nuno, geboren in 1913, achterkleinzoon van den Koning Dom 
Miguel (1832—1834)11. Eerst de achterkleinzoon van Dom 
Duarte Nuno zou volgens de tegenwoordige Grondwet tot Pre
sident der Republiek verkozen kunnen worden. 
Voor het oogenbük is dus practisch het onderscheid tusschen de 
beide Grondwetten niet zeer groot. Toch verraden de kleine 
verschillen in den tekst het geheel andere standpunt van den 
wetgever. Het streven van de monarchisten — nog altijd in Por
tugal een belangrijke groep 12 — werd in 1911 principieel ver
worpen, in 1933 wordt het als inopportuun afgewezen. De revo
lutie van 1926 keerde zich tegen alle partijen, en niet alleen tegen 
de republikeinsche. De mUitaire Dictatuur had geen principieel 
eigen standpunt ten opzichte van dit vraagstuk en het lag dus 
voor de hand, dat zij geen verandering bracht in den bestaanden 
toestand. Twee motieven pleitten daar ook tegen. In de eerste 
plaats de binnenlandsche politieke verhoudingen. Maar daarnaast 
was er nog een ander motief, ontleend aan de geschiedenis en 
den aard van het Portugeesche volk. In een redevoering, waarin 
hij den overleden Koning Dom Manuel hoogelijk prees, maar 
tevens tot de monarchisten de vermaning richtte, dat men de 
menschen niet „vastgebonden moest laten aan lijken", zette 
Salazar dit als volgt uiteen: „Behoudens zeldzame uitzonderingen 
bevinden zich de krachtige en stabiele monarchieën in Europa 
in het Noorden, waar de overtuiging algemeen en vastgeworteld 
is, dat onder het koningschap alle vooruitgang plaats kan vinden 
en onder de bescherming ervan de meest omvattende economi
sche en sociale hervormingen verwezenlijkt kunnen worden . . . 
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In het Zuiden, in het Midden en in het Oosten . . . vormde zich 
in de meest uitgebreide lagen der maatschappij de overtuiging, 
dat zekere eischen op sociaal gebied gemakkelijker bevredigd 
kunnen worden onder een republiek dan onder een monarchie, 
en dat het eerste systeem meer vooruitstrevend is" u . Tegenover 
deze bij velen vastgewortelde opvatting heeft het ideaal der 
monarchie, men kan niet zeggen voor hoe lang, zijn drijfkracht 
verloren. De belangstelling van de jongere generatie gaat in de 
eerste plaats uit naar andere problemen; men acht den uiterlijken 
staatsvorm — terecht — van ondergeschikte beteekenis. 
Michael Derricks meening, dat in 1942 bij het einde van de 
ambtsperiode van den huldigen President Carmona een grond
wetswijziging de verheffing van Dom Duarte Nuno tot Koning 
van Portugal zal mogelijk maken, klinkt dan ook weinig waar
schijnlijk11. Zou deze wijziging er zich uitsluitend toe beperken 
den periodiek aftredenden President te vervangen door den 
erfelijk opvolgenden Koning, zonder verder aan de rechten en 
plichten van het Staatshoofd iets te veranderen, dan zou aan de 
door de tegenwoordige Grondwet gegeven staatsordening juist 
datgene komen te ontbreken, wat er de rechtvaardiging voor het 
rechtsbewustzijn van vormt. 

Wat immers is de leidende gedachte geweest bij het opstellen 
van de artikelen betreffende het Staatshoofd? 
Men heeft er naar gestreefd hem te maken onafhankelijk van 
menschen en menschengroepen, doch gebonden aan het recht. 
In hun uiterste consequentie zijn deze onafhankelijkheid en deze 
gebondenheid wel onvereenigbaar; elke oplossing draagt dus 
min of meer het stempel van een compromis. 
De Grondwet van 1911 noemde in art. 6 de „uitvoerende 
macht" (dat is volgens art. 36 de President der Republiek en 
de Ministers), onafhankelijk. Men zoekt in de overige artikelen 
tevergeefs naar een weerslag van deze platonische verklaring. 
Het oorspronkelijk ontwerp der Grondwet was door de Con
stituante juist daarom afgewezen, omdat het een sterk presi
dentieel karakter had1 5. Er gingen stemmen op, die zelfs het 
ambt geheel wilden schrappen, om aan het hoofd van den Staat 
geen afzonderlijke persoon, maar een college te stellen1β. Men 
is tenslotte niet zoover gegaan, maar het idee dat de vrijheid van 
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den burger recht evenredig is aan de zwakheid van de executieve, 
bleef overheerschend. De vrijwel machtelooze President werd 
omgeven door een net van bepalingen, die hem de gelegenheid 
tot elk machtsmisbruik moesten benemen17. 
De droevige ervaringen van het verleden en de druk der tijds
omstandigheden dreven in 1933 in volstrekt tegengestelde rich
ting. De nieuwe Grondwet is sterk presidentieel, wenscht bovenal 
kracht en onafhankelijkheid te verleenen aan het Staatshoofd en 
de Ministers. Toch is ook de gebondenheid van het hoogste 
staatsorgaan aan de bestaande rechtsorde niet alleen als beginsel 
uitgesproken, doch tevens, voorzoover mogelijk, verzekerd. 
Men kan zelfs zeggen, dat het scheppen van waarborgen tegen 
machtsmisbruik van de hooge overheid zeer in het bijzonder 
het doel uitmaakte van de totstandkoming der nieuwe Grond
wet. De militaire Dictatuur had sinds 1926 de grootst denkbare 
onafhankelijkheid aan het Staatshoofd verzekerd. Tegenover de 
heerschende practijk kon elke Grondwet slechts een stap terug 
in de richting naar legale beperking van zijn bevoegdheden be-
teekenen. 
Zij, die aan de uitvoerende macht uitsluitend den eisch van 
kracht en onafhankelijkheid stelden, vonden al hun verlangens 
in de Dictatuur bevredigd. Mede tegen deze opvatting keerde 
Salazar zich in een zeer belangrijke redevoering, ter eere van den 
vierden verjaardag der Nationale Revolutie uitgesproken op 28 
Mei 1930. Hij onderscheidde in de Portugeesche openbare mee
ning een drietal stroomingen, elk met haar eigen opvatting van 
de Dictatuur. De eerste zag de Dictatuur slechts als een min of 
meer opportune schorsing van het vastgeloopen grond wettelijke 
bestel; zoodra de openbare rust en de orde in de administratie 
hersteld was, moest men weer terugkeeren tot het tijdelijk ver
laten systeem. De tweede, die wij reeds boven bespraken, be
schouwde de Dictatuur als de blijvende oplossing van het vraag
stuk der staatsorde. De derde kon in de Dictatuur niet meer dan 
een middel zien, om tot deze oplossing te geraken, een overgangs
toestand, bruikbaar en zelfs noodzakelijk gedurende eenige jaren, 
maar in wezen toch een anomahe. Salazar verwierp de eerste 
twee zienswijzen, aanvaardde de derde18. 
De voorstanders van een terugkeer tot het vroegere bestel, zoo
dra het land uit zijn chaotische verwarring op ieder gebied weer 
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tot orde gebracht zou zijn, vergisten zich ten eenemnale in de 
oorzaken van die verwarring. Zij schenen de opvatting toege
daan dat de slechte administratie, de politieke corruptie en de 
openbare onrust geheel op rekening moesten worden geschreven 
van eenige gewetenlooze schurken, die hun positie misbruikten. 
Salazar stelde hier tegenover dat het oude regime voorzeker zijn 
booze geesten had gehad, maar daarnaast toch ook idealistische 
leiders, bezield met de beste bedoelingen. De geschiedenis had 
echter aangetoond, dat de fouten van het verleden niet in de 
eerste plaats aan de menschen, maar bovenal aan het stelsel 
moesten worden toegeschreven. Hoe zeer zijn eigen opvattingen 
daarvan afweken, zal het beste blijken uit de verdere behandeling 
van de nieuwe Grondwet. Het was zijn vaste overtuiging dat 
herstel van de geschorste grond wettelijke regeling in eenige 
maanden het land weer zou terugstorten in dien zelfden afgrond, 
waarin het voor 1926 bijna was ondergegaan. In een latere rede
voering drukte hij dit nog scherper uit19. Het Portugeesche 
LiberaHsme had steeds valsch geklonken, het was altijd onver
draagzaam en jacobijnsch geweest. Indien het ooit weer de 
macht veroverde, zou het deze eigenschappen nog sterker demon-
streeren. Het zou niet meer alleen anti-Kathohek zijn, maar ook 
anti-Christelijk, fel atheïstisch. Het zou niet meer alleen onver-
schilUg zijn voor de zaken des geestes, maar amoreel, vijandig 
aan waarheid, goedheid en schoonheid. „Het zou uitloopen — 
gelijk wij dit zien geschieden in alle landen — op Communisme, 
dat ontmoetingspunt van de meest verscheiden stroomingen; 
hiertoe leiden de laatste gevolgtrekkingen uit deze leer en de on
ontkoombare consequenties van den opstand tegen de rede, de 
discipline en het gezag" 20. 
Maar in zijn afkeer van de liberale democratie wenscht Salazar 
evenmin in het tegenovergestelde uiterste te vervallen. Het is wel 
buitengewoon belangwekkend het verschijnsel der dictatuur te 
hooren beoordeelen door iemand, die gedurende vijfjaren zelf 
practisch onbeperkt dictator was. Aan de hand van verschillende 
uitlatingen, deels tijdens de Dictatuur, deels na de totstand
koming van de nieuwe Grondwet door hem gedaan, kan men 
zijn gedachtengang als volgt samenvatten. 
Vooreerst: onder bepaalde omstandigheden kan dictatuur een 
absolute noodzakelijkheid worden. Met name was zij dit in het 
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Portugal van 1926. De politieke instellingen en de toestand van 
het politieke leven maakten ook de best bedoelde pogingen tot 
herstel vruchteloos. Aan de Regeering moest de vrijheid ge
schonken worden om doortastend op te treden, hoe dan ook21. 
Ten bewijze van zijn standpunt had Salazar zich veilig kunnen 
beroepen op de geschiedenis, waarin vaak genoeg een dictatuur 
de onvermijdelijke en eenige redding bleek ".'Wat de bijzondere 
verhoudingen in Portugal betreft, hadden de woorden van 
Augustinus in zijn verhandeling over den vrijen wil wel met het 
oog hierop geschreven kunnen zijn. Een volk, dat eigen belang 
boven het algemeene stelt; corrupte verkiezingen; misleiding 
door eerzuchtige strevers naar de macht; onwaardige regeerders; 
al deze voorwaarden voor de rechtvaardiging van een dictatuur 
waren inderdaad vervuld23. 
Echter, vervolgt Salazar, deze noodzakelijkheid eenmaal aange
nomen, mogen wij toch niet blind zijn voor de bezwaren, die 
het wezen zelf der dictatuur met zich meebrengt. „Zij is in ieder 
geval een bijna ongecontroleerde macht, en dit maakt haar tot 
een gevaarlijk instrument, dat licht bederft en licht misbruikt 
wordt"u . Dictatuur biedt de mogelijkheid tot snelle besluit
vorming en tot krachtig doorvoeren van de eenmaal genomen 
beshssingen. Men beschouwt dit als een groot voordeel en ver
geet dat het even goed een groot nadeel kan zijn. „Er zijn vraag
stukken van nationaal, van algemeen belang, gemakkelijk op te 
lossen met enkele pennestreken, door heen te stappen over alles, 
over alle wetten, over alle normen, over alle persoonlijke belet
selen. Maar het goede, de ééne maal hierdoor bereikt, kan opge
heven worden door het vele kwade, een anderen keer hierdoor 
aangericht" 25. Bovendien vraagt het systeem van de absolute 
alleenheerschappij om een uitzonderings-mensch. Het vereischt 
een man met zeer zeldzame moreele hoedanigheden, met een 
sterke innerlijke discipline, een sterken wil en een helder ver
standζβ. Dit is de zelfde moeilijkheid, die ook Thomas van 
Aquino aanvoert27. 
Al mag men dus dictatuur niet steeds gelijk stellen met onder
drukking, al streefde met name de Portugeesche Dictatuur er 
steeds naar te zijn een regime „niet van willekeur of overheer-
sching, maar van sterke, oprechte legaliteit", „een dictatuur van 
het recht zonder al te veel uitbreiding van persoonlijke macht", 
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toch blijft op grond van al deze bezwaren de dictatuur steeds 
een abnormaUteit, een anomalie28. Zij kan nooit uitmaken de 
leefregel, die aan een staatkundige gemeenschap stabiliteit ver
leent op den langen duur; zij kan nooit het beginsel zijn voor de 
normale ontwikkeling en het normale leven van een volk. Men 
moet een systeem vinden, waaronder een land „habituahter" 
kan leven29. Bij een dictatuur is dit uitgesloten. 
Daarom kan de dictatuur nimmer zijn „de blijvende oplossing 
van het politieke vraagstuk; zij is in wezen een voorbijgaand 
stelsel"30. „Het is niet goed als zij zich zelf een eeuwig bestaan 
voorstelt"31. Ab voorloopig stelsel heeft zij tot taak den weg 
te banen voor een blijvende oplossing, voor een nieuwe orde32. 
Maar dit karakter van overgangs-stelsel sluit nog niet in, dat aan 
het dictatoriale regime een eigen innerlijke beteekenis ontzegd 
moet worden, dat het geen grooten invloed zou uitoefenen op 
de staatsorde der toekomst. Het is geen intermezzo tusschen 
andere systemen, het is een proefneming. Het is niet de belicha
ming van de hoogste staatkundige wijsheid, maar het is een nog 
niet volledig gevormd regime, een regime in wording38. 

Uit dezen wel zeer bezonnen en gematigden gedachtengang 
vloeien de beginselen van den nieuwen staatsvorm logisch voort. 
Eenerzij ds behoud van essentieele kenmerken der dictatuur — 
en als zoodanig noemt Salazar machtsconcentratie, snelheid van 
beweging, kracht34 —; anderzijds wettelijke contrôle en waar
borgen tegen willekeur en een organisatie, die ook zonder de 
toevallige aanwezigheid van een uitzonderlijk genie, onder de 
leiding van redelijk bekwame staatsheden behoorlijk kan func-
tionneeren. 
Van geen enkel staatshoofd is de macht volkomen onbeperkt. 
Zelfs als hij zich gesteld acht boven elke wet, is hij nog afhankelijk 
van tal van natuurlijke gegevens, die hij niet naar willekeur kan 
wijzigen of negeeren: de mentaHteit en de sociale vorming van 
zijn volk; het wanbegrip der menschen voor de werkelijke oor
zaken der kwalen, waaraan zij lijden en voor de noodzakelijkheid 
van sommige geneesmiddelen daartegen; de moeilijkheid van 
de problemen waarvoor hij geplaatst wordt; het beperkte aantal 
van zijn medewerkers; hun persoonlijke hoedanigheden. Dit 
alles kan men zien als natuurlijke waarborg voor de samenleving 
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tegen de buitensporigheden van regeerders. Doch daarmede kan 
naar Salazars meening ook volstaan worden. Voor het overige 
moet de opperste leiding geheel onafhankelijk zijn35. 
Het erfelijk koningschap onttrekt ook het verwerven van de 
hoogste waardigheid aan menschelijke invloeden. In een repu
bliek is dit niet mogelijk. Eenmaal verkozen is de President der 
Repubhek naar Portugeesch staatsrecht echter alleen nog maar 
onderworpen aan de bepalingen der Grondwet; hij is onaf
hankelijk van de Ministers, van de volksvertegenwoordiging, van 
de rechtbanken, van het geheele volk3β. In hoeverre en op welke 
wijze dit denkbeeld verwerkelijkt is, leert ons de Grondwet. 
Het Staatshoofd is in Portugal niet het hoofd van de Regeering. 
Tot de Regeering behooren volgens artikel 107 uitsluitend de 
President van den Ministerraad en de Ministers. De onafhanke-
lijkheid van het Staatshoofd ten opzichte van de Regeering is nu 
gewaarborgd door de toekenning van het recht den President 
van den Ministerraad en de Ministers te benoemen en te ont
slaan87; en men kan hier aan toevoegen „naar welgevallen", dat 
wil zeggen: naar eigen inzicht. Immers in art. 78 bepaalt de 
Grondwet uitdrukkelijk, dat de President der Republiek in de 
uitoefening van zijn functies onafhankelijk is van den uitslag 
van welke stemming ook in de Nationale Vergadering38. 
In werkelijkheid staat echter het Staatshoofd minder vrij ten op
zichte van de Regeering, dan de voorafgaande artikelen zouden 
kunnen doen vermoeden. Hij is immers onderworpen aan het 
voorschrift van art. 82: „De besluiten van den President der 
Repubhek moeten gecontrasigneerd worden door den President 
van den Ministerraad en den betrokken Minister of Ministers, 
op straffe van nietigheid." Van deze bepaling zijn slechts uitge
zonderd: „1. De benoeming en het ontslag van den President 
van den Ministerraad; 2. De boodschappen gericht tot de Natio
nale Vergadering; 3. De boodschap inhoudende afstand van zijn 
ambt" 8 9 . 
De onafhankelijkheid van het Staatshoofd ten aanzien van de 
Ministers is dus in wezen slechts een onafhankelijkheid ten aan
zien van dezen of genen bepaalden persoon als Minister. Weigert 
een Minister aan een besluit mede te werken, dan kan het Staats
hoofd trachten dezen door een meer gewillige figuur te ver
vangen. Uit den aard der zaak is zijn keuze echter beperkt. 
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Bovendien moet hij verzekerd zijn van de medewerking van den 
President van den Ministerraad, die toch niet alleen het besluit 
in questie, maar ook het ontslag van den vorigen en de benoe
ming van den nieuwen Minister moet contrasigneeren. Wordt 
deze drievoudige medewerking niet verleend, dan is het Staats
hoofd, om zijn wil door te zetten, daarenboven nog genoodzaakt 
een anderen President van den Ministerraad te benoemen, die 
bereid is zich naar zijn wenschen te voegen. Alles te zamen is dit 
in de practijk een zoo sterke rem, dat van een leiding uitsluitend 
naar eigen inzicht geen sprake kan zijn. 
In de benoeming, vrijelijk en naar eigen inzicht, van den President 
van den Ministerraad is alle macht en bevoegdheid van het 
Staatshoofd opgesloten. Ь deze benoeming eenmaal gedaan, dan 
zullen in de practijk wel slechts zeer diepgaande meeningsver-
schillen tot een ontslag van den Premier of van andere Ministers 
kunnen leiden. In minder belangrijke aangelegenheden is het dus 
waarschijnlijk, dat de inzichten van de Ministers zullen preva
leeren boven die van het Staatshoofd. 
Wat de President der Repubhek verder doen kan zonder minis
terieel contraseign is van weinig belang. Het is hem veroorloofd 
zich rechtstreeks te wenden tot de Nationale Vergadering; van 
zijn woorden kan invloed uitgaan, dwingende kracht hebben zij 
echter niet. Het is ook niet wel denkbaar, dat de President der 
Repubhek in zijn boodschappen tot de Nationale Vergadering 
geen rekening zou houden met de wenschen en opvattingen der 
Ministers, tenzij hij bereid is het tot een crisis te laten komen40. 
Dat het Staatshoofd geen ministerieel contraseign behoeft onder 
de boodschap, waarin hij aan de Natie mededeelt zijn ambt neer 
te leggen vóór het verstrijken van de wettelijke periode, ligt voor 
de hand. Dit is immers geen regeeringsdaad, maar een persoon-
lijk besluit41. 
Om het Staatshoofd van zijn onafhankelijkheid tegenover de 
volksvertegenwoordiging te verzekeren, dient de hierboven reeds 
gedeeltelijk aangehaalde bepaling van art. 78, die hem in de uit
oefening van zijn functies en in het bekleeden van zijn ambt los 
maakt van den uitslag van stemmingen in de Nationale Verga
dering. Dat wil dus zeggen: de President kan niet „weggestemd" 
worden, modes van wantrouwen kan hij naast zich neerleggen. 
Op dit punt staat de Grondwet van 1933 lijnrecht tegenover die 
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van 1911. Onder de oude constitutie kon de President der 
Republiek „door de beide, tot Congres vereenigde, Kamers op 
grond van een gemotiveerd en door twee derden der leden 
goedgekeurd, zijn afzetting duidelijk uitsprekend besluit, of op 
grond van een veroordeeling wegens een ambtsmisdrijf afge
zet worden"12. Niet alleen een ambtsdelict dus, maar reeds het 
feit op zich zelf, dat hij zich het misnoegen van de gequalificeerde 
kamermeerderheid op den hals gehaald had, was voldoende om 
den President uit zijn functie te ontzetten. Het is duidelijk, dat 
deze regeling hem volkomen onderwierp aan het oordeel van 
het Congres, dat hij oorspronkelijk zelfs onder geen enkele om
standigheid kon ontbinden, en dat van de scheiding en onder
linge onafhankelijkheid der machten, in artikel 6 geproclameerd, 
in werkelijkheid niets overbleef. 
De Grondwet van 1933 maakt den President niet-afzetbaar. 
Slechts vier feiten kunnen een einde maken aan zijn ambt vóór 
het verstrijken van de periode, waarvoor hij gekozen is: zijn 
dood, vrijwillige afstand, het verlaten van Portugeesch grond
gebied zonder toestemming van Nationale Vergadering en Re
geering, blijvende physieke ongeschiktheid. 
Nadere verklaring behoeven deze punten niet. Afstand van zijn 
functie kan de President doen „in een boodschap, gericht tot de 
Natie en gepubliceerd in den „Diario do Governo"43. Art. 76: 
„De President der Republiek kan (juister zou zijn „mag") zich 
alleen naar het buitenland begeven met toestemming van de 
Nationale Vergadering en de Regeering. Niet inachtneming van 
het bepaalde in dit artikel brengt van rechtswege verües van 
zijn ambt mede," is mutatis mutandis een herhaling van art. 44 
der Grondwet van 1911; alleen ontbrak destijds het voorschrift 
van goedkeuring ook door de Regeering. „De blijvende phy
sieke ongeschiktheid van den President der Republiek moet vast
gesteld worden door den Raad van State, tot dit doel bijeenge
roepen door den President van den Ministerraad, die, in geval 
de ongeschiktheid erkend wordt, in den „Diario do Govèrno" 
de verklaring zal doen publiceeren dat het Presidentschap is 
opengevallen"44. 
Dit laatste geval, het eenige waarin de President door toedoen 
van anderen zijn ambt verHest, leent zich door de voorgeschre
ven, zeer voorzichtige procedure niet tot misbruik. De Raad van 
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State kan niet uit eigen beweging het oordeel vellen, maar moet 
hiertoe bijeengeroepen worden door den President van den 
Ministerraad, die zelf zijn functie slechts bekleedt als vertrou
wensman van dengeen, wiens ongeschiktheid moet worden vast
gesteld. Bovendien is de Raad van State, gelijk wij nog nader 
zullen zien, door zijn samenstelling een vrij conservatief 
lichaam, dat niet hcht tot een staatsgreep zal overgaan. Het 
artikel spreekt verder slechts van physieke ongeschiktheid, wat 
men wel niet anders kan opvatten dan dat onthefEng wegens blij
vende geestelijke afwijkingen is uitgesloten. Waarschijnlijk heeft 
men de mogelijkheid van krankzinnigheid van den President 
practisch niet bestaanbaar geacht en willen voorkomen, dat een 
aan den Raad van State niet welgevallig beleid ooit op rekening 
van psychische afwijkingen zou kunnen worden geschoven. 
Om politieke redenen kan dus de President der RepubHek nim
mer uit zijn ambt verwijderd worden. Pohtieke stemmingen in 
de Nationale Vergadering mag hij steeds voor kennisgeving 
aannemen. Niet de stemmingen waarbij wetsontwerpen worden 
aangenomen. De President behoort niet tot de wetgevende 
macht; gelijk wij later bij de behandeling van de legislatieve 
functie van de Nationale Vergadering nog nader zullen uiteen
zetten, heeft de President slechts tot taak de wetten af te kon
digen, een definitief veto-recht komt hem niet toe4 5. 
Eveneens is de President onafhankelijk van de rechterlijke macht. 
De bepaling van art. 78, dat hij „uitsluitend voor de Natie ver
antwoordelijk is betreffende de handelingen verricht bij de uit
oefening van zijn functies," is onvereenigbaar met strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Mo
gelijkheid deze bepaling te omzeilen door hem te beschuldigen 
van eenig ander delict is er niet. „Voor misdrijven, die niets 
uitstaande hebben met de uitoefening van zijn functies, zal de 
President zich hebben te verantwoorden voor de gewone recht
banken, doch slechts na het einde van zijn ambtsperiode"4β. De 
beschermende bepaling „voor de gewone rechtbanken" is in dit 
artikel ingevoegd bij de wetswijziging van 23 Maart 1935. 
Noch middellijk, noch onmiddellijk kan aldus de Portugeesche 
Natie den eenmaal verkozen President tot eenig handelen of na
laten in strijd met zijn overtuiging noodzaken. Drie andere 
categorieën van bepalingen dienen nu nog om zijn morcelé en 
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financieele onafhankelijkheid te waarborgen en om aan deze 
een werkelijke beteekenis te verleenen. 
Tot zijn moreele onafhankelijkheid draagt bij een stelsel van di
recte verkiezing. Onder de Grondwet van 1911 werd de President 
verkozen door het Congres, dus door de vereenigde Kamers der 
volksvertegenwoordiging47. Partij-intriges, geheime afspraken 
kunnen bij een dergelijk stelsel niet uitblijven. De candidaat voor 
het Presidentschap treedt licht in een al te nauw persoonlijk con
tact met zijn kiezers, komt gemakkelijk in de verleiding om zich 
door beloften en toezeggingen stemmen te winnen. Weliswaar 
kan hij na zijn verkiezing niet tot nakoming worden gedwongen, 
maar hij zal zich toch gebonden zien door sterke moreele ver-
phchtingen. Ook zuiver staatsrechtelijk beschouwd lijkt de op
lossing van de oude Grondwet allerminst onberispelijk. De Presi
dent der Republiek was immers niet de vertegenwoordiger van 
het Congres — orgaan van de wetgevende macht —, maar van 
de geheele Natie. De verkiezing van den President door de legis
latieve vergadering is moeilijk te rijmen met de in de Grondwet 
van 1911 uitdrukkelijk geproclameerde scheiding der machten48. 
Het beginsel van de machtenscheiding, in geen enkele staats
inrichting nog volledig doorgevoerd en ook nimmer in zijn uiter
ste consequenties te verwezenlijken, staat nergens met zooveel 
woorden in de Grondwet van 1933 neergeschreven, terwijl met 
name de regeling der wetgeving er sterk van afwijkt. Toch heeft 
het zeker aan Salazar ab leidend principe voor oogen gestaan. 
De nieuwe Grondwet moest volgens hem de juiste harmonie 
tusschen de verschillende „machten" tot stand brengen, en hij 
constateert, dat „het heilzame beginsel van de scheiding, har
monie en onafhankelijkheid der machten (in het verleden) prac-
tisch is uitgeschakeld door de parlementaire gebruiken en zelfs 
door de grondwettelijke bepalingen over de Presidents-verkiezing 
en over de benoeming en het ontslag der Ministers"49. „De 
uitvoerende macht, uitgeoefend door het Staatshoofd met de 
vrijelijk door hem benoemde Ministers... is met evenveel recht 
de vertegenwoordigster der Natie als de wetgevende"80. 
Practisch en theoretisch is dus aanwijzing van het Staatshoofd 
rechtstreeks door de Natie te stellen boven verkiezing door een 
parlement. Zoo bepaalt dan ook de Grondwet: „Het Staatshoofd 
is de President der Repubhek, verkozen door de Natie"51. „De 
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verkiezing vindt plaats... door rechtstreeksche stemming van 
de burgers kiezers" 6a. 
Vergelijkt men deze artikelen met het reeds vroeger aangehaalde 
art. 3: „De Natie vormen alle Portugeesche burgers, binnen of 
buiten haar grondgebied wonende," dan bestaat daartusschen 
naar de letter een tegenspraak. Eerst wordt immers de verkiezing 
voorgeschreven „door de Natie", dat wil zeggen „alle Portu
geesche burgers"; later wordt het recht beperkt tot „de burgers 
kiezers". De tegenstelling is meer uiterlijk dan innerlijk, want 
het woord burgers kan in tweeërlei zin gebezigd worden: als 
onderdaan van den Staat, of als drager van politieke rechten53. 
Ook wanneer men op redelijke, uit den aard der zaak voort
vloeiende gronden, bepaalde categorieën van onderdanen het 
stemrecht niet toekent, kan er dus nog sprake zijn van een ver
kiezing door de totaUteit der burgers, dat is de Natie M. In de 
samenhang van deze artikelen kan men dan tevens een aanwijzing 
zien voor de stemgerechtigden, dat zij hun taak niet te vervullen 
hebben als individuen, maar als onderdeden van een organisch 
geheel, de Natie. 
De Grondwet bepaalt verder, dat de verkiezing plaats vindt op 
den Zondag het meest nabij den zestigsten dag vóór het afloopen 
van elke presidentieele ambtsperiode6S. „Ontstaat de vacature 
door dood, afstand, blijvende physieke ongeschiktheid van den 
President of diens vertrek naar het buitenland zonder toestem
ming van de Nationale Vergadering en de Regeering, dan wordt 
de nieuwe President verkozen binnen een termijn van maximaal 
zestig dagen"6e. De vaststelling van het resultaat der verkiezingen 
geschiedt in laatste instantie „door het Opperste Gerechtshof, 
dat tot President uitroept den burger, die het grootste aantal 
stemmen behaalde" 67. 
Krachtens decreet no. 15.063 van 25 Februari 1928 vindt de can-
didaatstelling plaats bij geschrifte, onderteekend door 200 bur
gers kiezers en den candidaat zelf. Verkiesbaar is alleen een 
Portugeesch burger, „ouder dan 35 jaar, in het volle bezit van 
zijn burgerlijke en politieke rechten, die steeds de Portugeesche 
nationahteit bezeten heeft" S8. Slechts de bloedverwanten tot den 
zesden graad van de koningen van Portugal zijn, zooals boven reeds 
besproken, uitgezonderd69. „Is de verkozene lid van de Nationale 
Vergadering, dan verliest hij zijn mandaat" ab zoodanig60. 
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De positieve verebchten voor de verkiesbaarheid, opgesomd in 
art. 73, zijn dezelfde als in art. 39 der Grondwet van 1911. 
Alleen de redactie is wezerdijk verbeterd. Wordt thans bepaald, 
dat de President steeds de Portugeesche nationaliteit bezeten moet 
hebben, onder de Grondwet van 1911 was voorgeschreven, dat 
hij nooit een vreemde nationaliteit mocht hebben gehad. Of
schoon de bedoeling kennelijk dezelfde is, dekken toch de beide 
omschrijvingen elkaar niet. Eenerzijds eischt de nieuwe Grondwet 
meer; immers men kan van geboorte statenloos geweest zijn 
en dus nimmer een vreemde nationahteit hebben bezeten, zonder 
daarom altijd tot de Portugeesche natie behoord te hebben. An
derzijds eischt zij minder; immers iemand kan altijd de Portu
geesche nationahteit bezeten hebben en daarnaast nog een vreem
de krachtens geboorte bezitten of later hebben verworven'1. 
De positieve omschrijving is hier te verkiezen boven de negatieve. 
Niet veranderd is de aanhef van het artikel: ,,Tot President der 
Repubhek is slechts verkiesbaar . . . " etc. Tegen deze woordkeuze 
dient ernstig bezwaar te worden gemaakt. De mogelijkheid 
wordt er thans door geschapen om in een andere wet nog nadere 
vereischten voor het candidaatschap vast te stellen en het zou 
dus zelfs niet uitgesloten zijn door een gelegenheidswetgeving 
ongewenschte candidaten uit te schakelen. De vereischten voor 
het Presidiaat behooren echter in de Grondwet, en in de Grond
wet alleen te staan. 
Dient het stelsel van directe verkiezing aldus om aan den Presi
dent een moreele onafhankelijkheid te verleenen, voor zijn finan-
cieele onafhankelijkheid waakt art. 77: „De President der Repu
bhek ontvangt een toelage, die zal vastgesteld worden vóór zijn 
verkiezing, en mag twee eigendommen van den Staat uitkiezen, 
die hij wenscht te gebruiken als Presidiaal Secretariaat en als 
residentie voor zichzelf en de personen van zijn gezin." Ook 
hier, bij een op zich zelf onbelangrijk onderdeel, komt weer dui-
delijk het contrast met de Grondwet van 1911 naar voren, die 
immers bepaalde, dat geen enkel bezit der Natie tot persoonlijk 
voordeel van den President en zijn familie mocht worden ge
bruikt62. 
De met zooveel zorg gewaarborgde onafhankelijkheid zou echter 
nog weinig beteekenis hebben, aan den President nog weinig 
gezag verleenen, indien hem niet een behoorlijke tijd geschonken 
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werd om zijn invloed te doen gelden. Dit pleitte er voor zijn 
ambtsperiode langdurig te maken. Onder de Grondwet van 1911 
was deze bepaald op vier jaren83, dit werd te kort gïacht. Ander
zijds wilde men er voor waken, dat een al te lang innemen van 
de hoogste positie niet een al te groóte persoonlijke macht aan 
den President zou verleenen. Als tusschenweg is een termijn van 
zeven jaren gekozen64. 
Hierdoor is inderdaad de zoo zeer wenschelijke stabihteit in rede
lijke mate aan het hoogste gezag verleend. Terecht merkt Sa-
lazar op: „Brengt het aanblijven van onbeduidendheden een 
stagnatie te weeg, nog grooter kwaad is een snelle opeenvolging 
van topmenschen, met hun brokstukken van denkbeelden en 
plannen en hun heen en weer stooten van de bestuursmachine 
in alle richtingen"вБ. 
In een overgangsartikel erkende de Grondwet Generaal Antonio 
Óscar de Fragoso Carmona, in April 1928 bij plebisciet (de 
grondwettige bepalingen betreiFende de Presidents-verkiezing 
waren door de militaire Dictatuur buiten werking gesteld) voor 
vijfjaren tot President gekozen, als zoodanig, en bepaalde tevens, 
dat hij zijn mandaat gedurende zeven jaren zou behouden, gere
kend van zijn aanvaarding van het Presidentschap ·· . 
Voor het overige is de regeling in de Grondwet, speciaal wat 
betreft den aanvang van de ambtsperiode, niet zeer duidelijk. 
Het eenige artikel, dat hierover handelt, is art. 75, luidende: „De 
verkozen President neemt zijn functies op zich op den dag, 
waarop het mandaat van zijn voorganger afloopt, en aanvaardt 
zijn ambt ten overstaan van de Nationale Vergadering. Hij ge
bruikt hierbij de volgende eedsformule: „Ik zweer de Grondwet 
der Republiek oprecht en getrouwelijk te zullen handhaven en 
nakomen, de wetten in acht te zullen nemen, het algemeen wel
zijn der Natie te zullen bevorderen, de onschendbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het Portugeesche Vaderland te zullen 
handhaven en verdedigen." 
Naar het schijnt is hierbij geen rekening gehouden met de moge-
lijkheid, dat de vorige President zijn ambt door dood, afstand, 
ongeoorloofd buitenlandsch verblijf of blijvende lichamelijke 
ongeschiktheid verhest, alvorens zijn opvolger verkozen is. In 
dit geval kan immers de nieuwe President niet zijn functies op 
zich nemen op den dag dat het mandaat van zijn voorganger 
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eindigt, tenzij men aan het Presidentschap een dergelijke con
tinuïteit zou willen toekennen, als bij voorbeeld ten onzent het 
Koningschap bezit67. Men komt dan echter tot de wel zeer 
gewrongen constructie, dat aan de verkiezing een terugwerkende 
kracht wordt verleend en de gekozene geacht wordt reeds eenigen 
tijd President te zijn geweest. Met de terminologie van art. 80, 
dat spreekt van een „vacature in het Presidentschap", valt dit ook 
moeüijk te rijmen. Juister, ofschoon in strijd met de letter van 
de wet, zal men hebben aan te nemen dat de ambtsperiode van 
den nieuwen President in deze gevallen begint met de uitroeping 
door het Opperste Gerechtshof. 
De Grondwet onderscheidt het opnemen der functies en de ambts
aanvaarding door het afleggen van den eed. Ook de niet-
beëedigde is dus reeds President en kan als zoodanig zijn gezag 
uitoefenen68. 

Met deze bespreking van de bepalingen betreffende de presidiale 
ambtsperiode is ons overzicht van de waarborgen voor de on
afhankelijkheid van den President voltooid. Gaan wij thans na 
op welke wijze men getracht heeft te verzekeren, dat deze zelf
standigheid niet zal ontaarden in willekeur en de President onder
worpen blijft aan het gezag van de Grondwet. 
Civielrechtelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid — we 
zagen het reeds — is uitdrukkelijk uitgesloten. Rest nog de 
politieke verantwoordelijkheid. En van deze spreekt art. 78, zeg
gende: „De President der Repubhek is rechtstreeks en uitslui
tend aan de Natie verantwoording schuldig voor de handelingen 
in de uitoefening van zijn functies verricht..." Maar de betee-
kenis van deze formule is alleen negatief, zij sluit inmenging door 
de Nationale Vergadering of eenig ander lichaam uit; in posi
tieven zin ontbreekt er elke inhoud aan, omdat nergens wordt 
aangeduid hoe deze verantwoordelijkheid ooit geldend gemaakt 
zou kunnen worden. 
Mag men nu, met Pereira dos Santosββ, zeggen dat thans elke 
sanctie voor deze verantwoordelijkheid mankeert» Bedoelt men 
een rechtstreeksche sanctie, dan zeker. Maar een wijziging in het 
oorspronkelijk regeerings-ontwerp heeft toch, althans in vele 
gevallen, een soort indirecte sanctie mogelijk gemaakt. 
In den voorloopigen tekst van het ontwerp, zooals dit in 1932 
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ter beoordeeling aan de Natie werd voorgelegd, was namelijk 
overgenomen de bepaling van art. 42 der oude Grondwet, dat den 
aftredenden President niet onmiddellijk herkiesbaar maakte70. 
In den defmitieven tekst, onderworpen aan het plebisciet van 
Maart 1933, is deze beperking terecht geschrapt. Zij kwam 
voort uit vrees voor een al te grooten persoonlijken invloed van 
den President, wanneer deze gedurende eenige opeenvolgende 
termijnen zijn ambt zou behouden. Men duchtte van zijn aan
blijven een op den duur ontoelaatbare machtsuitbreiding. Hier
tegen kan worden aangevoerd, dat het oordeel, of gevaar in deze 
richting bestaat, het best in ieder bijzonder geval door de kie
zers kan worden geveld. Bovendien is het aantal voor het Pre
sidentschap in aanmerking komende personen uiteraard steeds 
beperkt, zoodat men dit niet noodeloos dient in te krimpen71. 
Voorts ligt er een zekere onbillijkheid in, iemand die zich op 
uitmuntende wijze van zijn taak gekweten heeft, alleen wegens 
het verloopen van een termijn uit te sluiten. De mogelijkheid 
van herkiezing geeft een zekeren stimulans; de zekerheid niet 
herkozen te worden kan, vooral in de laatste maanden voor het 
aftreden, verlammend werken. Wie niet verzekerd is van de ge
voelens van zijn opvolger, zal niet licht een politiek op lange 
baan durven voeren. Het behoud van de hoogste leiding door 
een zelfden persoon verleent ook aan het gezag een stabihteit, 
die zeer bevorderlijk is voor den goeden gang van zaken72. 
Maar tevens kan men in de al of niet herkiezing een zekere sanctie 
zien. In het aantal voor- en tegenstemmers ligt het oordeel der 
Nade over de gevolgde politiek opgesloten. Alleen wanneer de 
President zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar stelt, 
wordt zijn verantwoordelijkheid aan de Natie op geen enkele 
wijze gereahseerd. 
Vrij van sancties gedurende zijn ambtsperiode, is de President 
daarom nog niet vrij van beperkende en remmende invloeden. 
Als zoodanig kunnen genoemd worden de Raad van State en 
de Regeering. 
Met de weder-invoering van den Raad van State, door de 
Grondwet van 1911 afgeschaft, is een oud instituut in eere her
steld. Reeds de eerste Portugeesche koningen hadden naast zich 
gehad een raad van vooraanstaande personen, de Curia Regis, 
die in bijzondere aangelegenheden met andere deskundigen placht 
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te worden uitgebreid en zoodoende in den loop der eeuwen 
leidde tot het ontstaan van de Cortes. In zijn beperkten omvang 
ontwikkelde zich dit lichaam tot den Raad van State, waarvan 
de organisatie voor het eerst in 1579 door koning Sebastiào 
nauwkeurig geregeld werd. Het aantal leden was onbeperkt; 
zij werden gekozen door den Koning. Alleen de Koning mocht 
den Raad bijeenroepen, zoo vaak hem dit goed dacht. Een nader 
reglement van Joao IV bepaalde in 1645, dat de bijeenkomsten in 
beginsel wekelijks zouden plaats vinden. In samenstelling en 
werking kan deze oude Raad van State het beste vergeleken 
worden met een ministerraad73. 
Dit alles veranderde met de Grondwet van 1822. Deze gaf aan den 
Raad, waarvan het aantal leden was vastgesteld op dertien, een 
zuiver adviseerende bevoegdheid. Voor de goedkeuring en afkon
diging van wetten, alsmede voor oorlogsverklaring en het sluiten 
van verdragen was de Koning verplicht den Raad te hooren74. 
De bestemming van den Raad van State in de nieuwe Grondwet 
is hieraan vrijwel gelijk. Alvorens de maatregelen te nemen tot 
herziening der Grondwet, en alvorens de Nationale Vergadering 
in bijzondere zitting bijeen te roepen of haar zitting te ver
dagen, haar te ontbinden of den termijn der verkiezingen voor 
de nieuwe volksvertegenwoordiging te verlengen boven den 
normale, is de President der Republiek verpUcht den Raad van 
State te hooren. Hij is eveneens hiertoe gehouden „bij alle ern
stige gebeurtenissen in het staatkundig leven." Daarenboven 
staat het den President vrij den Raad bijeen te roepen zoo dik
wijls hij dit noodig acht75. 
De Raad is samengesteld uit tien leden. Vijf hiervan hebben 
ambtshalve in het college zitting. Het zijn de voorzitters van den 
Ministerraad, van de Nationale Vergadering, van de Corpora
tieve Kamer en van het Opperste Gerechtshof, alsmede de Pro
cureur Generaal van de Repubhek. Zij vertegenwoordigen dus 
de hoogste staatsorganen. De overige vijf leden moeten zijn 
pubheke persoonlijkheden van buitengewone bekwaamheid. Zij 
worden voor het leven door het Staatshoofd benoemd76. Daar 
ook de President van het Opperste Gerechtshof volgens de 
Grondwet voor het leven is aangesteld, hebben dus zes van de 
tien leden voor het leven er in zitting 77. Dit waarborgt aan het 
college stabiliteit en onafhankelijkheid. 
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Werkwijze en inrichting van den Raad van State zijn nader 
geregeld bij de decreet-wet no. 22.466 van 11 April 1933. 
De adviezen van den Raad van State zijn voor den President 
der RepubÜek niet bindend. Hij is vrij ze op te volgen of niet. 
De matigende invloed van dit college is dus zuiver moreel. Aan 
de medewerking van de Regeering is de President bij de uit
oefening van het meerendeel zijner bevoegdheden echter wel 
dwingend gebonden. Zooals hierboven reeds werd uiteengezet 
is bijna in alle gevallen het contraseign van den President van den 
Ministerraad en den betrokken Minister of Ministers voorgeschre
ven, waardoor de bewegingsvrijheid van het Staatshoofd in die 
aangelegenheden uiterst beperkt werd. Tot besluiten, die op de 
een of andere wijze indruischen tegen de Grondwet, zal een 
Minister zich niet gemakkelijk leenen; voor hem en alle anderen, 
die handelen in opdracht van de Regeering, geldt immers wel 
degelijk de straf- en civielrechtelijke verantwoordelijkheid, en 
het is uitsluitend aan het inzicht van de rechterlijke macht over
gelaten om deze geldend te maken78. 
Van de uitzonderingen op het vereischte van contraseign is 
slechts één belangrijk: de benoeming en het ontslag van den 
Minister-President. Beschouwt men alle artikelen betreffende het 
Staatshoofd in onderling verband en ziet men af van de louter 
representatieve zijde van dit ambt, dan liggen zijn geheele functie, 
al zijn bevoegdheid en al zijn macht hierin: dat hij naar eigen 
inzicht den President van den Ministerraad benoemt en dezen 
handhaaft op zijn post, zoolang hem dit goed dunkt. Alle overige 
hem toegekende bevoegdheden worden in werkelijkheid door 
anderen uitgeoefend79. 
Deze taak is niet gering. Zooals wij later nog nader zullen zien, 
is de President van den Ministerraad als Hoofd van de Regeering 
in den volsten zin de leider van de geheele binnen- en buiten-
landsche politiek. Zijn bevoegdheden en zijn macht reiken zeer 
ver. Leven en welzijn van het land liggen grootendeels in zijn 
hand, hij maakt Portugal, in staatkundig opzicht, tot wat het 
op een gegeven oogenblik is. Niet ten onrechte spreekt men wel 
van den Estado Novo als van „het Portugal van Salazar". 
De keuze van den Minister-President is dus uiterst gewichtig, 
omdat hierdoor de algemeene orienteering van het regeerings-
beleid bepaald wordt. De President van de RepubHek heeft zich 
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niet te belasten met de Regeering, dat is het dagelijksch bestuur 
in al zijn onderdeden. Maar de door hem, in eerste en laatste 
instantie, onafhankelijk gegeven besHssing over de aanwijzing, 
de handhaving en het ontslag van den Premier, maakt hem 
inderdaad tot Staatshoofd. 
Zoo heeft de Portugeesche Grondwet dus niet gezondigd tegen 
het door Salazar verkondigde beginsel, dat ook de wetgever 
heeft waar te zijn80. In een radiorede ter gelegenheid van de 
Presidentsverkiezingen in 1935 wees hij er op, dat de Grondwet 
niet de onoprechtheid beging, het zoogenaamde Staatshoofd in 
werkelijkheid tot een „brillanten nietsnut" te maken. Daarin 
verschilt zij van de meeste Europeesche constituties uit de 19de 
eeuw, waarin het Staatshoofd schijnbaar alles, maar in wezen 
zeer weinig is. 
De positie van den Portugeeschen President is anders. „Zijn 
taak is voortdurende zorg, nooit verflauwende aandacht en een 
altijd openstaand hart te hebben voor het leven, den arbeid, het 
lijden van de millioenen Portugeezen, waarvan het lot hem is 
toevertrouwd . . . Zijn taak is die van de besHssing in die aller-
emstigste, ja, dikwijls tragische momenten in het leven der vol
ken, als alle licht verduisterd is, als alle stemmen zwijgen, als 
alle raad verstomt en slechts het geweten van een man, staande 
voor het land en zijn geschiedenis, kan zeggen: ja! neen! Van 
dit ja, van dit neen hangen het bestaan der Regeering, het werk 
van de Nationale Vergadering, de oorlog, de vrede, de welvaart, 
de ellende, de eer van de Natie, de wegen der toekomst af. 
Voorwaar, het is niet licht om te besUssen"81. 
Zoolang Portugal het hoogste gezag zal blijven toevertrouwen 
aan mannen met de hoedanigheden, door Salazar in deze naar 
inhoud en vorm zoo prachtige rede geschetst, hoeft het inder
daad voor zijn toekomst niet te vreezen. Maar zal dit steeds 
zoo zijn? De wijze waarop de President gekozen wordt maakt 
het waarschijnlijk, dat alleen eenigszins behoorlijke personen in 
aanmerking zullen komen; maar absolute zekerheid is dit toch 
niet. Is het niet mogelijk, dat eenmaal een gewetenloos President 
misbruik zal maken van zijn onafhankelijke positie, om met 
eenige handlangers als ministers land en volk te tyranniseerenî 
Die mogelijkheid bestaat. Maar er is geen systeem denkbaar, 
waarin de mogelijkheid van gezagsmisbruik niet bestaat. Op de 
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eeuwenoude vraag: Quis custodiet ipsos custodes? is het ant
woord nog nooit gegeven. „Op het vertrouwen, dat de hoogste 
staatsorganen hun grondwettelijken plicht zullen doen," zegt 
Struycken terecht, „berust ieder staatkundig stelsel"β2. 
Acht men het een lacune, dat de President niet tot grondwettig 
handelen gedwongen kan worden, dan bevat iedere staatsinrich
ting dergelijke lacunes, en veelal meer dan de Portugeesche. 
De waarde of onwaarde van een systeem ligt echter niet in de 
mogelijkheid van misbruik, maar in de waarschijnlijkheid daar
van. En in dit opzicht schijnt het nieuwe stelsel geen slecht figuur 
te slaan. De geschiedenis heeft bewezen, dat een liberaal demo
cratisch regime voor Portugal ten eenenmale ongeschikt was en 
ontaardde in een wilden chaos van groeps-dictaturen. Een sterk, 
onafhankelijk gezag heeft in dit land bij herhaling getoond een 
betere waarborg voor de vrijheid der burgers te zijn, dan een 
zoogenaamde volksregeering. Zoo'n gezag heeft de nieuwe 
Grondwet gelegd in de handen van een enkel persoon. Maar het 
staat aan het volk om uit te maken aan wien het dit volle gezag 
zal toevertrouwen. Dat elke zeven jaar deze uitspraak moet wor
den herhaald, geeft aan dit stelsel zijn soepelheid en maakt het 
ook aannemelijk voor het rechtsbewustzijn van den modernen 
mensch. Een vervanging van den verkozen President door den 
erfelijk opvolgenden Koning, zonder verdere wijziging in de 
bevoegdheden van het Staatshoofd, zou daarom een allerminst 
bevredigende ontwikkeling zijn. 
Zooals de regeling thans is: het opperste gezag in handen van 
één enkel persoon, gekozen door en uit het geheele volk, beant
woordt zij wonderwel aan wat Thomas van Aquino noemde de 
„optima principum ordinario" 83. Is met deze overeenstemming 
de uitstekendheid van den Portugeeschen regeeringsvorm vastge
steld? Het zou een miskenning van het wezen der filosofie zijn, 
dit te beweren. De werkelijke onvolmaaktheid van den mensch 
maakt de volmaaktheid van iederen regeeringsvorm onwerkelijk. 
Wie zich genoegzaam heeft afgetobd met vergehjkingen in 
abstracto tusschen monarchie, aristocratie, oligarchie, democratie 
en wat dies meer zij, zal tenslotte, wanneer hij tot de wereld 
van het concrete terugkeert, met Zeiler tot de conclusie moeten 
komen, dat er slechts twee soorten van regeering bestaan: de 
goede en de slechte; zij, die het belang van de onderdanen be-
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hartigen en zij, die dienen tot het belang van de regeerders84. 
Een regeeringsvorm is nooit meer dan het woord reeds zegt: een 
vorm. Den inhoud moeten de gezagsdragers er aan geven. Maakt 
de vorm het een behoorlijk gezagsdrager mogelijk tot heil van 
zijn volk te werken, dan is het een goede vorm. Belemmert hij 
een behoorlijk gezagsdrager in de juiste vervulling van deze 
taak, dan is het een slechte vorm. Daarom was de liberale demo
cratie voor Portugal slecht, terwijl het tegenwoordige systeem, 
voor zoover men het reeds kan beoordeelen, goed schijnt te zijn. 
Maar tenslotte zijn er slechts twee soorten van regeering: de 
goede en de slechte. En tot welke van deze een bepaalde regeering 
behoort, wordt niet uitgemaakt door de Grondwet, maar door 
de regeerders. 

HOOFDSTUK III. 

DE NATIONALE VERGADERING EN 
DE CORPORATIEVE KAMER. 

In het vorige hoofdstuk zagen wij reeds, hoe de Portugeesche 
Koningen van oudsher naast zich hadden een Curia Regis, een 
raad van vooraanstaande personen, die in zijn beperkten omvang 
zich ontwikkelde tot den Raad van State, doch voor bijzondere 
aangelegenheden placht te worden uitgebreid met andere des
kundigen, en op deze wijze leidde tot het ontstaan van de Cortes. 
Oorspronkelijk waren het vrijwel alleen leden van den adel en 
de hooge geestelijkheid, die bij de beraadslagingen betrokken 
werden. Reeds in 1254 echter, op de Cortes van Leiria, ver
schenen de afgevaardigden van het volk, de boni homines de 
conciliis, volgens zekere en vastgestelde regels1. 
De bijeenroeping van de Cortes, waartoe het initiatief alleen van 
den Koning kon uitgaan, geschiedde in de volgende eeuwen 
echter steeds zeldzamer. Alleen voor het opleggen van belas
tingen werden zij nog geraadpleegd en na 1697, met het door
dringen van de denkbeelden over de absolute macht van den 
vorst, bleef zelfs dit achterwege 2. 
De Grondwet van 1822 bracht een radicalen ommekeer. De 
Natie was souverein en deze souvereiniteit werd uitgeoefend door 
de volksvertegenwoordigers, vereenigd in de Cortes, waaraan de 
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wetgeving was toevertrouwd. In 1826 bleef dit systeem in hoofd
zaak gehandhaafd. De Cortes bestonden voortaan int twee ka
mers: een hoogerhuis, „Cámara dos dignos Pares", waarvan de 
leden deels van rechtswege aangewezen, deels door den Koning 
benoemd, deels op indirecte wijze verkozen waren; en een 
Kamer van Afgevaardigden, „Cámara dos Deputados", sinds 
1852 samengesteld uit rechtstreeks verkozen leden. Beide Kamers 
hadden het recht van initiatief, alleen voor belastingwetten kwam 
dit uitsluitend aan de Kamer van Afgevaardigden toe3. 
Het tweekamerstelsel bleef in 1911 behouden. De gezamenlijke 
volksvertegenwoordiging heette nu Congres en bestond uit Se
naat en Kamer van Afgevaardigden. Senatoren en Afgevaardig
den werden allen rechtstreeks verkozen, de Senatoren evenwel 
districtsgewijze. De positie van de beide Kamers was zooveel 
mogelijk gelijk gemaakt, alleen het initiatiefrecht van den Senaat 
was aan eenige beperkingen onderworpen4. 
Het wezenlijk kenmerk van de Constitutie van 1911 was een 
tot het uiterste gedreven wantrouwen tegen de executieve macht. 
De willekeurige afzetbaarheid van het Staatshoofd, zooals wij 
deze in het vorige hoofdstuk bespraken, vond haar weerga in 
geen enkele andere Grondwet6. President der Republiek en 
Ministers waren slechts de dienaars van het Parlement, dat hen 
naar welgevallen kon aanstellen en ontslaan. 
Tot welke toestanden deze verhoudingen aanleiding gaven, bleek 
reeds uit de voorgeschiedenis van de Nationale Revolutie. De 
strijd om de macht in het oppermachtige Congres was geen bot
sing van stelsels, maar van persoonlijke belangen'. Alle denk
bare middelen van corruptie werden aangewend, om van het 
politiek onwetende en onverschillige volk de gewenschte ver-
kiezings-resultaten te bereiken. Dit was al vóór 1911 het geval 
geweest, na 1911 werd het nog erger7. Het gevolg was een 
dictatuur, de dictatuur van een partij, met name van de „Demo
cratische Partij", geleid door Afonso Costa8. 
De partij-dictatuur ontstond uit corruptie en kon zich niet dan 
door corruptie handhaven. Van vrije verkiezingen was geen 
sprake 9. Men kan dus niet zeggen dat het Congres in werkelijk
heid representatief was, dat de politieke samenstelling van de 
volksvertegenwoordiging overeenstemde met de poUtieke samen
stelling der bevolking. De constitutioneel allesbeheerschende rol 
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van het parlement had echter een ander effect: het Congres was 
geen evenbeeld van de Natie, maar de Natie werd een evenbeeld 
van het Congres. De belangenstrijd in de Kamers vond zijn 
voortzetting in de straatgevechten; de onmacht om tot een be
hoorlijke wetgeving, tot een behoorlijke contrôle op de admi
nistratie te geraken, werd weerspiegeld door de onmacht van 
een geheel volk om het hoofd te bieden aan een stijgende 
sociale ellende, aan een ontreddering van handel en industrie, aan 
financieele catastrophes. Het parlement was de centrale bron van 
alle onrust in het openbare leven. 
Het valt dus te begrijpen dat de groóte anti-parlementaire stroo
ming, die na den Wereldoorlog overal merkbaar werd, in Por
tugal een zeer goeden voedingsbodem vond. Toch zou het min
der juist zijn deze strooming als de eenige oorzaak van de 
Nationale Revolutie van 1926 te beschouwen. De leider, Maar
schalk Gomes da Costa, was zelf een volbloed Liberaal, die de 
bron van alle kwalen zocht in de persoonlijke tekortkomingen 
van de democratische leiders, en niet in de fouten, althans in de 
ongeschiktheid voor Portugal, van het democratische systeem. 
„Een groot patriot, een slecht politicus", noemt Dr. Costa Leite 
hem10. Reeds na enkele dagen bracht een vreedzame demon
stratie van het leger, door hem begrepen en op waardige wijze 
aanvaard, Gomes da Costa er toe zijn plaats aan Generaal Car-
mona afte staan u . Van toen afkreeg de Dictatuur haar princi
pieel anti-democratisch karakter. 

Ik heb gesproken van een strooming, die in Portugal een goeden 
voedingsbodem vond. Want het verschijnsel is algemeen en het 
zou dus verkeerd zijn het anti-parlementarisme van de Nationale 
Revolutie geheel aan de misdragingen van het Congres en van 
vooraanstaande partij-leiders toe te schrijven. De wantoestanden 
kunnen hoogstens verklaren, waarom de afkeer van den 
parlementairen regeeringsvorm, die sterker of minder sterk 
zich overal doet gevoelen, juist in Portugal zoo spoedig de 
overhand kreeg. 
Sinds den Wereldoorlog is een crisis ontstaan in het politieke 
denken. De parlementaire democratie wordt even fel verguisd 
als zij in de vorige eeuw verheerlijkt is. Is ook deze politieke 
crisis slechts een crisisverschijnsel, een mode, iets dat zal voorbij-
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gaan als met het herstel van internationaal vertrouwen de wereld 
haar evenwicht zal herkrijgen, de rust en het kalme denken 
zullen terugkeeren? Niets is onmogelijk. Maar vooralsnog komt 
het mij voor dat zij, die hierop al te spoedig rekenen, de betee-
kenis van het verschijnsel onderschatten. 
Men moet de neiging om den invloed van het parlement terug 
te dringen of zelfs geheel uit te schakelen, niet vereenzelvigen 
met de bewijsvoeringen, waarmee men de absolute superioriteit 
van de executieve boven de legislatieve macht tracht aan te 
toonen. Dergelijke betoogen worden gehouden in alle nuances, 
van een zeer gematigd afwegen van de belangrijkheid der ver
schillende functies voor het bestaan van de gemeenschap af, tot 
aan de felste excessen van het Voluntarisme toe. Zij zijn dikwijls 
merkwaardig en leerzaam genoeg en hebben bij de constructie 
of bij de verdediging van de nieuw geschapen verhoudingen 
hun invloed zeker niet gemist. Maar het principieele bezwaar, 
dat er tegen valt in te brengen, blijft altijd, dat door redeneering 
in abstracto de juiste inrichting van een concreten staat niet ge
vonden kan worden. Dit wil niet zeggen — het zij nogmaals 
herhaald — dat de redeneering in abstracto voor die inrichting 
nu geheel waardeloos is. Zij kan immers de richting aangeven, 
waarin de oplossing te zoeken, en de prima principia, waaraan 
deze gebonden is; de oplossing zelf zal echter grootendeels be
paald worden door concrete feiten en omstandigheden12. 
Maar het feit op zich, dat in den tegenwoordigen tijd dergelijke 
betoogen over den voorrang van de executieve zoo duidelijk 
opgang maken, is zelf slechts weer een onderdeel van een alge
meen historisch verschijnsel: de afkeer van het parlementaire 
stelsel. Men kan niet ontkomen aan den indruk, dat de verkon
digde theorieën dikwijls meer een wetenschappelijke rechtvaar
diging van dien afkeer zijn, dan dat die afkeer voortspruit uit 
de theorieën13. 
Naar mijn meening moet dus de groeiende impopulariteit van 
het parlementarisme minder verklaard worden uit de verkon
diging van autoritaire ideeën, dan uit een ontwikkeling, die in 
zich onvermijdelijk en bovendien door uiterlijke gebeurtenissen 
nog versneld is. 
Een centraal krachtig gezag en een invloedrijke volksvertegen
woordiging zijn onvereenigbare grootheden. Om in de termen 
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van Montesquieu te spreken: onafhankelijkheid en harmonie van 
wetgevende en uitvoerende macht zijn vaak nagestreefd, maar 
nooit bereikt. Óf de uitvoerende overheerscht de wetgevende 
— zij het in meerdere, zij het in mindere mate — óf de wet
gevende overheerscht de uitvoerende macht. Het conflict is on
oplosbaar. 
Nu heeft zoowel de eene als de andere overheersching haar 
eigenaardige bezwaren. En het is duidelijk, dat dit aanleiding 
moet geven tot een voortdurend heen en weer gaan. Nemen wij 
als uitgangspunt een toestand, waarin de uitvoerende macht 
sterker is dan de wetgevende, misschien zich zelfs de wetgeving 
geheel toegeëigend heeft, dan zal dit door een steeds grooter 
aantal der onderdanen als willekeur en onderdrukking worden 
gevoeld; de vrijheidsleuzen maken opgang, en het bestaande 
stelsel wordt omvergeworpen om plaats te maken voor een 
ander, waarin de volksinvloed zich beter kan doen gelden. Naar
mate dan echter de democratische denkbeelden steeds vollediger 
worden doorgevoerd, rijzen moeilijkheden van een geheel an
deren aard. Noodzakelijke maatregelen worden te langzaam of 
zelfs in het geheel niet genomen, de staat boet in aan kracht in 
binnen- en buitenland, en de reactie is een voortdurend luider 
klinkende roep om een sterk nationaal gezag. De democratische 
staatsinrichting biedt de mogelijkheid, ofschoon niet de zeker
heid, dat de omvorming ditmaal op vredelievende wijze kan 
plaats vinden. Zoo is de cirkel voltooid, die voor de menschheid 
maar in al te veel opzichten vaak een vicieuze cirkel is. Heeft 
Miguel de Unamuno niet voor een goed deel gelijk, als hij zegt 
dat de menschen naar vrijheid snakken als zij onderdrukt wor
den, en naar onderdrukking als men hen vrij laat?14. 
De negentiende eeuw is een tijdvak geweest van democratisee
ring, waaraan geen der "Westersche of door het Westen beïn
vloede mogendheden is ontsnapt. Dat dit getij vroeg of laat zou 
keeren was onvermijdelijk. Wereldoorlog en economische crisis 
hebben dan ook dezen ommekeer niet veroorzaakt, doch zijn 
er slechts de aanleiding voor geweest. In tijden, dat het ingrijpen 
van den staat noodgedwongen steeds omvangrijker werd en 
steeds sneller diende te worden, bleek de volksvergadering niet 
zelden een te ondeskundig en te traag instrument. Uitzonderlijke 
toestanden vroegen om uitzonderlijke maatregelen, die groóte 
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groepen zwaar troffen en dus impopulair waren. Een college 
van gekozen vertegenwoordigers bleek zich veelal niet te leenen 
tot het doorzetten van dergelijke maatregelen. 
Dat dus in de jaren na den Wereldoorlog een sterke anti
democratische strooming moest ontstaan, volgde uit de gegeven 
omstandigheden. Psychologisch is het merkwaardig, hoe snel een 
dergelijk streven zich uitbreidt, wanneer het eenmaal ergens een 
eclatant succes heeft behaald en hoe gemakkelijk het dan aan
hangers wint, zelfs in landen waar de bezwaren van het aange
vochten systeem zich volstrekt niet in overgroote mate hebben 
doen gevoelen. De vestiging van een voor-dezen-tijd-nieuwen 
staatsvorm elders dringt tot bezinning; men ziet mogelijkheden, 
die in het eigen land ontbreken; men ziet vooral de voordeden, 
omdat de nadeelen niet aan den lijve worden ondervonden. Het 
beroep op de ginds behaalde resultaten wordt een politiek propa-
ganda-middel, het wordt het uitgangspunt voor aanvallen op de 
regeering, waarbij zich tallooze ontevredenen gemakkelijk aan
sluiten, zonder zich rekenschap te geven van de beginselen. 
Anderen worden getrokken door een neiging tot het nieuwe, 
dat modem en dus — redeneeren zij — beter moet zijn, en allen 
worden aangemoedigd door overwinningen of vooruitgang 
in aantal van geestverwanten in andere landen. En tenslotte 
maakt de politiek, in den ongunstigen zin van het woord, de 
politiek van eigenbelang en eerzucht, zich van deze strooming 
meester. 
Ziet men het verschijnsel op deze wijze, dan zal men zich zoowel 
voor onder- als voor overschatting ervan behoeden. Het onver
mijdelijke, dat er eigen aan is, maant tot voorzichtigheid bij het 
vastklampen aan het oude en tot grooter bereidwilligheid in het 
aanbrengen van verbeteringen aan bestaande instellingen en zelfs 
in de omvorming van hun onderlinge verhouding. Een hals
starrig zweren bij wat is wordt hier altijd noodlottig. Aan de 
andere zijde bedenke men wel, dat ook het nieuwe slechts 
tijdelijke waarde heeft, dat de geschiedenis een voorgoed af
schaffen niet kent. Het nieuwe is in werkelijkheid het zeer oude. 
Het nieuwe, dat wij willen invoeren, is in groóte trekken het 
oude, dat ons voorgeslacht als ondeugdelijk afschafte; het is het 
stelsel van morgen, maar niet van overmorgen. 
Bovendien herhaalt de geschiedenis zich wel, maar nooit precies. 
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Weet het opkomende stelsel zich in zoo absoluten vorm in 
enkele landen uit te leven, dat de onafscheidelijke bezwaren daar 
al weer sterk in het oog springen, nog vóór het systeem ook in 
de overige staten de overwinning heeft behaald, dan valt het te 
bezien of in deze laatste het verzet ertegen niet de overhand zal 
behouden. De moderne communicatie-middelen konden deze 
contra-werking wel eens zóó bevorderen, dat de oorspronkelijke 
beweging het hier slechts tot eenige verbeteringen van het be
staande zou brengen, zonder dit geheel te vernietigen. 
Het staat dus te bezien, of de tegenwoordige anti-parlementaire 
tendens overal volledig overwinnen zal. Dat echter omgekeerd 
geen enkel land er volledig aan ontkomt, en de practische wer
king der staatsinstellingen er zonder uitzondering de sporen van 
draagt, is evenzeer een feit15. 

Van Poll noemt het „een merkwaardig verschijnsel, dat de 
consdtutioneele democratie vrijwel overal in het gedrang komt, 
waar zij óf nimmer in werkelijkheid doordrong, óf tot stand 
kwam op den grondslag der volkssouvereiniteit"1β. Dit zou 
inderdaad zeer logisch zijn, indien de reactie zuiver en alleen was 
de reactie tegen een theorie. In feite komt echter de theoretische 
bestrijding, tenminste in verbreiding en aanvaard worden onder 
de groóte massa, achter den op de practische gebreken berusten-
den afkeer aan. Van Polls stelling gaat dan ook in haar algemeen
heid lang niet overal op. Veeleer kan men zeggen, dat de consd
tutioneele democratie in die landen het meest in gedrang is 
gekomen, waar binnenlandsche onrust riep om krachtig ingrij
pen, waar sociale ellende inmenging van de overheid op ieder 
gebied noodig maakte, waar een geheel volk zich uit een ver
nederende positie wilde opheffen, waar een groeiend nationa
lisme zocht naar een symbool van nationale eenheid, en waar 
het democratische bestuur te weifelend, te langzaam, te slap, te 
verdeeld bleek. Het was de practijk, die vrijwel steeds den tegen
stand opriep. 
Rechtstreeksch verzet tegen de democratische theorie komt alleen 
voor, wanneer de aanhangers zelve de consequenties daarvan 
ad absurdum doordenken. Omdat de principicele verdediging 
van de democratie nu eenmaal niet berust op onaantastbare 
absolute waarheden, leiden de kleine afwijkingen in het begin 
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van de redeneering tot enorme ontsporingen in de gevolgtrek
kingen. Zoo kan hij, die de democratie den volstrekt idealen en 
eenig redelijken en zedelijken regeeringsvorm acht, ook niet 
anders dan aan een wezenlijke superioriteit van het meerderheids
besluit gelooven. De waarheid, de moreele juistheid en het 
recht zijn volgens hem aan de zijde van de grootste groep; 
de macht van het getal is recht. Een typeerend voorbeeld 
hiervan gaf een linksch Spaamch tijdschrift, dat op de vraag 
of men een besluit van de Cortes om alle rechts georiënteerden 
te onthoofden, ooit rechtvaardig zou kunnen noemen, ant
woordde: „Als de meerderheid daarvoor stemde, zou het 
recht zijn" 17. 
Tegen een dergelijke monstruositeit komt het gezond verstand 
in verzet, en het is dan ook niet te verwonderen, dat de bestrij
ders van de democratie juist op deze consequenties van de leer 
hun felste aanvallen hebben gegrond. Het magistrale requisitoir, 
door den Russischen wijsgeer Nikolai Berdiajew tegen de demo
cratie neergeschreven, neemt dit als uitgangspunt en is in zijn 
geheelen samenhang hiertoe terug te leiden. „De democratie 
kent de waarheid niet, daarom laat zij de ontdekking van de 
waarheid over aan het oordeel van de meerderheid. Slechts hij, 
die geen geloof heeft in de waarheid, die de waarheid niet kent, 
kan de macht van het getal erkennen, het oordeel van de massa 
eerbiedigen. Hij, die in de waarheid gelooft, en die de waarheid 
kent, zal haar niet ten prooi laten aan de gewelddadigheden van 
de quantitatieve meerderheid" 18. 
Zeer juist. Daarmede is dus de democratie als principieel ideale 
staatsvorm weerlegd. Maar is daarmede de ondeugdelijkheid van 
een volksvertegenwoordiging als poUtiek instrument of nog 
sterker, de deugdelijkheid van een autoritair gezag aangetoond? 
Ik kan "het niet inzien. Ik ga er van uit, dat ik in een kenbare 
waarheid geloof, dat ik het natuurrecht, het goddehjk positief 
recht, de wetten der moraal erken als normen, waaraan de 
menschelijke wetgever absoluut gebonden is. Maar hoevele van 
deze normen worden nu werkelijk niet door een constante 
meerderheid bewust of onbewust aanvaard? En hoevele van dit 
betrekkelijk kleine aantal meer betwiste normen zijn nu daad
werkelijk van belang voor de duizenden beshssingen dagelijks 
door de overheid te geven? En voor hoevele maatregelen ont-
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breekt in het natuurrecht, het positief goddelijk recht en de 
wetten der moraal elk zeker richtsnoer?1β. 
En verder: toegegeven dan al, dat ik het vaststellen van de waar
heid niet steeds veilig kan toevertrouwen aan een quantitatieve 
meerderheid, kan ik dat dan wel aan een minderheide Aan welke 
minderheid? Steeds aan dezelfde minderheid? 
Het betoog van Berdiajew is een requisitoir tegen de principieele 
ideaHseering van de democratie, het is geen pleidooi voor een 
ander stelsel. Er is aangetoond, dat de democratie geen zeker
heid biedt voor waarheid en recht; er is niet aangetoond, dat 
een ander stelsel deze wel biedt. Ik geloof niet, dat ooit een 
systeem op zich de juistheid van alle te nemen beshssingen kan 
waarborgen. Misschien lijkt dit mogelijk als men, bij voorbeeld 
met Hegel, den Staat beschouwt als verwerkelijkte redelijkheid 
en zedelijkheid20. Hoe dit ook zij, deze laatste opvatting is mijns 
inziens minstens even verwerpelijk als de principieel democrati
sche. Het is hier echter niet de plaats daarop in te gaan21. 
Men mag aan de volksvertegenwoordiging in het algemeen niet 
verwijten, dat zij feilbaar is op een punt, waar elke andere men-
schelijke instelling evenzeer* faalt. Ziet men in het parlement niet 
een volmaakt instrument tot het vaststellen van de meest juiste 
en rechtvaardige wetten, maar alleen een middel, gebrekkig als 
alle menschenwerk, dat de regeering onder andere kan bijstaan 
in haar wetgevenden arbeid, dan blijkt het in vele opzichten 
een nuttig instituut te zijn. In het algemeen zullen de discussies 
kunnen bijdragen tot het verbeteren en voorzien in lacunes van 
den wetstekst, ook al zijn er voorbeelden te over van wetten, die 
bij de parlementaire behandeling wezenlijk verslechterd werden. 
Maar bovenal geeft de stemming een methode om tot definitieve 
vaststelling te komen, die weliswaar niet zeker tot het beste resul
taat leidt, maar wel het beste tot een zeker resultaat. 
Chesterton heeft in een zijner beschouwingen over het Fascisme 
nog eens de aandacht gevestigd op een zeer voor de hand 
liggende, maar niettemin al te dikwijls vergeten waarheid: dat 
er vele minderheden zijn, doch slechts één meerderheid22. Wie 
het eindoordeel aan de meerderheid overlaat komt met absolute 
gewisheid aan een eindoordeel. Misschien is dit oordeel niet het 
meest juiste, maar het is evenmin gezegd, dat het oordeel van een 
na feilen strijd overwinnende minderheid het meest juiste is. 
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Berdiajew meent dat iemand, die in de waarheid gelooft en haar 
kent, haar niet zal overlaten aan de gewelddadigheden van een 
getals-meerderheid. Maar zal hij de waarheid wel overlaten aan 
de gewelddadigheden van tallooze kleinere groepen? Wordt de 
waarheid beter benaderd met straatgevechten en staatsgrepen? 
De geheele zaak is, dat een besHssing geveld moet worden, en 
de meerderheid is een test, die altijd één uitkomst biedt. Boven
dien lijkt de kans op een zedelijke ontsporing van het oor
deel bij een meerderheid minder groot dan bij een enkeling. Zoo 
eischte het Concilie van Lateranen in 1179 voor bepaalde beslui
ten een meerderheid van twee derden, omdat deze meerderheid 
niet alleen het grootste, maar ook het verstandigste deel werd 
geacht: „pars maior et sanior" a. 
Nu is de meerderheid niet de eenig denkbare test. Men zou ook, 
als zich strijdvragen voordeden, om de beslissing kunnen loten, 
zooals thans reeds bij benoemingen pleegt te worden gedaan 
wanneer de stemmen staken24. Voor het intellect heeft deze 
oplossing echter altijd iets onbevredigends en niemand zou ge
neigd zijn er zich bij neer te leggen als maatregelen betreffende 
leven en welzijn van een geheel volk van het blinde toeval 
afhankelijk werden gemaakt. Men zou ook het eindoordeel 
kunnen toevertrouwen aan een enkel persoon, onafhankelijk van 
de meerderheid. Het veto-recht van sommige staatshoofden is 
een zeer beperkte toepassing van dit denkbeeld. Volkomen door
gevoerd zou het van de parlementen ten aanzien van de wetgeving 
louter adviseerende lichamen maken en het lijkt mij volstrekt 
niet uitgesloten, dat de ontwikkeling van vele constituties in de 
naaste toekomst zich in deze richting zal bewegen. 
Toch heeft de beslissing door de meerderheid in het parlement 
een bijzondere aantrekkelijkheid. Deze werkwijze doet het volk 
zelf deelnemen aan het totstandkomen van de wetgeving, legt 
die zelfs grootendeels in handen van het volk, en verleent aan 
ieder „de mogelijkheid om zijn staatkundig streven tot uiting 
en werking te brengen" 25. Hierdoor wordt dit de meest stabiele 
van alle regeeringsvormen. De gemeenschap zal niet licht naar 
verandering van stelsel streven, waar de gemeenschap zich zelf 
regeert. 
Tenminste, zij meent dat te doen. Ook de representatieve waarde 
van de volksvertegenwoordiging is aan vele bedenkingen onder
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hevig. Daargelaten dat in verschillende zoogenaamd democra
tische landen de zetelverdeeling allerminst in overeenstemming 
is met den uitslag der verkiezingen, is toch ook die uitslag zelve 
in geenen deele een zuiver spiegelbeeld van de meeningen der 
bevolking. Daarvoor worden te zonderlinge methoden gebruikt 
om de groóte kleurlooze massa mee te slepen, zijn te talrijke en 
sterke invloeden werkzaam, bedekt of openlijk, op geoorloofde 
of op verwerpelijke wijze. Log-rolling en compromissen ver-
teekenen weer de stemmingen in het parlement; niet zelden 
wordt juist bij belangrijke aangelegenheden de stemmenhandel 
het meeste gedreven en slaagt een voorstel, dat slechts de werke
lijke instemming van een minderheid heeft *. 
Verschillende constituties erkennen dan ook de mogelijkheid 
van tegenstellingen tusschen parlementaire uitspraak en volkswil 
door naast of na de stemming van de volksvertegenwoordigers 
de stemming van het volk zelf, het referendum, te doen plaats 
vinden. En historisch is door menig plebisciet aangetoond, dat 
met succes een beroep op het volk tegen de volksvertegenwoor
diging kan worden gedaan27. 
"Wil men de meening volgen van vele nieuwere schrijvers, dan 
is het parlement bovendien nog slechts het product van een zeer 
klein onderdeel van het werkelijke volk: een volk is meer dan 
de thans levende volksgenooten, het bestond vóór hen en het 
zal na hen bestaan 28. Het heeft een traditie die ouder is en een 
bestemming die verder in de toekomst ligt dan zijn bestand-
deelen van het oogenblik. Het kan zijn, dat de generatie van 
heden een degeneratie uitmaakt, dat zij in groóte meerderheid 
vervreemd is van den eigen volksaard. Alle volksgenooten te 
zamen, die leven op dezen dag, zijn van het eigenlijke volk 
slechts een klein fragment, bijeengegaard door het toeval van 
hun gelijktijdigheid. Wie een afspiegeling van het volk wil, zal, 
nu het volk der toekomst voor ons onkenbaar is, tenminste aan 
het volk van vroeger, dat wil zeggen aan de traditie, een plaats 
moeten inruimen. Dit is dan wel de meest consequente door
voering van de democratie2e, maar het lijkt niet te verwezen
lijken. Wie deze opvatting aanvaardt, komt dus tot nog grootere 
bescheidenheid in het geloof aan de vertegenwoordigende rol 
van het parlement80. 
De slotsom van dit alles is in ieder geval, dat een wetgevende 

62 



volksvertegenwoordiging noch de eenig goede oplossing, noch 
absoluut verwerpelijk is. De uitspraak van een parlement is niet 
noodzakelijk juist en niet noodzakelijk representatief, maar de 
uitspraken van eenig ander college of eenig ander mensch zijn 
dat evenmin31. De hoedanigheid der wetten kan door de dis
cussie verbeterd worden. Maar het voornaamste voordeel van 
het systeem schuilt in de zekerheid en de stabiUteit, die het aan 
den wetgevenden arbeid verleent. 
Deze stabihteit wint nog aan kracht door de zekere evidentie, 
die het stelsel nu eenmaal heeft. Er zijn verschillende wijsgeerige 
theorieën, volgens welke het gezag in principe bij de gemeen
schap zelve berust. Maar de groóte massa heeft geen behoefte 
aan een dergelijke verklaring. De juistheid van een volksregeering 
is haar zonder meer duidelijk, terwijl elke andere gezagsvorm 
een nadere rechtvaardiging vraagt. Reeds daarom is het goede 
staatsmanswijsheid, de bevolking in de meening te laten, dat zij 
zich zelf regeert, ook al zou dit slechts een waan zijn. 
Bryce zegt terecht, dat een volk dat stabihteit wenscht, genoegen 
moet nemen met een zekere langzaamheid en traagheid, met de 
mogelijkheid dat daden uitblijven waar gehandeld moet worden; 
wenscht het daarentegen snelheid en kracht in de uitvoering door 
een volledige concentratie van macht, dan moet het het risico aan
vaarden van machtsmisbruik en het overhaast nemen van onher
roepelijke maatregelen32. De moeilijkheid is echter, dat een volk 
deze keus niet eens en voor altijd doet, maar geneigd is deze onder 
verschillende omstandigheden verschillend te doen uitvallen33. 
Zoo wordt in onze dagen actie en kracht veelal boven stabiUteit 
verkozen. De actie is vaak dringend noodig en in de langdurige 
periode van democratiseering, die voorloopig ten einde schijnt, 
zijn de bezwaren van het systeem wel zeer pijnlijk naar voren 
gekomen. Wie nu aan het parlementaire stelsel geen overdreven 
waarde hecht en het betrekkelijke en dikwijls vrij illusoire van 
zijn voordeden erkent, zal eerder geneigd zijn aan die bezwaren 
tegemoet te komen dan de eenzijdige theoretische verheerhjkers. 
Wellicht blijkt in de toekomst dat men nog het meest van de 
werkelijk goede zijden van de democratie redt, door niet te 
democratisch te zijn. 

Wat zijn nu in hoofdzaak de gebleken bezwaren, wat waren zij 
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met name in Portugal? Ik behoef niet terug te komen op mis
bruiken als corruptie en dergelijke, die al vroeger besproken wer
den en die niet een specifiek democratisch karakter hebben. Het 
gaat thans om die moeilijkheden, die min of meer inhaerent 
schijnen aan de werking van een omvangrijke wetgevende ver
gadering en die dus alleen door een betere regeling, niet enkel 
door een accidenteel ingrijpen verholpen kunnen worden. Zij 
zijn in hoofdzaak tot een tweetal terug te brengen en, wil men 
ze zonder eenige reserve in zoo sterk mogelijke bewoordingen 
formuleeren, dan komen ze hierop neer: het parlement werkt 
niet en het laat niet werken34. 
Het parlement werkt niet. Tenminste, het werkt gewoonlijk zeer 
langzaam. De besluitvorming in een vrij omvangrijke verga
dering kan uit den aard der zaak niet zeer snel geschieden, tenzij 
het een van die nogal zeldzame aangelegenheden betreft, waar
over het oordeel eenstemmig is en dus ook niet verdedigd of 
uitvoerig gemotiveerd behoeft te worden. Zelfs dan nog blijft 
altijd een zekere procedure vereischt: het voorstel moet tijdig 
aan de leden worden voorgelegd, de vergadering moet zijn 
bijeengeroepen, zekere formaliteiten moeten zijn vervuld. Klach
ten over de traagheid van de wetgeving zijn dan ook aan de orde 
van den dag35. 
Dit alles wordt nog in de hand gewerkt door het steeds moeilijker 

' en ingewikkelder karakter der materie, waarmee de wetgever 
zich heeft in te laten. Economische crisis en sociale wantoe
standen drijven hem tot maatregelen van uiterst technischen aard, 
die een diep inzicht in de verhoudingen en een bijzondere kennis 
van de betrokken beroepen vergen en dus veel tijdroovende stu
die, vóór een kundige beshssing mogelijk is. Dit is des te erger, 
omdat anderzijds dit ingrijpen met een groóte mate van soepel
heid dient te geschieden en dus wijzigingen op zeer korten ter
mijn moeten kunnen worden aangebracht. 
Op alle punten, waar het parlement niet bereid is zich voor deze 
moeilijkheid te bukken en een belangrijk deel van zijn taak uit 
handen te geven, komt de kwahteit van de wetgeving in ge
drang36. De discussies over soms zeer belangrijke onderwerpen, 
maar gevoerd door terzake grootendeèls ondeskundigen, worden 
onbenuUig. Zij leiden evenmin tot een duidelijk begrip van de be
doeling van het ontwerp als tot verbeteringen in den tekst37. 
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Deze toch al niet zoo gunstige situatie wordt nu nog ten zeerste 
vertroebeld door den partijstrijd. De redevoeringen worden voor 
een belangrijk deel niet meer uitgesproken om de medeleden te 
overtuigen — hun houding is toch meestal vooruit bepaald — 
maar als propaganda voor den redenaar zelf en zijn partij. Het 
strijdelement maakt bovendien de stemmingen geheel onzuiver, 
omdat niet zelden in werkelijkheid over iets geheel anders wordt 
gestemd dan over het voorgelegde ontwerp. Het stellen van de 
portefeuille-kwestie, om slechts een voorbeeld te noemen, maakt 
het ministerie en niet het wetsvoorstel tot inzet, en het kan nood
zakelijk zijn te stemmen voor iets, dat men verkeerd acht, om 
grooter kwaad te voorkomen. 
Nauw verwant hieraan is ook het berucht conflict tusschen 
landsbelang en partijbelang. Tegenstanders van het parlemen
taire stelsel halen gaarne gevallen aan, waarin naar hun meening 
politici het partijbelang boven dat van het land lieten gelden, 
om hiermee de innerlijke corruptheid van de partijleiders aan te 
toonen. Zij maken het argument daardoor minder klemmend 
dan het is, want zij schrijven een verschijnsel aan menschelijke 
zwakheid toe, dat in waarheid een zwak van het systeem is. 
Immers, als men met menschen te doen heeft, die uit innerlijke 
overtuiging een bepaalde politieke meening zijn toegedaan, die 
zich als vertegenwoordigers niet van een groep maar van het 
geheele volk voelen, dus ideale parlementsleden zijn, dan is 
weliswaar het stellen van partijbelang boven landsbelang in 
subjectieven zin uitgesloten, maar in objectieven zin kan het toch 
zeer wel voorkomen. Behooren tot een partij uit innerlijke over
tuiging beteekent immers niet anders dan een bepaalden kijk op 
het landsbelang hebben. Wie vast doordrongen is van het geloof 
aan de voortreffelijkheid van zijn denkbeelden, moet de over
winning van die denkbeelden beschouwen als den grootsten zegen 
voor zijn land. Versterking en vooruitgang van zijn partij, draag
ster van die denkbeelden, is voor hem een eminent landsbelang. 
Wordt hij dus gesteld voor de beslissing over het nemen van 
een maatregel, dien hij op zich zelf bezien heilzaam acht, maar die 
het noodlottig gevolg heçft den invloed of de overwinnings-
mogelijkheid van zijn partij te verkleinen, dan is dit voor hem 
de keus tusschen een klein voordeel plus een groot kwaad of 
een klein kwaad plus een groot voordeel. Juist als overtuigd ver-
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dediger van het landsbelang — zooals hij dat in laatste instantie 
ziet — zal hij dus iets moeten doen dat voor dengeen, die een 
andere voorstelling van dat landsbelang heeft, den schijn wekt 
van een voortrekken van partijbelang. 
Het is dus niet altijd moreele verdorvenheid van een partij-
politicus, als hij zijn medewerking weigert aan een op zichzelf 
uitstekend, maar bijzonder impopulair wetsvoorstel. De dictator, 
die een maatregel achterwege laat alleen omdat hij revolutie of 
sabotage vreest, handelt niet anders. Het duurt echter bij autori
taire regeeringen langer voor dit geval zich voordoet. 
De vrees voor impopulariteit is de keerzijde van de zucht naar 
populariteit. Deze laatste draagt het gevaar in zich, dat de be
langen en gerechtvaardigde eischen van kleine bevolkingsgroe
pen, die geen noemenswaardig aantal kiezers leveren, worden 
vergeten of zelfs achtergesteld bij de verlangens van hen, die 
numeriek sterker of beter georganiseerd zijn, en dat zaken, die 
niet zoo tot de groóte massa spreken, worden verwaarloosd38. 
De poHticus, die zich te veel in deze richting laat gaan, maakt zich 
echter wel degelijk schuldig aan een moreele tekortkoming. 
Dat ook door een andere omstandigheid, door het sluiten van 
compromissen, de stemming onzuiver wordt, is een veel ge
ringer bezwaar. Zonder compromissen is geen enkele regeering, 
in welken vorm ook, mogelijk. Zoolang men zich hoedt voor mis
bruiken, zoolang een scherpe afscheiding wordt bewaard tusschen 
wat wel en wat niet principieel onaanvaardbaar is, behoeft op 
zich geen enkel compromis compromitteerend te zijn39. 
In de noodzakelijkheid echter impopulaire maatregelen te om
zeilen, tenzij — zeldzaam geval! — alle partijen hiertoe willen 
meewerken, ligt naar mijn meening de wonde plek van het 
systeem. Zelfs in den meest idealen vorm wordt het parlement 
een strijdperk van politieke overtuigingen, waar men in en om 
de worsteling tusschen theorieën over staat en maatschappij de 
practische nooden van de samenleving uit het oog verhest. Wat 
tenslotte de taak van de volksvertegenwoordiging is, de wet
geving, is van doel tot middel geworden. In het partijstelsel lijkt 
mij dit niet te vermijden. 

Nu het tweede punt: het parlement laat niet werken. Wat men 
in meer strikten zin het parlementaire stelsel noemt, dat wil zeg-
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gen de politieke verantwoordelijkheid van de ministers aan de 
volksvertegenwoordiging en de regel, dat bij een conflict tus-
schen beiden uiteindelijk de minister moet wijken, maakt de 
regeering afhankelijk, beneemt haar vrijheid en kracht. Dat van 
het principe van de scheiding der machten in feite weinig over
blijft is duidelijk. De harmonie tusschen executieve en legislatieve 
legt men uit als harmonie van executieve met legislatieve; de 
aanpassing moet steeds van de zijde der executieve komen, die 
zich heeft te conformeeren aan de wisselende meerderheden in 
de legislatieve. Het recht tot benoeming en ontslag der ministers, 
constitutioneel aan het staatshoofd toegekend, heeft in de prac-
tijk grootendeels zijn waarde verloren en is vervangen door het 
machtsgcbruik van de volksvertegenwoordiging om ministers 
al of niet aan te houden40. 
Het gevolg is een algemeene verzwakking van de uitvoerende 
macht en daardoor van het staatsgezag 41. De kortstondige ambts
duur van vele ministers onthoudt hun de gelegenheid zich be
hoorlijk in te werken, en de steeds dreigende mogelijkheid van 
een geheele of gedeeltelijke kabinetscrisis beneemt hen de nei
ging een politiek op lange baan te voeren. Aan een vooropgezet 
plan, waarvan de verwezenlijking jaren vraagt, zullen niet velen 
zich wagen. 
Het besef, bij alle handelingen rekening te moeten houden met 
de verantwoordelijkheid aan een zeer complex lichaam, waarin 
de verhoudingen niet altijd gemakkelijk te overzien zijn, werkt 
belemmerend. Het volgen en bestudeeren van den loop der 
zaken in het parlement eischt veel tijd en krachten, en de reeds 
gesignaleerde traagheid van het wetgevende college is een voort
durende rem voor het geheele regeeringsapparaat. Minderheden 
kunnen door het voeren van stelselmatige obstructie de werking 
vrijwel verlammen. 
In de nachtzitting van 16 Juli 1925 besteeg een redenaar het 
spreekgestoelte in de Kamer van Afgevaardigden te Lissabon 
en kondigde aan, dat hij van plan was tot den volgenden middag 
twee uur onafgebroken te spreken. Zijn opvolger gebruikte 
slechts vier uren voor zijn betoog. En in die zelfde dagen vielen 
dooden en gewonden bij straatgevechten42. 
Dit is slechts één voorbeeld. Maar het Congres heeft voorbeelden 
te over geleverd van alle verkeerdheden, die aan parlementaire 
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leiders en parlementen eigen kunnen zijn. In andere landen 
werkte het systeem beter of zelfs goed — Salazar heeft daar uit
drukkelijk op gewezen — maar het is begrijpelijk, dat hij meer 
geneigd was dit aan den volksaard en de omstandigheden, dan 
aan de innerlijke kwahteiten van het stelsel toe te schrijven43. 
Sommige volken hebben een bijzondere flair om de zwakke pun
ten van hun staatsbestel in de practijk te corrigeeren; in Portugal 
geschiedde het omgekeerde. 

Toen in 1932 het ontwerp van de nieuwe Grondwet moest 
worden opgesteld, lag dit alles nog versch in het geheugen. Dat 
een autoritaire regeering soortgelijke bezwaren kon hebben als 
de parlementaire en nog andere daarbij; dat wetgeving in het 
algemeen belang niet alleen door de traagheid van een verga
dering, maar ook door de baatzucht van een alleenheerscher ver
ijdeld kon worden; dat overijlde besluitvorming zonder overleg 
voor een gezag even gevaarlijk kon zijn als aarzeling en zwak
heid, al deze dingen werden gemakkelijk vergeten na zes jaren 
van een regeering, die door den Franschen schrijver Bainville 
— geenszins een onbeperkt bewonderaar van het systeem — 
geprezen was als „de meest rechtschapen, de meest wijze en de 
meest gematigde dictatuur in Europa, en tegelijkertijd een van 
de meest krachtige en standvastige in haar optreden"44. 
De Portugeesche geschiedenis had de gevaren van de groóte macht 
van een enkel persoon aangetoond, maar ook de waarheid van 
De Reynolds woord, dat al wat ooit in Portugal bereikt werd, 
langs den weg der autoriteit was tot stand gebracht45. 
Dit was de situatie in 1932. De taak, die de ontwerper van de 
Grondwet zich voor oogen stelde, was de schepping van een 
Nieuwen Staat, en niemand zal kunnen betwisten, dat een doel
bewuste en stelselmatige hervorming van staat en maatschappij 
slechts het werk kan zijn van een man en nooit van een ver
gadering. 
Hier kwam nog wat bij. Individueele geaardheid en individueele 
ervaringen van staatkundige leiders zijn zeker niet de minst be
langrijke factoren die hun werk beïnvloeden. Dat Salazar, afkee-
rig van veel woorden, teruggetrokken, wars van alle publiciteit, 
allerminst de man was om veel waardeering voor de parlemen
taire werkzaamheden te hebben, lag voor de hand. In 1921 tot 
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afgevaardigde verkozen, vluchtte hij na één zittingsdag terug 
naar Coimbra en bedankte voor zijn mandaat. Toen Ferro in 
zijn interview opmerkte, dat sommige tegenstanders Salazars 
anti-parlementarisme toeschreven aan angst, dat zij wel eens 
zouden willen zien hoe hij zich zou redden tegenover een inter
pellatie van dezen of genen, antwoordde Salazar zeer open
hartig: „Zij zouden mij zeker verslaan"46. 
Alle omstandigheden: de algemeene politieke ontwikkeling in 
Europa, de herinnering aan de misstanden onder het afgeschafte 
parlementaire systeem in Portugal, de goede ervaringen van zes 
jaren gematigde dictatuur, de noodzakelijkheid van éénhoofdige 
krachtige leiding bij de vorming van den Nieuwen Staat, 
karaktereigenschappen en eigen ondervindingen van den voor
naamsten ontwerper van de Grondwet zelf, zij alle pleitten 
voor een definitieve afrekening met het denkbeeld van een volks
vertegenwoordiging. 
Maar Salazar deed anders, zij het ook schoorvoetend. De over
gang naar een anderen staatsvorm moest niet te plotseling zijn. 
Persoonlijk prefereerde hij het kleine parlementje van zijn Minis
terraad, maar er waren nog velen in den lande, die anders dachten 
dan hij. En tenslotte beschouwde hij ook dit vraagstuk, evenals 
dat van de monarchie, als niet van essentieel belang. Het was 
daarom niet noodig, door volkomen uitschakeling van eiken 
vorm van volksvertegenwoordiging misschien bekwame en va
derlandslievende krachten van den Nieuwen Staat te vervreem
den. Al erkende hij zelf nog min of meer bevreesd te zijn voor 
het komende parlement, hij noemde het daarom niet minder een 
noodzakelijkheid " . 
Aldus kwam hij tot een compromis en het resultaat daarvan is 
de Nationale Vergadering. Maar bij een compromis is er in den 
regel één, die aan het kortste eind trekt, en dat in dit geval in 
menig opzicht de volksvertegenwoordiging het slachtoffer moest 
zijn, lag voor de hand. 
Het strookte allerminst met Salazars denkbeelden over de ver-
phehting tot waarachtigheid, waaraan ook de wetgever onder
worpen is, om een college te scheppen met eenige nominale 
bevoegdheden, maar dat in werkelijkheid volstrekt niet bij 
machte zou zijn, een zelfstandige rol te spelen en zijn in
vloed op het regeeringsbeleid te doen gelden. In zijn groóte 
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redevoering over de grondslagen van de staatkundige om
wenteling, uitgesproken op 30 Juli 1930, zeide hij: „Wij 
moeten een grondwettige regeling voorbereiden, die net nor
male leven van den Staat kan uitmaken, en waarin de harmonie 
der Machten wordt verkregen zonder aan de wetgevende macht 
haar bevoegdheid en haar prestige te ontnemen of aan de uit
voerende haar stabiliteit en kracht"48. 
Bevoegdheid en prestige; beide moesten behouden blijven en 
merkwaardigerwijze bleken het in menig opzicht grootheden te 
zijn die elkaar uitsloten. Het Congres had zijn prestige vergooid 
door zijn bevoegdheden te misbruiken. En zoo werd de gedach-
tengang van den Grondwetgever ongeveer deze: simt alles uit 
wat de stabiliteit en de kracht van de uitvoerende macht zou 
kunnen deren; maak onmogelijk de herhaling van die tooneelen, 
die het Congres in discrediet brachten; wat van de gebruikelijke 
bevoegdheden van het parlement — wetgeving en controle op 
de Regeering — hiermee nog valt in overeenstemming te bren
gen, verleen dat aan de Nationale Vergadering. Waarlijk, „wie 
zich op het standpunt van dit ontwerp stelt, wendt geen com
binaties van eenigerlei soort met die elementen voor, die zich 
blijven vastklampen aan de oude denkbeelden van partijstrijd 
en parlementarisme"49. Het is een diep wantrouwen, dat de be
palingen omtrent de Nationale Vergadering gedicteerd heeft60. 
Een onderzoek van de verschillende artikelen kan dit het beste 
duidelijk maken. 

„De Nationale Vergadering is samengesteld uit negentig Afge
vaardigden, verkozen op rechtstreeksche wijze door de burgers 
kiezers. Hun mandaat duurt vier jaren"s l. 
In zijn fundamenteele redevoering van 30 Juli 1930, boven reeds 
aangehaald, zeide Salazar: „Hoe ook de samenstelling en de 
wijze van vorming van de Kamers moge zijn, men zal ze het 
uitsluitende recht moeten toekennen om het openbaar beheer te 
controleeren, de algemeene oriëntatie aan het politieke beleid 
van den Staat te geven en de wetten te maken" 52. Gaan wij 
achtereenvolgens deze bevoegdheden na. 
In de eerste plaats wordt gesproken van een controle op het 
openbaar beheer, en niet van een contrôle op de Regeering БЭ. 
Het is duidelijk dat Salazar bovenal gedacht heeft aan een toe-
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zicht op het financieel beleid. Uit den booze was naar zijn mee
ning een contrôle op de Regeering als door het Congres werd 
uitgeoefend, dat ministers voor den strafrechter kon dagen en 
dat geraadpleegd moest worden in alle detailkwesties van de 
bestuursorganisatie, zooals bij voorbeeld over de regeling van de 
functies der ambtenaren64. 
Toch schijnt de nieuwe Grondwet iets verder te gaan, dan uit 
de woorden van Salazar zou volgen, door aan de Nationale Ver
gadering den plicht op te leggen om op het naleven van de 
Grondwet en van de wetten toezicht te houden " . Pereira dos 
Santos meent, dat de ontwerpers van dezen tekst hun woorden 
zoo gekozen hebben, om niet in al te duidelijke termen te spre
ken over een controle op de politiek der Regeering. Hij laat 
hier op volgen, dat de thans gekozen formule hem weinig ge
lukkig voorkomt, omdat in werkelijkheid het de taak van de 
rechterlijke macht is, te zorgen, dat wetten en Grondwet in acht 
worden genomen M. 
In zijn algemeenheid lijkt mij dit laatste minder juist. Speciaal op 
civielrechtelijk en administratiefrechtelijk terrein mist de rech-
terlijke macht in den regel de bevoegdheid tot initiatief, en kan 
zij dus slechts voor de handhaving der wet zorg dragen in de 
haar door anderen voorgelegde gevallen. Tegen onwettige maat
regelen van de Regeering is menigmaal nog met succes beroep 
te doen op een rechterlijke uitspraak, maar tegen onwettige na
latigheid van het landsbestuur vermag de rechterlijke macht 
slechts zelden iets. 
In dezen zin moet dan ook naar mijn meening de opdracht, 
door de Grondwet aan de Nationale Vergadering gegeven, wor
den verstaan: het is de taak van de Nationale Vergadering aan 
de Regeering haar rechtspUcht voor te houden, te protesteeren 
tegen machtsmisbruik en te wijzen op nalatigheden. Zoo noemde 
Salazar dit college dan ook: „een orgaan voor volksvertegen
woordiging en volkstoezicht, tolk voor de klachten, grieven en 
nooden van de openbare diensten en het publiek" 87. 
Omgekeerd kan natuurlijk ook de executieve macht haar ver-
toogen tot de Nationale Vergadering richten. Art. 113 maakt 
het de Regeering mogelijk om op verzoek of eigener beweging 
verklaringen aan de Vergadering te doen toekomen, terwijl bij 
de behandeling van zeer belangrijke aangelegenheden de Minister-
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President persoonlijk het woord kan voeren. Daarenboven mag, 
gelijk wij in het vorige hoofdstuk zagen, de President der Repu
bliek zich in een boodschap tot de Nationale Vergadering wen
den, waarvan deze verpUcht is kennis te nemen58. 
Veel uitgebreider wordt de controle-bevoegdheid van de Natio
nale Vergadering nog, doordat belangrijke maatregelen op het 
gebied van binnen- en buitenlandsche staatkunde niet zonder 
haar goedkeuring kunnen worden genomen. 
Wat het binnenlandsch bestuur betreft, is aan de Nationale Ver
gadering het recht voorbehouden amnestie te verleenen en om, 
in geval van daadwerkelijkcn of dreigenden aanval door een 
vreemde mogendheid of wanneer de openbare orde en veiligheid 
ernstig verstoord of bedreigd worden, op één of meer plaatsen 
van het nationale grondgebied den staat van beleg afte kondigen, 
met geheele of gedeeltelijke schorsing van de grondwettig ge
waarborgde rechten der onderdanenБв. 
Verder komt haar de bevoegdheid toe de grenzen van de onder
scheidene gebiedsdeelen der Natie te bepalen60. Welke deze 
gebiedsdeelen zijn, is opgesomd in het eerste artikel der Grond
wet. De grensbepaling zal dus nooit zoo kunnen geschieden, dat 
van één of meer der met name aangeduide stukken geheel 
afstand wordt gedaan. 
De leiding van de buitenlandsche poUtiek is toevertrouwd aan 
den President der Republiek, vertegenwoordiger der Natie, 
onder medewerking van den President van den Ministerraad en 
de ter zake bevoegde ministers. Het is zijn taak met andere mo
gendheden tot overeenstemming te komen over internationale 
conventies en de onderhandelingen te voeren betreffende ver
dragen over vrede en bondgenootschap, arbitrage en handel. 
Deze conventies en verdragen moet hij echter, door tusschen-
komst van de Regeering, ter goedkeuring aan de Nationale 
Vergadering voorleggen61. 
Dat ook voor het opzeggen van verdragen en conventies de 
Nationale Vergadering moet geraadpleegd worden, vermeldt 
de Grondwet niet. Men zal dit echter naar mijn meening wel 
moeten aannemen. 
Uit den tekst schijnt voort te vloeien, dat verdragen alleen zou
den kunnen handelen over vrede, bondgenootschappen, arbi
trage en handel, terwijl conventies over elke materie denkbaar 
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zouden zijn. Dit onderscheid heeft weinig zin en zou belemme
rend kunnen werken indien een vreemde mogendheid prijs stelde 
op den plechtigen verdragsvorm bij de regeling van een ander 
onderwerp. Voor het binnenland maakt het geen enkel verschil; 
zoowel verdragen als conventies moeten aan de volksvertegen
woordiging worden voorgelegd. Overigens gaat de practijk van 
de buitenlandsche politiek en ook dat soort internationale af
spraken, waarbij de verkregen overeenstemming op minder 
formeele wijze wordt vastgelegd, buiten de Nationale Verga
dering om62. 
Hierop bestaat nog slechts één uitzondering: voor het voeren van 
oorlog of het sluiten van vrede behoeft de President der Repu
bliek de machtiging van de Nationale Vergadering. De mach
tiging den oorlog te verklaren kan alleen worden verleend als 
arbitrage onmogelijk is of mislukt. Zij is niet vereischt wanneer 
een aanval door vreemde strijdkrachten daadwerkelijk geschiedt 
of dreigende is. Uitsluitend voor een oorlog, die van zuiver 
militair standpunt bezien een aanvalsoorlog is, moet dus de 
toestemming van de Nationale Vergadering verkregen wor
den63. 

Zou men het uitoefenen van critiek, het verleenen van machti
gingen aan de Regeering en het goedkeuren van voorstellen 
de actieve zijde van de controleerende werkzaamheden der volks
vertegenwoordiging kunnen noemen, van veel grooter betee-
kenis is in het oog van Salazar de passieve zijde: de gelegenheid, 
die aan de Regeering geboden wordt, om door middel van de 
Nationale Vergadering een zoo groot mogelijke publiciteit te 
geven aan haar handelingen en motieven*4. En als allervoor-
naamste punt hiervan mag dan wel gelden de volstrekte publi
citeit van het beheer der financiën. 
Volgens de Grondwet van 1911 moest het Congres jaarlijks de 
afrekening van de inkomsten en uitgaven van den Staat goed
keuren95. In werkelijkheid bleef echter de practijk, zooals die 
al sinds ongeveer 1859 was geweest: óf de afrekeningen werden 
nooit opgemaakt, óf zij werden nooit gepubUceerd, óf zij werden 
nooit aan de Rekenkamer toegezonden, óf zij werden door dit 
college nooit onderzocht, óf zij werden nooit aan de Kamers ter 
goedkeuring aangeboden, óf deze spraken er nooit een oordeel 
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over uit. Zoo lagen de afrekeningen over 1919—1920 in 1936 
nog steeds ter Landsdrukkerijββ. 
In 1928, bij het aanvaarden van zijn functie als Minister van Finan
ciën, had Salazar reeds terstond de belofte gedaan: „Ik zal het 
land voorlichten over den weg, dien ik denk te gaan, over de 
motieven en de beteekenis van alles, dat niet uit zich zelf al be
grijpelijk is; het zal steeds tot zijn beschikking hebben alle 
gegevens noodig ter beoordeeling van den toestand"67. 
De Grondwet draagt thans aan de Nationale Vergadering op 
„de afrekening over ieder dienstjaar te ontvangen. Deze zal haar 
worden aangeboden vergezeld van de toelichting en de beslis
sing van de Rekenkamer, voorzoover deze de stukken beoordeeld 
heeft, en mede van de overige gegevens, die voor de waar
deering ervan noodig zijn"68. 
Salazar heeft niet alleen de afrekeningen voorgelegd, afgesloten 
sinds de constitutie van de eerste Nationale Vergadering, maar 
ook die over de voorgaande jaren van 1928 — toen hij Minister 
werd — af, om aldus alle gegevens van zijn financieel beleid vol
ledig bekend te maken69. 
De Rekenkamer was reeds in 1930 geheel hervormd om beter 
en sneller haar taak te kunnen vervullen70. Bij decreet-wet 
no. 18.381 van 24 Mei 1930 schafte Salazar verder een regeling 
af, waardoor twee soorten van afrekening naast elkaar bestonden: 
de afrekening over het administratief jaar van twaalf maanden 
(conta da gerencia) en de afrekening over het dienstjaar (conta 
do ano económico), die alle handelingen voortvloeiende uit een 
bepaald budget omvatte71. Dit systeem vormde een rijke bron 
van mystificaties, en van de erdoor geboden gelegenheid allerlei 
ongerechtigheden willekeurig weg te cijferen was een dank
baar gebruik gemaakt. Decreet-wet no. 25.299 van 6 Mei 1935 
liet vervolgens het begrootingsjaar, sinds Pombal gerekend van 
1 Juli tot 30 Juni, weer samenvallen met het burgerlijke, ook al 
ter voorkoming van verwarringen72. Het eerste van deze decre
ten houdt de geheele comptabiliteits-regeling in, die erop is 
ingesteld in korten tijd nauwkeurige en voor ieder begrijpefijke 
afrekeningen te verkrijgen73. 
Om een volledig overzicht van het financieel beheer mogelijk 
te maken, moet de duidelijkheid van de afrekeningen gepaard 
gaan aan de duidelijkheid van de begrooting. Deze laatste is 
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verkregen door het decreet no. 15.465 van 14 Mei 1928 en 
no. 16.670 van 27 Maart 1929, waarbij de geheele techniek van 
het budget veranderd werd74. Eén van de belangrijkste bepa
lingen hiervan ging zelfs over in de Grondwet: Er zal één vol
ledige staatsbegrooting zijn voor het Vasteland, Madeira en de 
Azoren. „Deze omvat alle openbare ontvangsten en uitgaven, 
ook die van de autonome staatsdiensten, van welke afzonderlijk 
speciale overzichten kunnen worden gepubliceerd"75. Het vroe
gere systeem van zoogenaamde autonome fondsen met eigen 
begrooting maakte het moeilijk een inzicht te krijgen in den 
eigenlijken toestand van de Schatkist76. 
De algemeene principes van de begrooting worden jaarlijks door 
de Nationale Vergadering vastgesteld. Zij vormen als het ware 
de voorwaarden, waaronder de Regeering de machtiging ver
krijgt om de inkomsten van den Staat te innen en de openbare 
schulden te voldoen in het komende begrootingsjaar77. De 
nauwe samenhang tusschen belasting- en budgetrecht blijkt uit 
dit artikel wel zeer duidelijk78. Belastingen, voor een onbepaal-
den tijd of voor langer dan één jaar opgelegd, behoeven een af
zonderlijke goedkeuring van de Nationale Vergadering79. Het 
aloude recht der Portugeesche Cortes om de belastingen vast 
te stellen is dus gehandhaafde0. 
Bij het bepalen van de algemeene beginselen, waaraan de begroe
ting zal hebben te voldoen, mag geen inbreuk worden gemaakt 
op den omvang van de uitgaven, reeds vastgesteld bij vroegere 
wetten. Hierbij dient wel in de eerste plaats te worden gedacht 
aan de betaling van aflossingen en renten op staatslceningen. Ook 
tot het aangaan van dergelijke leeningen en tot het verrichten 
van andere handelingen ter verkrijging van crediet, niet behoo-
rende tot de vlottende schuld, is de machtiging van de Nationale 
Vergadering vereischt, die aan haar goedkeuring weer tevens de 
algemeene voorwaarden verbindt81. 

Al de tot dusver opgesomde attributen van de volksvertegen
woordiging maken te zamen haar contrôle-bevoegdheid uit. 
Hoe is het nu gesteld met het tweede punt, door Salazar genoemd, 
het geven van een algemeene oriënteering aan het politieke beleid 
van den Staat? Ik kan niet inzien, op welke wijze de Nationale 
Vergadering dit zou kunnen doen. In het vorige hoofdstuk heb-
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ben wij juist nagegaan, hoe het geven van deze algemeene leiding 
uitsluitend de taak: was van het Staatshoofd, onafhankelijk van 
eenige stemming in de Nationale Vergadering; een taak, die hij 
vervulde door de benoeming van een Chef der Regeering naar 
eigen inzicht. Slechts op zeer indirecte wijze en zeer onvolledig zou 
het vertegenwoordigende college eenigen invloed op het Regee-
ringsbeleid kunnen uitoefenen: door de manier, waarop het zijn 
controle-recht toepast en door zijn wetgevenden arbeid. 
De wetgeving vormt immers het derde en laatste attribuut van 
de Nationale Vergadering: „het maken, het interpreteeren, het 
schorsen en het intrekken van wetten", zegt de Grondwet om
standig, in navolging van die van 1911 8 а . 
Elk lid van de Vergadering heeft het recht van initiatief, of
schoon het voorstel natuurlijk meestens van de Regeering zal 
uitgaan ra. 
Het recht om wetten te schorsen of af te schaffen hangt logisch 
samen met het recht wetten te maken. Minder natuurlijk is het 
recht tot interpretatie, dat aan de Nationale Vergadering gegeven 
wordt. Meestal acht men immers de uitlegging der wetgeving 
in het bijzonder de taak van de rechterlijke macht 8 4 . Nu kan 
men wel in het algemeen zeggen, dat ieder, die een wet heeft 
toe te passen — dus in tallooze gevallen ook de volksvertegen
woordiging — in die toepassing zelve van een eigen interpretatie 
uitgaat. Elke toepassing veronderstelt een interpretatie8 5. 
Dit is echter zoo duidelijk, dat een afzonderlijke vermelding van 
het recht tot interpreteeren daarmee niet verklaard kan worden. 
De commentators van de Grondwet plegen het stilzwijgend 
voorbij te gaan 8 e. Er is geen sprake van, dat rechters in twijfel
achtige gevallen advies aan de Nationale Vergadering zouden 
kunnen vragen. Het best kan men wellicht de toekenning van 
het interpretatie-recht in verband brengen met het gebruik, dat 
in Portugal bestaat, om wetten van fundamenteel belang te doen 
vergezeld gaan van een officicele toeUchting (relatório), tegelijk 
met den tekst gepubheeerd. Deze toeUchting, die soms zeer uit
voerig is, pleegt weer te geven de beweegredenen, die tot het 
uitvaardigen van de wet hebben geleid en niet zelden ook een 
min of meer volledig commentaar. Dat de Nationale Verga
dering het recht heeft een wet te interpreteeren, zou dan aan 
deze toeUchtingen en de andere korte verklaringen omtrent 
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bepaalde wetsartikelen, die men van tijd tot tijd in de Staats
courant aantreft, een officicele bindende kracht kunnen verleenen. 

Een bijzonder geval van wetgeving is de herziening van de 
Grondwet. De procedure hiervoor is hoofdzakelijk in een aan
hangsel geregeld. Imperatief is voorgeschreven, dat de Grondwet 
om de tien jaar herzien zal worden. De Nationale Vergadering, 
in wier mandaatsperiode dat tijdstip valt, beschikt over de noo-
dige bevoegdheden. Als twee derden van het aantal leden der 
Vergadering dit wenscht, kan de herziening vijfjaar eerder ge
schieden en loopt een nieuwe termijn van tien jaar vanaf dat 
oogenblik. De voorstellen en ontwerpen, strekkende tot herzie
ning, kunnen slechts onderwerp van bespreking uitmaken als 
zij de voorgeslagen wijzigingen nauwkeurig omschrijven " . Aan 
een volledige vernieuwing van de Grondwet is blijkbaar niet 
gedacht. 
Deze regeling is geheel overgenomen uit art. 82 van de Grond
wet van 1911, en ten onrechte haalt De Reynold haar dus aan 
als een bijzonder bewijs van Salazars realistischen kijk op de 
noodzakelijke onvolmaaktheid van zijn werk88. Het systeem 
komt mij integendeel zelfs vrij onreëel voor, meer theoretisch 
geconstrueerd dan practisch waardevol. 
Zeer zeker is waar, dat Salazar altijd ten volle doordrongen is 
geweest van de betrekkelijke gebrekkigheid van de door hem 
ontworpen wetten. Telkens en telkens weer heeft hij daar zelf 
op gewezen en er rekening mee gehouden, in de eerste plaats 
met het ontwerp voor de Grondwet zelf89. De Grondwet 
trachtte zoo goed mogelijk te verwezenlijken wat op dat gegeven 
oogenblik te verwezenlijken was, met inachtneming van de 
heerschende denkbeelden en sociale verhoudingen B0. De nieuwe 
Constitutie was daardoor tegelijkertijd bereikt resultaat en pro
gramma voor de toekomst, zij moest de kiem tot zelfver-
nieuwing in zich dragen M. 
Nu is dit alles ongetwijfeld met een zeldzaam gevoel van rea
lisme beschouwd, maar het verklaart nog niet, waarom de her
ziening op zoo mathematische wijze moest worden geregeld. 
Het imperatief voorschrift om tot herziening over te gaan, kan 
tot discussies over de Grondwet dwingen op een zeer ongelegen 
oogenblik, als de gemoederen over het een of ander in hevige 
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beroering zijn en de vereischte rust en bezadigdheid ten eenen-
male ontbreken. Het is dus schadelijk voor de stabiliteit van de 
staatkundige organisatie в2. Aan de andere zijde valt ook niet in 
te zien, welk nut het kan hebben de herziening in de tusschen-
liggende tijdvakken te verbieden, terwijl bovendien de ge
schiedenis wel heeft geleerd, dat een werkelijk krachtige drang 
tot wijziging toch door een dergelijk artikel niet is tegen te 
houdene3. 
Op dit laatste punt is de Grondwet van 1933 echter iets soepeler 
dan haar voorgangster. Als nieuwe bepaling is immers ingevoegd, 
dat de President der Republiek, den Raad van State gehoord, 
in een decreet onderteekend door alle ministers, kan vaststellen, 
dat de Nationale Vergadering, voortkomende uit de eerstvol
gende verkiezingen, constitueerende bevoegdheden zal hebben 
en de Grondwet op speciale, in het decreet omschreven, punten 
zal herzien. Voorwaarde is echter, dat het algemeen welzijn de 
wijziging gebiedend vereischtβ4. Hierdoor is dus meer bewe
gingsvrijheid verkregen. Maar zou het niet beter geweest zijn 
aan de prudentie van Nationale Vergadering en Regeering de 
bepaling van het geschiktste moment voor de herziening over 
te laten en liever in een wat ingewikkelder procedure de rem te 
zoeken tegen al te spontane veranderingen? 
De revisie vindt thans op dezelfde wijze plaats als bij een gewone 
wet. Slechts in één bijzonder geval is een afwijking, en dat nog 
maar facultatief, voorgeschreven. Wijzigingen in de functie of 
de organen der wetgeving kunnen door den President der Repu-
bliek aan een nationaal plebisciet worden onderworpen; de goed
gekeurde veranderingen zijn dan eerst van kracht, wanneer het 
definitieve resultaat van dit plebisciet in de Staatscourant gepu
bliceerd is. Ook hier moet de Raad van State zijn gehoord en 
dienen alle ministers hun medewerking te verleenen. Zonderling 
is, dat ook aan dit plebisciet de voorwaarde van gebiedende 
noodzakelijkheid voor het algemeen welzijn wordt gesteld e5. 
Misschien is dit een slordigheid van den wetgever geweest bij 
het invoegen van deze nieuwe bepalingen, wat eerst naderhand, 
in 1935, geschiedde. Het lijkt redelijker steeds die wijzigingen 
aan een plebisciet te onderwerpen, waarbij de rolverdeeling tus-
schen de verschillende wetgevende organen principicele hervor
mingen ondergaat. Dit zal ook wel de bedoeling van het artikel 
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zijn geweest, dat hoofdzakelijk beoogde te voorkomen, dat in 
de bevoegdheden van de Nationale Vergadering nooit veran
dering zou kunnen worden gebracht zonder de goedkeuring van 
die Vergadering zelf. 
Dat in 1933 een plebisciet beshste over den geheelen tekst van 
de nieuwe Grondwet is reeds vermeld. Dit was voorgeschreven 
door de bijzondere bepaling van artikel 143. Aan de eerste 
Nationale Vergadering, die in 1934 bijeenkwam, verleende arti
kel 139 de bevoegdheid tot herziening der Grondwet in het 
algemeen. Vijfmalen is hiervan gebruik gemaakt. 
Onveranderlijke bepalingen kent de Grondwet niet. "Wel kan 
men een vrij scherp onderscheid maken tusschen de artikelen, 
die niet meer beoogen dan een geschikte regeling te geven, en 
andere, die uitdrukking zijn van de principes van den Nieuwen 
Staat. In groóte trekken loopt dit onderscheid evenwijdig met de 
splitsing van de Grondwet in twee deelen: het eerste inhou
dende de grondslagen van Staat en Maatschappij; het tweede de 
practische ordening der hooge organen. 
Voor den Nieuwen Staat zijn de — grootendeels uit natuurlijke 
verhoudingen afgeleide — fundamenten van zijn constitutie on
aantastbaar ·•. Maar wijselijk heeft men nagelaten bepaalde be
ginselen onveranderlijk te verklaren, zooals de Grondwet van 
1911 deed met den republikeinschen staatsvorm97. En het van niet 
weinig zelfoverschatting getuigende artikel 3 sub 12 van weleer, 
dat rehgieuse congregaties en kloosterorden op Portugeeschen 
bodem „nooit meer" geduld zouden worden, is evenmin over
genomen. 

Hiermede is dan het overzicht van de taak der Nationale Ver
gadering: controle en wetgeving, voltooid. Op welke wijze is 
nu voorkomen, dat dit college bij de vervulling daarvan zou 
terugvallen in de oude kwalen van het Congres: het werkte niet, 
het liet niet werken; 
In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat de Ministers wor
den benoemd en ontslagen door het Staatshoofd, onafhankelijk 
van stemmingsuitslagen in de Nationale Vergadering. „Geen 
Staat is sterk, ab zijn regeering het niet is," heeft Salazar gezegd. 
„Daarom heeft de Grondwet de Regeering onafhankelijk ge
maakt van de wetgevende vergadering en hierdoor van het kie-
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zerscorps, zoodat zij zich niet hoeft te bekommeren om het ver
trouwen of wantrouwen van de Kamers, om kunstmatig opge
roepen stroomingen in de openbare meening of om het instand
houden van partij-klieken" 98. 
In deze onafhankelijkheid van alle opzettelijk geschapen belem
meringen ligt de grootste kracht van de Regeering " . Welke 
wijzigingen de functies van de Nationale Vergadering in de 
toekomst ook nog kunnen ondergaan, nooit zou Salazar bereid 
zijn haar het recht toe te kennen ministeries te verheffen of 
ten val te brengen100. Dit is bij uitsluiting de bevoegdheid 
van het Staatshoofd. In de meeste constituties staat dat ook 
zoo wel neergeschreven, maar de parlementaire practijk maakt 
de aanwijzing van ministers „naar welgevallen" volkomen 
illusoir101. 
Het komt dus alleen aan het Staatshoofd toe, te beoordeelen of 
een minister moet worden gehandhaafd of niet. Ontstaat een 
verschil van meening tusschen één of meer leden der Regeering 
en de Kamer, dan is derhalve de beshssing bij den President der 
RepubHek. Zoo heeft deze een bevoegdheid verkregen, die door 
de Grondwet van 1822 aan den Koning was opgedragen. Daarin 
werden immers, in navolging van Benjamin Constant, niet drie 
maar vier „machten" aangenomen, waarvan de laatste den naam 
droeg van „pouvoir modérateur". Deze macht was hoogste 
arbiter bij conflicten tusschen de drie overige. Maar omdat het 
Staatshoofd, dat de „pouvoir modérateur" moest uitoefenen, 
tevens leider was van de executieve, vielen de beslissingen wel
haast altijd in het voordeel daarvan uit. De instelling van deze 
vierde macht strekte er dus alleen toe de legislatieve aan de 
executieve te onderwerpen102. In 1911 werd zij daarom afge
schaft; thans is zij feitelijk hersteld. 
Tegenover andere schrijvers, die uitsluitend oog hebben voor de 
verzwakking van de Nationale Vergadering, uit deze regeling 
voortvloeiende, is het goed ook eens op de keerzijde te wijzen. 
Nu portefeuillekwesties niet meer voorkomen, krijgt harerzijds 
ook de wetgevende vergadering weer een grooter vrijheid van 
beweging. Het is niet meer noodig partij genooten in het Mi
nisterie te steunen, juist op momenten dat zij ongelijk hebben 
en dus dien steun het meeste behoeven103. Het is niet meer 
noodig voor iets te stemmen, dat men onjuist acht, omdat men 
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de consequenties van een kabinetscrisis niet kan aanvaarden of* 
omgekeerd deze wenscht uit te lokken. 
Aan zijn overwegende macht tegenover de regeering is het 
parlement in de meeste landen gekomen door zijn begrootings-
recht104. De Nationale Vergadering stelt dan ook slechts de 
hoofdbeginselen van de begrooting vast als voorwaarden bij 
haar machtiging tot inning der vorderingen en betaling der 
schulden. Het is dus duidelijk, dat zij nimmer het recht heeft 
deze machtiging zelf te weigeren. Aan de Regeering de middelen 
onthouden, waarover deze moet beschikken om haar taak uit 
te oefenen, is in het systeem van het tegenwoordige Portugeesche 
staatsrecht een ontoelaatbaar dwangmiddel en door dit toe te 
passen zou de Nationale Vergadering zonder den minsten twijfel 
ongrondwettig handelen. 
De Regeering is alleen verantwoording schuldig aan het Staats
hoofd 105. Pereira dos Santos betreurt het, dat thans alle controle 
op de handelingen van de executieve ontbreekt10e. Nu gaat deze 
klacht in haar algemeenheid niet op; verschillende zeer ingrij
pende daden kunnen, naar wij reeds bespraken, niet zonder goed
keuring van de volksvertegenwoordiging worden gesteld. Waar 
is, dat de Nationale Vergadering verder over geen enkel sanctie-
middel beschikt. De nadruk is nu eenmaal verlegd; het bevor
deren van het algemeen welzijn, door de Grondwet van 1911 
nog uitdrukkelijk aan het Congres opgedragen, is thans wel in 
de eerste plaats de plicht van de Regeering107. Daartoe moet 
deze sterk zijn en wie deze kracht wenscht, zal de juistheid van 
Salazars woord moeten erkennen: „Het is minder schadelijk 
zich niet te laten bekritiseeren, dan zich niet te doen gehoor
zamen" a08. 
Waar de ministerieele verantwoordelijkheid aan de Kamer be
staat, moeten ook de Ministers in de Kamer kunnen verschijnen 
om zich te rechtvaardigen en vragen te beantwoordenloe. Vol
gens de Grondwet van 1911 waren zij zelfs verplicht de zittingen 
van het Congres bij te wonen110. Met het wegvallen van de 
verantwoordelijkheid was er niet alleen geen reden, om deze 
bepaling te handhaven, maar integendeel was het aangewezen 
dit voorschrift, dat aan de Ministers alle gelegenheid tot rüstigen 
arbeid ontnam, te schrappenlu. De Grondwets-herziening van 
23 Maart 1935 heeft echter voor den President van den Minister-
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raad de mogelijkheid geschapen om bij de behandeling van 
zaken, rakende de voornaamste nationale belangen, tegenwoordig 
te zijn en het woord te voeren112. De overige aangelegenheden 
tusschen Regeering en Nationale Vergadering worden schrif
telijk afgedaan. 

Kon onder de Grondwet van 1911 het Congres de Regeering 
omverwerpen en het Staatshoofd afzetten, terwijl het zelf, vol
gens de oorspronkelijke redactie, door niemand ontbonden kon 
worden, in den Nieuwen Staat zijn de verhoudingen weer 
omgekeerd113. De President der Republiek kan „de Nationale 
Vergadering ontbinden wanneer de hoogste belangen der Natie 
dit vereischen" 1 1 4. 
Pereira dos Santos heeft er terecht op gewezen, hoe duidelijk 
hier uit het verschil in terminologie tusschen eenige artikelen het 
wantrouwen tegen het wetgevende college spreektU5. De ont
binding is geoorloofd als „de hoogste belangen der Natie dit 
vereischen"; het bijeenroepen van een buitengewone zitting tot 
beraadslaging over bijzondere onderwerpen daarentegen slechts 
in geval van „dringende noodzakelijkheid voor het openbaar 
welzijn"11β. Nog sterker blijkt dit wantrouwen uit de regeling 
der verkiezingen. Het is de taak van den President der Repubhek 
den dag daarvoor vast te stellen, met inachtneming van de voor
schriften der Kieswet117. Als regel is nu in de Grondwet zelf 
bepaald, dat na ontbinding van de Nationale Vergadering de 
verkiezingen plaats vinden binnen zestig dagen en volgens de 
regels van de Kieswet geldig ten tijde van de ontbinding. Tenzij 
de parlementaire zitting voor dat jaar reeds gesloten is, komt de 
Nationale Vergadering dan weer dertig dagen na het einde der 
verkiezingen bijeen. Maar — en dit is een zeer belangrijk punt 
— de President der RepubHek kan den termijn van zestig dagen 
voor de verkiezingen verlengen tot zes maanden, „wanneer de 
hoogste landsbelangen dít raadzaam maken" 118. Ook in deze 
zinsnede stond oorspronkelijk, evenals in het artikel over de 
ontbinding, het woord „vereischen", maar het werd reeds in het 
ontwerp-Grondwet vervangen door het veel zwakkere „raad
zaam maken". Hierdoor is aan het Staatshoofd wel ruimschoots 
de gelegenheid geschonken om zich van een hem onwelgevallige 
Nationale Vergadering te ontdoen118. 
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Aanleiding tot de ontbinding van het parlement zal wel steeds 
zijn een strijd tusschen Regeering en vertegenwoordiging van 
zoodanig belang, dat één van beide zal moeten wijken120. Wie 
het onderspit zal delven staat ter besUssing van het Staatshoofd. 
Maar het is wel niet anders denkbaar, dan dat de President der 
Republiek bijna altijd zijn voorkeur zal geven aan de door hem
zelf onafhankelij к aangewezen Regeering. Het doel van de ont
binding zal dus vrijwel steeds zijn het uitschakelen van een weer
barstige Nationale Vergadering, het doordrijven van een ver
worpen wetsvoorstel — wat in een zelfde zittingsperiode zonder 
tusschenkomende ontbinding niet mogelijk is — en het ver
krijgen van een nieuw college, meer naar den smaak van de 
Regeering samengesteld m . 
Zekerheid van slagen bestaat hier niet, maar men kan met 
Derrick instemmen waar hij zegt, dat de volksvertegenwoor
diging wel steeds een vrij gedwee lichaam zijn zal, gezien de 
regeling van het passieve kiesrecht122. Artikel 85 § 1 der Con
stitutie draagt deze op aan een afzonderlijke wet. Dit is geworden 
decreet-wet no. 24.631 van 6 November 1934, die in het alge
meen verkiesbaar verklaart: 

1. alle mannelijke Portugeesche burgers, die meerderjarig zijn 
of handlichting verkregen hebben, en die kunnen lezen en 
schrijven; 

2. alle vrouwelijke Portugeesche burgers, die meerderjarig zijn 
of handlichting verkregen hebben en het einddiploma be
haalden van een vakschool of van een instelling voor mid
delbaar of hooger onderwijs123. 

Niet verkiesbaar zijn echter: 

1. de tot Portugees genaturaliseerden; 
2. zij, aan wie het actief kiesrecht door rechterlijk vonnis ont

nomen is; 
3. zij, die niet gedurende de vijf voorafgaande jaren daadwer-

kelijk op Portugeesch grondgebied hebben gewoond, be
houdens in geval van afwezigheid in 's lands dienst of voor
zien van geldige papieren; 

4. zij, die wegens politieke misdrijven verbannen zijn van Por
tugeesch grondgebied; 
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5. zij, die op den zesden November 1934 wegens politieke 
misdrijven gevangen waren of aan wie door de Regeering 
vóór dien datum bij wijze van voorzorgsmaatregel een vaste 
verblijfplaats was aangewezen; 

6. zij, die denkbeelden verkondigen in strijd met Portugals 
bestaan als onafhankelijken Staat of met de maatschappelijke 
orde, met het doel hierdoor een gewelddadige omverwer
ping van de instellingen en fundamenteele beginselen der 
maatschappij te bevorderen; 

7. zij, die een openbaar ambt of door den Staat bezoldigde 
functie uitoefenen en niet van de Regeering toestemming 
hebben verkregen een candidatuur te aanvaarden124. 

Elk kiezer kan bezwaar maken tegen de plaatsing van een per
soon op één der candidatenlijsten, op grond dat hij niet aan de 
gestelde eischen voldoet. De beslissing wordt na een contra
dictoire procedure geveld door een speciaal college, bestaande 
uit den Procureur-Generaal der Republiek en twee bijzitters, 
aangewezen door den Minister van Justitie. Alleen bewijs door 
geschrifte is toegelaten128. 
Dit laatste maakt de kans op willekeur, waarvoor Pereira dos 
Santos wegens de vage formuleering van punt 6 bevreesd is, 
wel veel geringer1M. Maar met dezen negatieven eisch neemt de 
decreet-wet nog geen genoegen, want volgens artikel 9 moeten 
alle candidaten een schriftelijke verklaring afleggen, dat zij zich 
onderwerpen aan de fundamenteele beginselen van de gevestigde 
maatschappelijke orde, iets dat ongetwijfeld veel verder gaat127. 
Onjuist of onlogisch is dit echter naar mijn meening niet. Een 
zekere overeenstemming in de grondbeginselen, zooals die in 
deze vage en zeer ruime formule ligt opgesloten, moet er tus-
schen de leden der Vergadering wel bestaan, wil een vrucht
dragende discussie mogelijk zijn. Van een staat, die op bepaalde 
principes berust, kan men niet verwachten, dat hij aan zijn 
tegenstanders de gelegenheid biedt, om deze principes terzijde 
te schuiven128. 
Indien een candidaat na zijn verkiezing uiting geeft aan denk
beelden in strijd met Portugals onafhankelijkheid of aanspoort 
tot gewelddadige omverwerping van de staatkundige en maat-
schappelijke orde, dan kan de Nationale Vergadering zelf zijn 
mandaat intrekken 1 2 β. Dit voorschrift is facultatief. Imperatief 

84 



wordt het mandaat vervallen verklaard bij verlies van burger
schap of poUtieke rechten, in geval van onder-curateele-stelling 
of faillissement zonder rehabihtatie, en wanneer het lid de eerste 
tien of vijftien achtereenvolgende zittingen zonder wettige reden 
verzuimt130. 
De wijze waarop de leden der Nationale Vergadering verkozen 
worden dient om allen partijstrijd in het wetgevende lichaam 
te vermijden. De candidaatstelling behoort de onderteekening te 
dragen van tweehonderd burgers. Zij geschiedt in den vorm 
van een lijst, die de namen van negentig personen inhoudt, 
bereid een candidatuur te aanvaarden 1S1. Niemand mag op meer 
dan één lijst candidaat gesteld worden132. 
De kiezer geeft zijn stem aan een lijst. Hij heeft echter het recht 
namen van hem onwelgevallige candidaten op de lijst zijner 
keuze door te halen133. Verkozen zijn de candidaten van die 
lijst, die het grootste aantal stemmen behaalde, tenzij hun naam 
op meer dan 90 % der biljetten is weggeschrapt ш . Het is dus 
theoretisch mogelijk, dat bij de stemming minder dan negentig 
candidaten verkozen worden en eenige plaatsen vacant blijven. 
Dit systeem heeft het voordeel, dat alle gekozenen afkomstig zijn 
van één lijst en dus de homogeniteit van de Nationale Verga
dering is verzekerd, terwijl het verder bij de samenstelling der 
lijsten mogelijk is te zorgen, dat deze deskundigen voor de be
langrijkste onderwerpen omvatten en dat de verschillende lagen 
der bevolking op harmonische wijze vertegenwoordigd zijn 135. 
Eén lacune valt er in aan te wijzen. Zoodra meer dan twintig 
plaatsen in de Vergadering vacant zijn, worden aanvullende ver
kiezingen gehouden138. Nu een bijzondere regeling hiervoor 
ontbreekt moet men wel aannemen, dat mutatis mutandis de
zelfde werkwijze van toepassing zal zijn als bij de gewone, zoodat 
in dit, overigens natuurlijk zeer zeldzame geval, een groep 
andersgetinte afgevaardigden haar intrede zou kunnen doen. 
In het nieuwe stelsel hebben de verkiezingen meer een plebiscitair 
karakter gekregen, zij zijn een algemeen oordeel over het 
heerschende regime geworden 137. 

Met het wegvallen van den partijstrijd is ook de reden voor het 
voeren van een stelselmatige obstructie verdwenen. Om alle 
wanordelijkheden echter te voorkomen is de Vergadering grond-
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wettig verplicht een reglement op te stellen, dat in ieder geval 
zal moeten inhouden een verbod om zaken te behandelen, die 
niet minstens 24 uur van te voren zijn aangekondigd; de ver
plichting om slechts van het spreekgestoelte het woord te voeren, 
en een beperking van den spreektijd138. Het thans geldende 
reglement geeft aan elk afgevaardigde het recht om twee keer 
over een onderwerp te spreken, de eerste maal 45 minuten, de 
tweede maal 20 minuten. De voorsteller van een ontwerp mag 
het debat in een slotwoord van 15 minuten besluiten. De Presi
dent der Vergadering kan de spreektijden naar eigen inzicht tot 
respectievelijk een uur en een halfuur verlengen ^9. 
Tengevolge van deze regeling kan de Vergadering haar werk
zaamheden sneller afwikkelen. Om dit te bevorderen is ook 
opzettelijk het aantal leden niet te groot genomen, in tegenstel
ling met het Congres, waar het de tweehonderd verre over
schreed 140. 
Maar om het wetgevende orgaan tot grooter spoed aan te zetten 
heeft de Constitutie een nog veel radicaler middel te baat geno
men. Locke verkondigde in zijn beschouwingen over de legis
latieve, dat deze niet steeds in wezen behoefde te zijn, omdat zij 
niet steeds werk te doen heeftM1. De nieuwe Grondwet paste 
deze gedachte wel zeer streng toe, door de zittingsperiode vast 
te stellen op drie maanden, zonder dat verlenging mogelijk is. 
Niet tot deze drie maanden rekent men evenwel de zitting voor 
de eedsaflegging van den President der Republiek, die tot het 
verleenen aan dezen van een vergunning voor buitenlandsch 
verblijf, of speciaal bij dringende noodzaak belegde extra-zit
tingen. De zitting begint op 25 November van ieder jaar; de 
eerste bijeenkomst na de verkiezingen wordt plechtig geopend 
door het Staatshoofd142. 
Deze regeling wijkt wel heel sterk van de vroegere af, toen het 
Congres uitsluitend op eigen initiatief of krachtens wettelijk 
voorschrift bijeenkwam, en de jaarlijksche zitting van vier maan
den door de Kamers zelf onbeperkt kon worden verlengd en 
alleen door hen zelf verdaagd143. Zonder bezwaren is het systeem 
zeker niet. Pereira dos Santos heeft er met name op gewezen 
dat krachtens artikel 91—4° de machtiging, waarover de Regee
ring beschikken moet om de ontvangsten te innen en de uitgaven 
te bewerkstelligen, jaarlijks op 15 December afloopt en dus vóór 
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dien datum dient te worden hernieuwd. Dit laat aan de Nationale 
Vergadering slechts van 25 November tot 15 December den tijd 
voor discussie over de begrooting 114. Zooals wij hieronder nog 
zullen zien zijn de budgétaire werkzaamheden der Vergadering 
echter gewoonlijk niet zoo omvangrijk, als Pereira dos Santos zien 
schijnt voor te stellen, maar toch lijkt deze termijn wel zeer kort. 
In een redevoering op 21 Februari 1936 had Salazar reeds erkend, 
dat deze regeling haar moeilijkheden meebracht en gesproken 
van een wijziging in dien zin, dat de Regeering de Nationale 
Vergadering zou kunnen bijeenroepen, zoodra gewichtige vraag
stukken de raadpleging wemchefijk maakten, tot een totalen 
zittingsduur van drie maanden per jaar14S. Sindsdien is door de 
herzieningswet van 18 December 1937 de President der Natio
nale Vergadering gerechtigd, wanneer hem dit wenschelijk lijkt, 
de zitting tijdelijk te onderbreken. In dit laatste geval mogen de 
tusschenpoozen echter niet zoo lang zijn dat de sluiting eerst 
na den dertigsten April zou kunnen plaats vinden Me. Het be
zwaar is dus slechts ten deele opgeheven. Misschien valt het ver
der te verhelpen door toepassing van het recht, in artikel 81—5° 
aan het Staatshoofd toegekend, om de zitting te verdagen, zonder 
dat hiervoor een bepaalde termijn is gesteld. Nóch verdaging, 
nóch onderbreking mogen evenwel op den voorgeschreven zit
tingsduur van drie maanden inbreuk maken147. 

Aan dit maximum van drie maanden houdt Salazar zorgvuldig 
vast, omdat hieruit belangrijke bevoegdheden voor de Regeering 
voortvloeien. In een modernen staat is het immers niet mogelijk 
de wetgeving gedurende negen maanden van het jaar stop te zetten. 
Nu wordt reeds de bekende staatsrechtelijke vraag, of delegatie 
van wetgevende bevoegdheid bestaanbaar is, door artikel 91—13° 
uitdrukkelijk in bevestigenden zin beantwoord. De Nationale 
Vergadering kan dus haar taak geheel of gedeeltelijk aan de Re
geering overdragen. Maar klaarblijkelijk is dit nog niet vol
doende. Artikel 109 § 2 leert, dat machügingen tot wetgeving, 
tenzij zij met zooveel woorden van duurzamen aard zijn ver
klaard, niet meer dan eens kunnen worden benut, al mogen zij 
wel bij stukjes en beetjes worden gebruikt. Hieruit volgt, dat 
aan delegatie alleen bij bepaalde, duidelijk omschreven onder
werpen is gedacht en zij niet een algemeen karakter kan dragen. 
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Daarom is aan de Regeering een nog veel verder gaande be
voegdheid verleend: in die gevallen, dat het algemeen welzijn 
daartoe dringt of dit noodzakelijk maakt, mag zij decreet-wetten 
uitvaardigen148. 
Volgens de Grondwet, zooals die in 1933 in werking trad, 
moesten deze decreet-wetten nu op één van de eerstvolgende vijf 
zittingsdagen aan de Nationale Vergadering ter ratificatie worden 
aangeboden. Deze kon haar goedkeuring weigeren of den tekst 
van de decreet-wet herzien1*9. Voor een belangrijk deel was de 
rechtscheppende functie van de Vergadering dus teruggebracht 
tot een repressieve controle op de Regeerings-wetgeving. Dat 
goedkeuring achteraf nooit dezelfde waarde kan hebben als 
voorafgaand overleg is duidelijk. Dikwijls zal het ook niet doen
lijk zijn een regeling, die reeds maanden van kracht is, later 
weer af te schaffen, ook al zou men bij vrije beslissing destijds 
die regeling nooit hebben gewenscht. 
Was dus de wetgevende macht van de Nationale Vergadering 
van den aanvang af vrij beperkt, bij de Grondwets-herziening 
van 23 Maart 1935 is zij dusdanig ingekrompen, dat er maar zeer 
weinig van overblijft. Thans behoeven alleen die decreet-wetten 
ter ratificatie te worden aangeboden, die in gevallen, dat het 
algemeen welzijn daartoe dringt of dit noodzakelijk maakt, 
door de Regeering zijn uitgevaardigd ten tijde dat de Nationale 
Vergadering in zitting bijeen isls0. Deze kan weer de goedkeuring 
weigeren of den tekst herzien, maar hoofdzaak is, dat de Regee
ring de overige negen maanden van het jaar over volkomen 
vrijheid tot wetgeving beschikt. Ook tot goedkeuring van inter
nationale conventies en verdragen kan zij onder dezelfde om
standigheden overgaan ш . 
Door dit systeem is de wetgevende bevoegdheid van de Natio
nale Vergadering vrijwel illusoir gemaakt. Het overgangsartikel 
140 had niet alleen bij het plebisciet van Maart 1933 alle onder 
de Dictatuur uitgevaardigde decreten, voorzoover te rijmen met 
de nieuwe Grondwet, impliciet doen goedkeuren, maar ook 
reeds bij voorbaat degene, die nog tot de eerste bijeenkomst 
van de Nationale Vergadering zouden worden uitgevaardigd. 
Sinds 1935 heeft de Regeering een dergelijke carte blanche 
voor driekwart van het jaar. De interpretatie van de woorden 
„wanneer het algemeen welzijn daartoe dringt of dit nood-
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zakelijk maakt" uit artikel 109—2°, is in de practijk buiten
gewoon ruim. 
Mijns inziens gaat dit veel te ver en ontbreekt ook de innerlijke 
logica aan deze werkwijze. Of een bepaalde materie haar regeling 
vindt in een wet, in een geratificeerde decreet-wet of in een 
decreet-wet, die geen ratificatie behoeft, is grootendeels een 
kwestie van toeval, of — wat erger is — van Regeerings-
willekeur. Wie de moeite neemt een jaargang van den „Diàrio 
do Govèrno" door te bladeren, ziet vaak belangrijke dingen 
staan in decreten en onbelangrijke in wetten. Elke orde of regel
maat is zoek. De organisatie der werkgevers in de industrie is 
geregeld bij decreet-wet, in den landbouw bij wet; de geheele 
inrichting der Corporatieve Kamer staat in een decreet-wet, een 
onbelangrijke wijziging betreflènde één sectie ervan in een wet162. 
De voorbeelden zijn te vermenigvuldigen. 
En met dit gebrek aan systematiek kon men nog genoegen 
nemen, als niet tegelijkertijd aan de Regeering zoo groóte gele
genheid geschonken werd om wetten, ook tegen den zin van de 
Nationale Vergadering, in te voeren. Een wet, die waarschijnlijk 
verworpen zal worden, hoeft slechts te blijven liggen tot het 
einde van de legislatieve periode, om daarna te worden gede-
creteerd. 
Mijns inziens was het beter geweest als men een andere methode 
had gevolgd. Men had bij voorbeeld kunnen vaststellen, dat 
alleen die door de Regeering in de „vrije" negen maanden 
afgekondigde decreet-wetten aan ratificatie door de volksver
tegenwoordiging onderworpen moesten worden, waarvan een 
behoorlijk aantal — bij voorbeeld 25 — leden der Vergadering 
dit wenschelijk verklaarde. Overbodige formalistische romp
slomp werd dan voorkomen, terwijl anderzijds de Vergadering, 
indien daar aanleiding toe bestond, steeds nog haar oordeel kon 
uitspreken. 
Nu zou men hiertegen kunnen opwerpen, dat deze mogelijkheid 
om terug te komen op het in de afgeloopen maanden door de 
Regeering gedecreteerde reeds zonder de door mij voorge
stelde wijziging bestaat, omdat de Vergadering hiertoe haar 
recht van initiatief zou kunnen gebruiken. Maar in de eerste 
plaats is dit laatste een veel omslachtiger procedure, en daaren
boven is ook dit recht van initiatief belangrijk beperkt. Immers 
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mist de Nationale Vergadering deze bevoegdheid ten aanzien 
van alle ontwerpen of amendementen, die voor den Staat ver
meerdering van uitgaven of vermindering van inkomsten mee
brengen 153. Deze beperking is nieuw recht, zij is aangenomen 
bij de Grondwets-herziening van 23 Maart 1935. 
De verklaring ervan is niet ver te zoeken. De oude standen
vertegenwoordiging, die de vorst in vroeger eeuwen moest 
raadplegen alvorens hij belastingen kon heffen, was uit den aard 
der zaak een instituut, dat de overheids-uitgaven zoo laag moge
lijk trachtte te houden. Haar opvolgster, de moderne gekozen 
volksvertegenwoordiging, heeft meestal de tegenovergestelde 
neiging154. Niet zelden zijn de Kamerleden zelf door den staat 
gesalarieerden, niet zelden trachten partijen kiezersgunst te win
nen door royaal te zijn met staatsgelden, in wezen een erger 
vorm van corruptie dan omkooperij bij de verkiezingen, want 
daarvoor wordt tenminste alleen de partijkas, niet ook het alge
meen eigendom, misbruikt. De verleidingen zijn groot. 
In Portugal was het noodzakelijk ze te bedwingen, indirect met 
oog op de excessen in het verleden, direct in verband met de 
uiterst strenge voorschriften, die de Grondwet zelf voor het 
financieel beleid van den Staat geeft. Wil de Minister van Finan
ciën zich aan al deze bepalingen kunnen houden, dan moet hij 
ook de zekerheid hebben, dat zijn arbeid niet op onvoorziene 
wijze door voorstellen van de Nationale Vergadering door
broken wordt. 
Het voornaamste van deze voorschriften vinden wij in artikel 66: 
„De begrooting moet de middelen aanwijzen, die noodig zijn 
om het totaal der uitgaven te dekken." Met andere woorden: 
een niet-sluitende begrooting is in Portugal ongrondwettig, en 
de Minister van Financiën, die deze zou opstellen, kan straf
rechtelijk worden vervolgd15Б. 

Het lijkt op het eerste gezicht wel zeer vérgaand, eens en voor 
altijd een bepaalde begrootingspohtiek in de Grondwet vast te 
leggen. Salazar heeft eens opgemerkt, dat er geen grondwet 
bestond voor het ontwerpen van grondwetten, men kan altijd 
van meening verschillen over de vraag of iets constitutioneele 
materie is of niet16β. Maar niet veel kenners van het staatsrecht 
zullen de grens zoo ruim willen trekken als hier is geschied. 
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En toch is deze bepaling in verband met de geheele voorge
schiedenis alleszins verklaarbaar. Salazar heeft haar gezien als 
het eenige middel, waarmee hij althans kon trachten een einde 
te maken aan meer dan een eeuw van wanbeheer 157. Hij hield 
rekening met de Portugeesche mentaliteit, waarvan hij zelf eens 
zeide: „De grootste moeilijkheid, die men ontmoet bij het orde
nen van verschillende onderdeden van 's lands administratie, 
komt voort uit de werkelijke vijandigheid van onzen geest 
tegenover een vast programma van actie. Bij het bestuur van 
Staat en gemeente wil men alles liever overlaten aan de invallen 
van het oogenblik, aan toevallige verlangens; de discipline van 
een weloverwogen, goedgekeurd, vast omlijnd plan, waarvan 
de uitvoering jaren vergt, doet ons temperament bijna geweld 
aan" 158. 
Toen Salazar Minister van Financiën werd, had Portugal in hon
derd jaar tijds slechts drie sluitende begrootingen gehad. Het 
deficit was een chronisch verschijnsel1Б9. De militaire Dictatuur 
had zelfs geen poging gedaan dit onmiddellijk te wijzigen, maar 
was welbewust een andere richting ingeslagen. Zij besloot in de 
eerste plaats den cconomischen en socialen achterstand door het 
uitvoeren van groóte werken te verminderen, in de hoop daar
door landbouw en bedrijven meer rendabel te maken en hierdoor 
weer de opbrengst der belastingen te verhoogen, zoodat tenslotte 
het evenwicht toch zou zijn hersteld. De financiën moesten gered 
worden via het economische leven 1β0. 
In principe was deze politiek van economische stimulatie zeer 
populair. Zij legde geen enkel offer op, de belastingen onder
gingen geen verhooging, voor belangrijke openbare werken 
stelde de schatkist steeds geld ter beschikking, van verlaging van 
loonen en salarissen was geen sprake. En dit alles werd gedragen 
door een verkwikkend optimisme: over eenige jaren zou het 
vanzelf steeds beter gaan, eiken dag beter en beter. Wie trekt 
niet gaarne een wissel op de toekomst? 
De practijk leek minder gelukkig. Eén van de ernstigste grieven 
tegen het parlement was geweest de financieele wantoestand; 
nu, na de afschaffing ervan, vertoonde de schatkist een nog 
somberder beeld 1β1. De stemmen, die al van den beginne af 
gewaarschuwd hadden, dat het probleem in omgekeerde volgor
de moest worden aangepakt, klonken steeds luider. 
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Wat zij zeiden, wat met name één der voornaamste tegen
standers van de „welvaartspolitiek", Salazar, in zijn wetenschap
pelijke artikelen verkondigde, was ongetwijfeld minder aan-
trekkeKjk. Zij stelden voorop, dat men moest beginnen met 
offers te brengen. En voor het overige redeneerde Salazar als 
volgt: Wie groóte openbare werken, aanleg van wegen en ha
vens, spoorbanen en telefoonleidingen, ontwikkeling van den 
handel, uitbreiding van de productie, verhooging van het levens
peil wenscht, en niet ruimschoots over de noodige middelen, 
dat is over credict, beschikt, wil het onmogelijke. Wie over 
crediet wil beschikken terwijl de administratie corrupt, het finan
cieel beheer in wanorde en de munt niet gestabiliseerd is, zoekt 
teleurstellingen en vertrapt het prestige en het fatsoen van den 
Staat. Wie de munt wil stabiliseeren zonder de achterstallige 
rekeningen te vereffenen die de schatkist telkens weer kunnen 
overvallen, zonder de schulden op korten termijn te voldoen of 
te consolideeren, zonder de circulatie-bank te hervormen, mis
kent de ware verhoudingen. Wie de circulatie-bank wil her
vormen zonder haar de noodige middelen ter beschikking te 
stellen om haar taak te vervullen en zonder haar te waarborgen, 
dat de schatkist niet plotseling weer muntbiljetten zal laten druk
ken om de begrootings-tekorten te dekken, mist alle inzicht in 
de voorwaarden van haar bestaan. Wie deze waarborg tegen 
inbreuken van staatswege aan de circulatiebank wil geven zon
der dat de begrooting in evenwicht is, is een warhoofdig idea
list 1β2. Om kort te gaan: het economische leven moet gered 
worden via de financiën, en de politiek van economische stimu
latie maakte elke ordening van de financiën onmogelijk, omdat 
zij neerkwam op het doen van bepaalde uitgaven, te dekken door 
onbepaalde, toekomstig verhoopte inkomsten 163. 
Het is niet te zeggen, welke resultaten de welvaartspolitiek ten
slotte in Portugal zou hebben bereikt. Zij was zeer populair bij 
de zoogenaamde „levende krachten" der Natie1β4. Maar zij viel 
over de voorwaarden van de befaamde Volkenbonds-leening 
in 1928 en met haar val kwam Salazar aan het bewind. 
Salazar aanvaardde zijn functie op 27 April 1928. Eind Juni legde 
hij een begrooting op tafel, die sloot met een overschot van 
anderhalf millioen escudos. In overeenstemming met zijn opvat
tingen waren daarin de inkomsten zeer laag, de uitgaven zeer 

92 



hoog getaxeerd, zooals wel bleek toen een jaar later de afreke
ningen een batig saldo van 285 millioen escudos aantoonden le5. 
Sindsdien zijn dergelijke overschotten jaarlijks teruggekeerd. 
Uit deze en de normale belasting-opbrengsten zijn voortaan de 
groóte werken tot stimuleering van het economische leven be
taald. Gevolg van Salazars beheer was, dat zij op veel grooter 
schaal werden uitgevoerd dan onder de officicele welvaarts-
politiek1ββ. Een enorm vijftienjarenplan is tenslotte in 1936 in 
werking getreden1*7. 
Gezien al deze resultaten, bereikt zonder onredelijke opvoering 
van den belasting-druk, is het wel begrijpelijk, dat Salazar innig 
overtuigd was den eenig juisten weg voor Portugals financieel 
beheer gevonden te hebben en dat hij zijn opvolgers op dit punt 
wilde vastleggen. Het artikel, dat de sluitende begrooting voor
schrijft, wordt dan ook nog gecompleteerd door twee andere, 
die er voor waken dat dit evenwicht niet door een willekeurige 
leeningspolitiek ondergraven wordt. Het was vroeger gebruikelijk 
ook normale, steeds terugkeerende uitgaven onder de buiten
gewone te rangschikken. Het aangehaalde decreet no. 15.465 
had dit al verboden en in navolging daarvan staat ook artikel 67 
der Grondwet leeningen alleen toe voor buitengewone uitgaven 
ter bevordering van het economische leven, voor amortisatie 
van andere leeningen, voor onvermijdelijke uitbreiding van het 
nationaal bezit of voor dringende behoeften van 's lands ver
dediging en welzijn. De vlottende schuld moet aan het einde 
van ieder jaar vereffend zijn 1β8. 
Daarom moeten dan ook de belastingen en andere inkomsten 
van den Staat, naar artikel 65 voorschrijft, zóó worden bepaald, 
dat hun opbrengst volstaat ter dekking van alle wettelijk of con
tractueel aangegane verplichtingen ofwel steeds terugkeerende 
uitgaven, daaronder begrepen de rente en aflossing der staats
schulden. 
Om deze taxatie mogelijk te maken heeft Salazar tevens het 
geheele belastingrecht hervormd. De bestaande wetgeving van 
1922 was theoretisch perfect maar zeldzaam onpractisch, zoowel 
voor den belastingbetaler als voor den Staat1ββ. Decreet-wet 
no. 16.731 van 13 April 1929 baseert den aanslag niet meer op 
het werkelijke, maar op het gemiddelde normale inkomen. De 
administratie is daardoor tevens zeer vereenvoudigd, want is 
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eenmaal het normale inkomen bepaald, dan behoeft aangifte 
alleen te worden gedaan bij merkelijke veranderingen 170. 
De Minister van Financien is dus wel zooveel mogelijk van alle 
middelen voorzien om een vast beleid te vergemakkelijken, maar 
aan de andere zijde rusten dan ook zoo zware verplichtingen op 
hem, dat verstoring van het geschapen evenwicht door onver-
wachte uitgaven, voortvloeiende uit door de Nationale Ver
gadering gelanceerde wetten, uitgeschakeld moet zijn. Zoo is de 
restrictie verklaarbaar, dat het initiatiefrecht niet bestaat voor 
voorstellen, die vermeerdering van uitgaven of vermindering van 
inkomsten meebrengen. Daarom ook is het opstellen van de 
begroeting — vroeger taak van het Congres — nu aan de Regee
ring opgedragen, die daarbij slechts rekening heeft te houden 
met de bestaande wetten en in het bijzonder met de voorwaarden 
door de Nationale Vergadering verbonden aan haar machtiging 
de vorderingen te innen en de schulden te voldoen m . De Ver
gadering stelt dus de principes op van het budget, maar behandelt 
dit niet diepgaand. Tot discussies zal wel alleen aanleiding kunnen 
zijn bij belangrijke veranderingen in de belastingpolitiek, bij 
uitgaven waarvan het bedrag niet wettelijk is vastgesteld of bij 
het aangaan van leeningen172. 

Deze werkwijze, vaststelling van de beginselen door de volks
vertegenwoordiging, volledige uitwerking door de Regeering, 
is dezelfde die ook voor andere wetten is voorgeschreven. Artikel 
92 immers bepaalt: „De wetten, aangenomen door de Nationale 
Vergadering, moeten zich beperken tot het neerleggen van de 
algemeene grondslagen van het geldende recht.' Artikel 93 
zondert hier echter van uit de organisatie van de nationale ver
dediging; de instelling en opheffing van openbare diensten; ge
wicht, waarde en benaming der munten; den standaard van maten 
en gewichten; de oprichting van circulatie-banken of-instellingen 
en de dekking van het papiergeld; alsook de rechterlijke organi
satie. Uitputtend is deze opsomming niet; blijkens artikel 70 § 1 
moet men er nog aan toevoegen: de omschrijving van de 
belastbare materie, de hoogte der belastingen, de eventueele 
vrijstellingen, benevens de gelegenheid voor den aangeslagene 
om te reclameeren en in hooger beroep te gaan. Voor het 
overige is het de taak der Regeering om de decreten, regle-
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menten en instructies voor de goede uitvoering der wetten op 
te stellen178. 
Deze vermijding van detailwerk bekort in de eerste plaats de 
discussies in de Nationale Vergadering "*. Overigens is hier 
slechts in de Grondwet neergelegd, wat overal in de practijk 
geschiedt. De parlementen zijn niet meer in staat den vloed van 
wetgevenden arbeid te verwerken, de leden missen de deskun
digheid voor de technische bijzonderheden. In steeds grooter 
mate wordt de uitwerking van de meer principieel gehouden 
wet aan de ministers overgelaten 176. 
De ondeskundigheid, bron van de meest ernstige grieven tegen 
het parlement, doet zich hierdoor al veel minder sterk gevoelen. 
De Portugeesche Grondwet bestrijdt deze kwaal bovendien nog 
met een ander hulpmiddel: stelselmatige voorlichting door be
voegde, bekwame persoonlijkheden op ieder gebied. Tot dit doel 
is ingesteld de Corporatieve Kamer. 

Ook dit lichaam heeft in de geschiedenis zijn voorloopers gehad. 
Ontstaan in de 14de eeuw, bereikte het Portugeesche gildewezen 
in de daaropvolgende tijden een zeer hoogen bloei. De gilden 
behartigden niet alleen de belangen van het bedrijf en de bedrij fs-
genooten, maar zij speelden ook een politieke rol. Koning Joâo I 
(1385—1433), die zijn troon mede aan hun hulp dankte, gaf hun 
— speciaal in Lissabon — een organisatie met talrijke privileges 
begiftigd. De ambachten waren verdeeld in twaalf groepen of 
banieren (bandeiros); elk van deze zond twee afgevaardigden 
naar een college, dat den naam droeg van „Huis der Vieren
twintig" (Casa dos Vinte e Quatro). De voorzitter hiervan was 
de Volksrechter Quiz do Povo), magistraat wiens beslissing 
algemeen aanvaard werd en die het Huis der Vierentwintig ver
tegenwoordigde bij den Koning. De Volksrechter had steeds 
vrijen toegang tot het Hof, hij stond links naast den Koning, 
wanneer deze in de Cortes verscheen en bij andere plechtige 
gelegenheden; bij een ontmoeting op straat placht de Koning 
stil te houden om hem te begroeten. 
Ook in andere hoofdsteden van districten ontstonden in de 15de 
eeuw dergelijke colleges, die in navolging van het Lissabonsche 
eveneens „Huis der Vierentwintig" heetten, ofschoon hun leden
aantal niet altijd hetzelfde was. 
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Door hun organisatie oefenden de gilden grooten invloed uit op 
het politieke leven; zij hadden afgevaardigden in de vroedschap
pen der steden. Deze „procuradores" zaten slechts op platte 
banken aan de voeten der schepenen; maar verordeningen op 
economisch gebied konden zonder hun goedkeuring niet worden 
uitgevaardigd. 
Nadat Pombal reeds in 1761 den eersten slag aan het gilde wezen 
had toegebracht, verklaarde een decreet van 7 Mei 1834 de 
gilden, en daarmee den Volksrechter, de procuradores en de 
Huizen der Vierentwintig onvereenigbaar met den geest der 
liberale constitutie en derhalve afgeschaft ш . 
Herhaalde malen in den loop der negentiende eeuw hebben 
vooraanstaande geleerden het kunstmatige van dezen maatregel, 
het onnatuurlijke van het organisatieverbod en de daardoor opge-
dwongen „vrijheid" aangetoond. Tradities van eeuwen, instel
lingen die zich geleidelijk en onder den drang van het maat
schappelijke leven zelf ontwikkeld hadden, waren met één penne-
streek aan het liberale dogma opgeofferd. Oorspronkelijk was het 
een kleine élite, die genoeg onafhankelijkheid bezat tegenover 
de modedenkbeelden om aldus te zien. Langzamerhand, tegen 
het begin van de twintigste eeuw, werd het een strooming177. 
Bij de opstelling van de nieuwe Grondwet in 1911 vormde dan 
ook de standenvertegenwoordiging één der belangrijkste punten 
van discussie. Naast de Kamer van Afgevaardigden stelde het 
oorspronkelijke ontwerp een raad, verkozen door de gemeente
besturen. Algemeen vreesde men echter hierdoor de politiek in 
de gemeenteraden te halen — volgens eenstemmig oordeel in 
de Constituante het ergste kwaad dat voor het plaatselijk bestuur 
denkbaar was. De Commissie van Voorbereiding wenschte toen 
de senatoren te doen verkiezen door: Io. de bestuurshchamen 
van het Vasteland, Madeira, de Azoren en de overzeesche ge-
biedsdeelen; 2°. afgevaardigden van het lager-, middelbaar-, 
hooger-, bijzonder- en vak-onderwijs; 3°. afgevaardigden van 
landeigenaars, kooplieden, industrieelen en werklieden. 
De tegenstanders van dit voorstel voerden aan, dat het moest 
leiden tot meervoudig stemrecht, wat niet democratisch was; 
dat de senatoren waarschijnlijk meer oog voor de bijzondere 
belangen dan voor het algemeene welzijn zouden hebben; dat 
de sociale klassen in Portugal alle organisatie misten; en dat de 
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Senaat in hoofdzaak zou komen te bestaan uit vertegenwoor
digers van reactionnaire groepen. 
Ondanks een knappe verdediging, speciaal van Dr. Egas Moniz, 
die nog betoogde dat een Natie bestond uit individuen en 
groepen en dus naast de individueel gekozen Kamer van Afge
vaardigden ook de „levende krachten der Natie" hun vertegen
woordiging moesten hebben, verwierp de Constituante dit voor
stel eveneens en aanvaardde tenslotte een districtsgewijze ver
kiezing der senatoren 178. 
Sidónio Pais, die in 1911 deel uitmaakte van de Constituante en 
de standenvertegenwoordiging toen nog had bestreden als onder
mijnend en gevaarlijk voor de democratie, werd in Maart 1918 
de eerste West-Europeesche dictator, die een corporatieve orga
nisatie van staat en maatschappij nastreefde 17e. Nadat hij drie
kwart j aar later vermoord was, bleven zijn plannen echter liggen. 
De Grondwet van 1933 knoopt nu weer bij de oude, uit de 
maatschappij zelf opgekomen denkbeelden aan, maar werkt ze 
op een nieuwe, aan moderne toestanden aangepaste wijze uit. 
Artikel 102 luidt: „Er zal een Corporatieve Kamer zijn, samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen en 
van de maatschappelijke belangen-groepen. Bij deze laatste wordt 
acht geslagen op hun fundamenteele splitsing in groepen van 
administratieven, moreelen, cultureelen en economischen aard. 
De wet bepaalt welke personen tot deze vertegenwoordiging 
geroepen zijn, de wijze waarop zij worden uitgekozen en den 
duur van hun mandaat." 
Hier is dus het contact geschapen tusschen den Staat en de 
belangen-groepen in de maatschappij. Wij zullen in een later 
hoofdstuk nog uitvoerig op deze belangen-groepen, hun inrich
ting en beteekenis, terugkomen, zoodat thans kan worden vol
staan met een enkele vermelding van het feit, dat de Nieuwe 
Staat streeft naar de organisatie van een standen-maatschappij 180. 
Onder „stand" is dan hier verstaan: de georganiseerde eenheid 
van diegenen, die een zelfde maatschappelijke functie uitoefenen. 
De „stand" groepeert derhalve naar den dienst, die gepresteerd 
wordt, en ziet af van de leidende of ondergeschikte rol van den 
betrokkene bij die prestatie. De economische „standen", degene 
dus die een functie hebben op economisch gebied, bij voorbeeld 
de productie verzorgen van een bepaald artikel of een bepaalde 
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artikelengroep, heeten in de Portugeesche wet corporaties (cor-
poraçoes). De onderafdeelingen, waaruit zij zijn opgebouwd, 
alsmede de niet-economische „standen", vallen samen onder de 
benaming „corporatieve organismen" (organismos corporativos). 
In spraakgebruik en litteratuur gebruikt men echter het woord 
„corporatie" vaak in den algemeenen zin van „stand", en spreekt 
dan van economische, morcelé, cultureele corporaties. In dit 
hoofdstuk is verder dit spraakgebruik gevolgd, omdat „stand" 
een veelzinnig, en daarom gemakkelijk misverstaan woord is. 
De Corporatieve Kamer is dus samengesteld uit de vertegen
woordigers van de plaatselijke besturen en van de administra
tieve, moreele, cultureele en economische corporaties. De leden 
ervan zullen dit derhalve meestal qualitate qua zijn, als voorzitter 
van een corporatie of corporatief orgaan. Daarom schrijft artikel 
102 § 1 voor, dat bij vacature van een functie, waarvan de 
bekleeder als zoodanig zitting heeft in de Corporatieve Kamer, 
op hen die hem wettelijk of statutair vervangen ook de taak 
van vertegenwoordiging overgaat. Hetzelfde geldt in geval van 
beletsel. Oorspronkelijk verwees de Grondwet hier alleen naar 
de bepaling van artikel 85, paragraaf 2, dat iemand niet tegelij
kertijd lid van de Nationale Vergadering en van de Corporatieve 
Kamer kan zijn; later is de omschrijving algemeen gemaakt. 
Voor het overige worden vacatures in de Kamer op dezelfde 
wijze aangevuld als waarop het te vervangen lid benoemd was181. 

De functie van de Corporatieve Kamer is het uitbrengen van een 
verslag en het geven van een oordeel over alle voorstellen of 
ontwerpen van wet, alsmede over alle internationale conventies 
en verdragen, ter goedkeuring aangeboden aan de Nationale 
Vergadering, alvorens in deze de gedachtenwisseling erover aan
vangt 182. Acht de Kamer een wet in het algemeen verwerpelijk, dan 
kan zij zelf een ander ontwerp ter vervanging daarvan opstellen. 
Wel mist zij het recht van initiatief, maar als de Regeering of 
eenig lid der Nationale Vergadering het nieuwe voorstel wil over
nemen, dan wordt dit tegelijk met het eerste behandeld les. 
De Grondwets-herzieningen van 23 Maart 1935 en 18 December 
1937 hebben de bevoegdheden van de Corporatieve Kamer ver
groot en haar een meer zelfstandige positie gegeven. Typeerend 
is de wijziging in den aanhef van artikel 102, dat oorspronkelijk 
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begon met de woorden: „In samenwerking met de Nationale 
Vergadering functionneert een Corporatieve Kamer . . . " en 
tegenwoordig met: „Er zal een Corporatieve Kamer zijn . . ."1 8 4 

Verder is ingevoegd de beoordeeling van internationale conven
ties en verdragen en de mogelijkheid een geheel nieuw ontwerp 
op te stellen, terwijl tenslotte de bepaling, volgens welke de 
Corporatieve Kamer alleen zitting hield als ook de Nationale 
Vergadering bijeen was, dus slechts drie maanden per jaar, geheel 
is geschrapt les. 
Thans kan de Regeering bepalen, dat de Corporatieve Kamer 
doorwerkt ook tijdens verdagingen of onderbrekingen van de 
zitting der Nationale Vergadering. De Kamer kan verder geheel 
of gedeeltelijk worden bijeengeroepen om mededeelingcn van 
de Regeering in ontvangst te nemen. En — wat verreweg de 
belangrijkste vernieuwing is — de Regeering kan de Corpora
tieve Kamer raadplegen over decreten van algemeen belang, die 
zij wil uitvaardigen of over de voorstellen van wet, die zij wil 
indienen bij de Nationale Vergadering. Dit laatste vereenvoudigt 
in hoofdzaak de procedure: is de Kamer al door de Regeering 
gehoord, dan behoeft zij niet opnieuw door de Nationale Ver
gadering geraadpleegd te worden 18β. Maar het inwinnen van het 
oordeel der Kamer over decreten van algemeene strekking kan — 
ofschoon momenteel nog slechts facultatief voorgeschreven 
— in belangrijke mate de inperking van de wetgevende bevoegd
heid der Nationale Vergadering op dit punt verzachten en wordt 
dan ook door Pereira dos Santos terecht met instemming be
groet 187. Een volgende stap in de ontwikkeling zou nu kunnen 
zijn, dat de Corporatieve Kamer bevoegd wordt verklaard ook 
eigener beweging adviezen over wetgeving aan de Regeering 
te doen toekomen. 
De wet spreekt letterlijk over het consulteeren van afdeelingen 
der Corporatieve Kamer. Uit den aard van haar samenstelling 
volgt, dat de Kamer is opgebouwd uit groepjes, die elk voor zich 
op een bepaald gebied deskundig zijn. Raadpleging van de 
Kamer in haar geheel heeft dus in het algemeen geen zin, en 
plenaire zittingen houden zich dan ook alleen met zuiver admi
nistratieve aangelegenheden bezig ш . Men denke bij voorbeeld 
aan het vaststellen van een reglement van orde of de benoeming 
van een voorzitter. 
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Het eigenlijke werk geschiedt in de gespecialiseerde afdeelingen, 
waarvan één of meer bijeenkomen, naarmate de te bestudeeren 
stof dit eischt1ββ. Men kan ze het beste vergelijken met de par
lementaire commissies in onze Staten-Generaal190. Deze afdee
lingen zijn alle vrij klein, het aantal leden varieerde in de oor
spronkelijke samenstelling der Kamer tusschen twee en acht. 
Het is thans niet meer nauwkeurig bij de wet bepaald, maar uit
breiding ligt zeker niet in de bedoeling. De kleine omvang der 
afdeelingen maakt een snelle, weinig formalistische behandeling 
mogelijk. 

Hoe heeft men zich nu de inrichting van de Corporatieve Kamer 
in de practijk voor te stellen? De groóte moeilijkheid was, dat 
de corporatieve organisatie van de maatschappij nog in een 
begin-stadium verkeerde, toen men in 1934 moest aanwijzen 
wie in het college zitting zouden nemen. De fundamenteele 
wetten voor die organisatie dateerden pas van 23 September 1933 
en het zòu tot 1938 duren, eer een aanvang werd gemaakt met 
de vorming van volledige corporaties. In artikel 137 schreef de 
Grondwet dan ook voor, dat het principe van de organische 
vertegenwoordiging in de Corporatieve Kamer door overgangs
maatregelen moest worden verwezenlijkt, zoolang de corpora
tieve organisatie der Natie nog niet voltooid was. 
Voor de eerste mandaatsperiode van de Nationale Vergadering 
is daartoe uitgevaardigd de decreet-wet no. 24.683 van 27 No
vember 1934, later nog aangevuld en gewijzigd door decreet-wet 
no. 24.834 van 2 Januari 1935, wet no. 1.929 van 11 Februari 
1936 en decreet-wet no. 27.221 van 21 November 1936. De 
gegeven regeling verviel in 1938 en is toen vervangen door 
decreet-wet no. 29.111 van 12 November van dat jaar, nader ge
ïnterpreteerd door decreet-wet no. 29.826 van 16 Augustus 1939. 
De nieuwe wet heeft slechts eenige verbeteringen gebracht in het 
systeem, zonder de principes daarvan te wijzigen. Evenals in 1934 
zijn de afdeelingen van de Corporatieve Kamer bij de wet vast
gesteld; maar terwijl vroeger ook nauwkeurig was bepaald uit 
hoeveel vertegenwoordigers van welke organisaties deze afdee
lingen bestonden, is dit thans overgelaten aan het oordeel van 
den Corporatieven Raad. Alleen de inrichting van de afdeeling 
„Plaatselijk Bestuur" vindt men in de wet. 
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De Corporatieve Raad, ingesteld bij decreet-wet no. 24.362 van 
15 Augustus 1934, is een orgaan, dat de voornaamste richtlijnen 
aangeeft voor de corporatieve organisatie en de daaruit voort
vloeiende politieke hervormingen. Het college bestaat uit de 
betrokken Ministers, den Onder-Staatssecretaris voor de Cor
poraties en twee hoogleeraren in het corporatief recht. Overal 
waar een organisme of groep van personen ontbreekt, waaraan 
de taak, een vertegenwoordiger van een bepaald belang voor de 
Corporatieve Kamer aan te wijzen, zou toekomen, is het ook 
weer de Corporatieve Raad, die dezen vertegenwoordiger be
noemt. 
Krachtens artikel 4, 5, 6 en 11 van decreet-wet no. 29.111 en de 
beslissing van den Corporatieven Raad, gepubliceerd in den 
„Diario do Govèrno", serie 1, van 15 November 1938, is de 
samenstelling van de Corporatieve Kamer als volgt: 
Groep A. Economische, cultureele en zedelijke belangen. 
Afdeeling 1. Graan en veeteelt. 
1 vertegenwoordiger van de productie van koren; 
1 vertegenwoordiger van de productie van andere gewassen; 
1 vertegenwoordiger van de molenaars; 
1 vertegenwoordiger van de broodbakkers; 
1 vertegenwoordiger van de veeteelt; 
1 vertegenwoordiger van de landarbeiders; 
1 vertegenwoordiger van de bakkersknechts; 
1 vertegenwoordiger van de bosch- en landbouwkundigen; 
1 vertegenwoordiger van de veeartsen. 
Afdeeling 2. Wijnen. 
1 vertegenwoordiger van de productie van fijne wijnen en 
likeuren; 
1 vertegenwoordiger van de productie van landwijnen en hun 
derivaten; 
1 vertegenwoordiger van de exporteurs van fijne wijnen en 
likeuren; 
1 vertegenwoordiger van de exporteurs van landwijnen; 
1 vertegenwoordiger van de arbeiders in den wijnbouw; 
1 vertegenwoordiger van de bosch- en landbouwkundigen; 
1 vertegenwoordiger van de veeartsen. 
Afdeeling 3. Boschbouw. 
1 vertegenwoordiger van de productie van kurk; 
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1 vertegenwoordiger van de overige productie in den bosch-
bouw; 
1 vertegenwoordiger van de exporteurs van kurk; 
1 vertegenwoordiger van de exporteurs van harsachtige pro
ducten; 
1 vertegenwoordiger van de bosch- en landbouwkundigen; 
1 vertegenwoordiger van de veeartsen. 
Afdeeling 4. Olie, vruchten en tuinbouw. 
1 vertegenwoordiger van de productie van ohe; 
1 vertegenwoordiger van de productie van vruchten en 
groenten; 
1 vertegenwoordiger van de exporteurs; 
1 vertegenwoordiger van de arbeiders; 
1 vertegenwoordiger van de bosch- en landbouwkundigen; 
1 vertegenwoordiger van de veeartsen. 
Afdeeling 5. Visch en conserven. 
1 vertegenwoordiger van de reeders in de visscherij; 
1 vertegenwoordiger van de conserven-industrie; 
1 vertegenwoordiger van de exporteurs van visch in blik; 
1 vertegenwoordiger van de visschers; 
1 vertegenwoordiger van de arbeiders in de conserven-fabrieken. 
Afdeeling 6. Mijnbouw, steengroeven en mineraal-water. 
1 vertegenwoordiger van de mijnbouw-ondememingen; 
1 vertegenwoordiger van de exploitanten van steengroeven. 
Afdeeling 7. Metaal-industrie en chemische producten. 
1 vertegenwoordiger van de metaal-industrie; 
1 vertegenwoordiger van de chemische industrieën. 
Afdeeling 8. Electriciteit en brandstoffen. 
1 vertegenwoordiger van de electrische centrales; 
1 vertegenwoordiger van de bedrijven voor distributie van elec
triciteit; 
1 vertegenwoordiger van de productie van brandstoffen; 
1 vertegenwoordiger van de orde van ingenieurs. 
Afdeeling 9. Bouwbedrijf en bouwmaterialen. 
1 vertegenwoordiger van de steenfabrieken; 
1 vertegenwoordiger van de overige productie van bouwma
terialen; 
1 vertegenwoordiger van de aannemers; 
1 vertegenwoordiger van de architecten; 
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1 vertegenwoordiger van de arbeiders in de bouwvakken; 
1 vertegenwoordiger van de orde van ingenieurs. 
Afdeeling 10. Textiel waren. 
1 vertegenwoordiger van de industrie van spinnen en weven 
van katoen; 
1 vertegenwoordiger van de industrie van spinnen en weven 
van linnen; 
1 vertegenwoordiger van de linnen- en katoenhandel; 
1 vertegenwoordiger van de textiel-arbeiders. 
Afdeeling 11. Transport en toerisme. 
1 vertegenwoordiger van de scheepvaart-ondernemingen; 
1 vertegenwoordiger van de spoorweg-maatschappijen; 
1 vertegenwoordiger van de ondernemingen van auto-transport; 
1 vertegenwoordiger van het hotel-bedrijf en van de vereeni-
gingen op het gebied van toerisme; 
1 vertegenwoordiger van het spoorweg-personeel; 
1 vertegenwoordiger van de chauffeurs; 
1 vertegenwoordiger van de orde van ingenieurs. 
Afdeeling 12. Papier-industrie, drukkerijen en pers. 
1 vertegenwoordiger van de papier-industrie; 
1 vertegenwoordiger van de drukkerijen; 
1 vertegenwoordiger van de periodieke pers; 
1 vertegenwoordiger van de journalisten; 
1 vertegenwoordiger van de typografen. 
Afdeeling 13. Crediet en assurantiën. 
1 vertegenwoordiger van het bankbedrijf; 
1 vertegenwoordiger van de verzekerings-maatschappijen; 
1 vertegenwoordiger van de syndicale onderlinge waarborg-
kassen; 
1 vertegenwoordiger van het kantoorpersoneel. 
Afdeeling 14. Andere takken van handel. 
1 vertegenwoordiger van de groothandelaars; 
1 vertegenwoordiger van de winkeliers; 
1 vertegenwoordiger van het winkel-personeel. 
Afdeeling 15. Wetenschappen en letteren. 
1 vertegenwoordiger van de instellingen voor bijzonder onder
wijs; 
1 vertegenwoordiger van de Universiteiten (gekozen door en 
uit de Rectores Magnifici); 
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1 vertegenwoordiger van de Academiën en Instituten op weten
schappelijk of letterkundig gebied (q.q. de President of Vice-
President van de Lissabonsche Academie van Wetenschappen). 
Afdeeling 16. Kunst. 
1 vertegenwoordiger van de Academiën en Vereenigingen van 
Beeldende Kunst (q.q. de President of Vice-President van de 
Nationale Academie van Beeldende Kunst); 
1 vertegenwoordiger van de architecten; 
1 vertegenwoordiger van de musici; 
1 vertegenwoordiger van de tooneelspelers. 
Afdeeling 17. Lichamelijke opvoeding en sport. 
1 vertegenwoordiger van de sportvereenigingen; 
1 vertegenwoordiger van de jachtvereenigingen; 
1 medicus, gespecialiseerd in vraagstukken van lichamelijke op
voeding. 
Afdeeling 18. Geestelijke en zedelijke belangen. 
1 vertegenwoordiger van de KathoHeke Kerk (aangewezen door 
het Portugeesche Episcopaat); 
1 vertegenwoordiger van de instellingen op het gebied der Missie 
(aangewezen door de bisschoppen in de overzeesche gebieden); 
1 vertegenwoordiger van de „Misericordias" (gekozen door en 
uit de leiders daarvan 1 β 1 ) ; 
1 vertegenwoordiger van de andere particuliere instellingen van 
weldadigheid; 
1 vertegenwoordiger van de orde van artsen. 
Groep B. Plaatselijk bestuur. 
Afdeeling 19. Plaatselijk bestuur. 
1 vertegenwoordiger van de gemeente Lissabon; 
1 vertegenwoordiger van de gemeente Porto; 
1 vertegenwoordiger van de overige stadsgemeenten op het 
Vasteland; 
1 vertegenwoordiger van de plattelandsgemeenten ten Noorden 
van den Douro; 
1 vertegenwoordiger van de plattelandsgemeenten tusschen 
Douro en Taag; 
1 vertegenwoordiger van de plattelandsgemeenten ten Zuiden 
van den Taag; 
1 vertegenwoordiger van de gemeenten in den archipel van 
Madeira; 
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1 vertegenwoordiger van de gemeenten in den archipel der 
Azoren. 
Groep С. Landsbestuur 1 в а. 
Afdeeling 20. Politiek en algemeen bestuur. 
3 deskundigen; 
bij de behandeling van vraagstukken betreffende hygiëne en 
gezondheidszorg bovendien 1 vertegenwoordiger van de orde 
van artsen. 
Afdeeling 21. Landsverdediging. 
2 deskundigen. 
Afdeeling 22. Justitie. 
1 vertegenwoordiger van de orde van advocaten; 
2 andere deskundigen. 
Afdeeling 23. Openbare werken en wegen. 
1 vertegenwoordiger van de orde van ingenieurs; 
2 andere deskundigen. 
Afdeeling 24. Koloniale politiek en economie. 
3 deskundigen. 
Afdeeling 25. Financiën en staatshuishouding. 
3 deskundigen. 
„Juist omdat de Corporatieve Kamer een zoo uitgebreide taak 
heeft bij de bestudeering van wetsvoorstellen en -ontwerpen, 
kan zij nooit het stempel van overdreven specialisatie dragen," 
zegt de considerans van decreet-wet no. 24.683. Artikel 5 van 
de decreet-wet no. 27.221, bevestigd bij artikel 15 van de 
decreet-wet no. 29.111, heeft daarom den President der Kamer 
gemachtigd voor de behandeling van speciale onderwerpen aan 
een afdeeling één of meer bijzondere deskundigen toe te voegen. 

Als wij nu tenslotte bezien, hoe een wet tegenwoordig in Portu
gal tot stand komt, dan is het verschil met de uiterst omslachtige 
en dus langdurige methode van voorheen wel opvallend. In 
1911 wilde men krampachtig vasthouden aan de gelijkwaardig
heid der beide Kamers van het Congres. Als één der Kamers 
een ontwerp aannam en de andere ging niet tot behandeling 
over, dan mocht de eene Kamer den tekst als wet afkondigen. 
Bracht de andere Kamer amendementen aan, dan moest het 
geheel weer ter goedkeuring naar de eene Kamer worden terug
gezonden. Konden deze amendementen niet de instemming 
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van de eene Kamer verwerven, of was het voorstel door de andere 
Kamer geheel verworpen, dan volgde een hernieuwde behan
deling door de beide Kamers gemeenschappelijk. Een zinledig, 
formahstisch, eindeloos vertragend systeem 193. 
Tegenwoordig komen de wetten op vier manieren tot stand: 
1. De Nationale Vergadering heeft de Regeering reeds vooraf 
bij een wet gemachtigd een bepaalde materie te regelen. De 
Regeering maakt krachtens deze delegatie, in overeenstemming 
met artikel 109—2° der Constitutie, al of niet na raadpleging 
van de Corporatieve Kamer, decreten met kracht van wet. 
2. Wanneer het algemeen welzijn daartoe dringt of dit nood-
zakelijk maakt, terwijl de Nationale Vergadering niet bijeen is, 
maakt de Regeering krachtens artikel 109—2° der Constitutie, 
al of niet na raadpleging van de Corporatieve Kamer, decreten 
met kracht van wet. 
3. Wanneer het algemeen welzijn daartoe dringt of dit nood
zakelijk maakt, terwijl de Nationale Vergadering bijeen is, maakt 
de Regeering krachtens artikel 109—2° der Constitutie decreten 
met kracht van wet. Deze moeten in één der eerstvolgende vijf 
zittingen ter ratificatie aan de Vergadering worden voorgelegd. 
Weigert de Vergadering deze ratificatie, dan deelt haar Presi
dent dit mede in de Staatscourant. Door deze publicatie verliest 
de decreet-wet haar kracht. Brengt de Vergadering amendemen
ten aan, dan blijft de decreet-wet voorloopig gelden. Den ge-
amendeerden tekst beschouwt men verder als wetsontwerp. Dit 
gaat ter advies naar de Corporatieve Kamer, tenzij deze al ge
raadpleegd was bij het opstellen van de oorspronkelijke decreet-
wet le4. Voor het overige verloopt de procedure als in geval 4. 
4. Het initiatief tot een wet gaat uit van de Regeering — men 
spreekt dan van ,,wetsvoorstel" (prosposta de lei) — of van een 
lid der Nationale Vergadering — in dit geval heet het „wets
ontwerp" (projecto de lei). Voor het indienen van een wets
ontwerp is toestemming van een speciale commissie uit de 
Nationale Vergadering vereischt19S. 
Heeft bij het redigeeren van een wetsvoorstel de Regeering de 
Corporatieve Kamer reeds geraadpleegd, dan gaat dit recht
streeks naar de Nationale Vergadering. Andere wetsvoorstellen 
en alle wetsontwerpen worden eerst beoordeeld door de Cor
poratieve Kamer in de afdeelingen, die dit aangaat. De President 
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van den Ministerraad, de Minister of Onder-Staatssecretaris voor 
de Corporaties, zoo deze er zijn, de betrokken Minister of Minis
ters, hun vertegenwoordigers en eventueel de afgevaardigde, die 
het initiatief nam, kunnen aan de gedachtenwisseling hier deel
nemen. De bijeenkomsten van de Corporatieve Kamer zijn 
niet openbaar 1 8 e. 
De Corporatieve Kamer is verplicht binnen dertig dagen haar 
oordeel te kennen te geven. De Regeering of de Nationale Ver
gadering — naar gelang het betreft een wetsvoorstel of een wets
ontwerp — kunnen dien termijn in dringende gevallen naar 
eigen inzicht verkorten. Heeft de Kamer na dat tijdsverloop nog 
niet haar uitspraak aan de Nationale Vergadering toegezonden, 
dan kan deze laatste onverwijld met de discussies beginnen, 
zonder verder af te wachten l e 7 . 
Artikel 103 legde in zijn oorspronkelijken vorm aan de Kamer 
de verplichting op, haar meening schriftelijk te verklaren. Bij 
de herziening van 23 Maart 1935 is dit geschrapt. Daar de rap
porteurs uit de Corporatieve Kamer niet in de Nationale Ver
gadering kunnen verschijnen om mondeling hun verslag uit te 
brengen, is de beteekenis van deze wijziging mij niet duidelijk. 
Hetzelfde artikel spreekt ook thans nog in § 2 van toezenden 
(enviar) van het oordeel. 
In de practijk van de afgeloopen jaren is het gebruik ontstaan 
de redactie van de conclusies der Kamer op te dragen aan de 
afdeeling „Politiek en algemeen bestuur", die uit rechtsgeleerden 
bestaat. Deze krijgt hierdoor een soort centrale functie 1ββ. 
De Voorzitter van den Ministerraad zendt de wetsvoorstellen 
der Regeering in aan den President van de Nationale Verga
dering, vergezeld van de noodige toeHchtingen 1 B 9. De Ver
gadering kan slechts tot stemming overgaan als meer dan de 
helft der leden aanwezig is; de absolute meerderheid van stem
men beshst. 
De openbare beraadslagingen in de Vergadering krijgen een meer 
beknopt karakter door het instituut van de zittingen met geslo
ten deuren. Dit zijn ten eerste de zoogenaamde studie-zittingen, 
waarin de wetgevende arbeid wordt voorbereid — te vergelijken 
met de afdeelingsvergaderingen der Staten-Generaal te onzent —, 
terwijl voorts de Vergadering zelf of haar President kan bepalen, 
dat een zitting niet voor het publiek toegankelijk zal zijn200. 
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De beslissingen van de Nationale Vergadering onderscheidt de 
Grondwet in wetten in engeren zin en resoluties. Die van 1911 
deed hetzelfde, maar liet volkomen in het duister waarin dit 
verschil bestond 201. Thans is tenminste bepaald, welke beshs-
singen als resoluties zijn afte kondigen, namelijk: de goedkeuring 
van de jaarlijksche afrekeningen, de machtiging oorlog te voeren 
of vrede te sluiten, de goedkeuring van internationale conventies 
en verdragen, de besHssing tot vervroegde Grondwets-herziening 
en tenslotte de ratificatie van decreet-wetten 202. Wat nu eigenlijk 
het onderscheid uitmaakt is moeilijk vast te stellen. Of uit een 
besluit algemeen bindende regels voortvloeien, kan het criterium 
niet geweest zijn. Verdere gevolgen zijn aan de verschillende 
benamingen ook niet verbonden. 
Wel beteekenis heeft het verschil tusschen wetten en decreet-
wetten eenerzijds, en gewone decreten anderzijds. Gewone de
creten kan de Regeering immers te allen tijde vrijelijk uitvaar
digen; volgens artikel 109—3° strekken zij tot goede uitvoering 
der wetten. Maar dit geeft geen zekerheid, hoe beide te onder
scheiden. Slechts in zeer enkele gevallen spreekt de Grondwet 
uitdrukkelijk van regeling bij de wet. Zoo in het reeds geciteerde 
artikel 93; voorts in artikel 70, waarin vaststelling bij de wet 
wordt voorgeschreven van de algemeene beginselen betreffende 
de belastingen, de rechten geheven door openbare diensten, en 
het beheer en de exploitatie van staats-eigendommen en -onder
nemingen, en in nog enkele andere gevallen meer 203. Misschien 
is het onderscheid tusschen wet en decreet te construeeren uit 
artikel 141. Dit behandelt de wetten en decreet-wetten, uitge
vaardigd vóór de totstandkoming van de nieuwe wetgevende 
lichamen. Artikel 140 handhaaft ze in het algemeen; maar vol
gens artikel 141 kunnen zij worden herroepen door gewone 
decreten, voorzoover zij betreffen de inwendige organisatie van 
de staatsdiensten en geen verandering brengen in den rechts
toestand der burgers of de wettelijke positie der ambtenaren, 
noch uitdrukkelijk bij de wet te regelen materie behelzen 2M. 
De slotsom zou dus zijn, dat de inwendige organisatie van staats
diensten, behoudens de genoemde restricties, onderwerp van 
decreten uitmaakt. 
Artikel 81—9° maakt nog onderscheid tusschen verordenende 
en bijzondere decreten. Het verschil hiertusschen valt op te 
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maken uit artikel 11 der decreet-wet no. 22.470 van 11 April 
1933, waarin de afkondiging der wetten geregeld wordt. Ver
ordenende decreten (decretos regulamentares) geven voorschrif
ten, zij zijn algemeene maatregelen van bestuur; bijzondere 
decreten (decretos individuáis) betreffen de handelingen ge
noemd in artikel 109—4° van de Grondwet, namelijk benoeming, 
overplaatsing, pensionneering, ontslag enz. van burgerlijke of 
militaire ambtenaren. 
De President der Republiek onderteekent de bijzondere decre
ten, op straffe van nietigheid. Wetten, resoluties, decreet-wetten 
en verordenende decreten kondigt hij af205. Weigering van deze 
afkondiging zal, als het decreten of decreet-wetten betreft, leiden 
tot een conflict met de Regeering en dus tot ontslag van de 
betrokken Ministers, tenzij deze in die weigering berusten. Ten 
aanzien van wetten of resoluties liggen de verhoudingen anders. 
Sinds de invoering van de constitutioneele monarchie hadden de 
Portugeesche Koningen niet steeds, en dan nog slechts een zeer 
beperkt recht van veto 20β. Dat de Grondwet van 1911 het in het 
geheel niet aan den President der Republiek toekende, lag voor 
de hand, gezien het feit dat hij slechts een creatuur was van het 
Congres ï07. In 1933 heeft men nu de bevoegdheid van het Staats
hoofd iets uitgebreid, zonder te tomen aan het beginsel, dat het 
oordeel in laatste instantie bij de volksvertegenwoordiging be
rust. Artikel 98 bepaalt: „De door de Nationale Vergadering 
aangenomen ontwerpen (dat hier niet tevens van voorstellen 
gesproken wordt, is kennelijk een slordigheid) worden toege
zonden aan den President der Republiek, om binnen de eerst
volgende veertien dagen als wet te worden afgekondigd. De 
ontwerpen, die niet binnen dezen termijn zijn afgekondigd, 
zullen opnieuw aan het oordeel der Nationale Vergadering wor
den onderworpen. Wanneer zij dan worden goedgekeurd door 
een meerderheid van twee derden van het wettelijk aantal leden, 
kan het Staatshoofd de afkondiging niet weigeren." 
De Reynold beschouwt het als een versterking van de presidiale 
macht, dat het Staatshoofd zijn eisch tot hernieuwde behandeling 
niet behoeft te motiveeren. Met Pereira dos Santos zie ik hierin 
veeleer een lacune 208. Dat stilzwijgen steeds een voordeel voor 
den President zou zijn is nog niet zoo zeker. 
Een sanctie op de verpüchting tot afkondigen ontbreekt. De 
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Grondwet van 1911 hield de wonderlijke constructie in, dat het 
stilzwijgen van het Staatshoofd na veertien dagen met bekend
making gelijkstond 20e. Thans schijnt men meer vertrouwen te 
hebben in de vrijwillige nakoming van consdtutioneele plichten. 
Onbelangrijk is dit punt niet, want de afkondiging is een essen
tieel vereischte voor de geldigheid der wet; dit blijkt uit de 
woordkeuze van artikel 98, dat spreekt van door de Nationale 
Vergadering goedgekeurde ontwerpen, die aan den President 
worden gezonden; van een wet is eerst sprake na de afkondiging. 
De onafhankelijkheid van de legislatieve en het niet-deelhebben 
van het Staatshoofd aan de eigenlijke wetgeving liggen uitge
drukt in de formule van afkondiging. Voor wetten is deze be
paald in de Grondwet: „In naam der Natie stelt de Nationale 
Vergadering vast en kondig ik af de volgende wet (reso
lutie): . . ." 210. De verdere regels omtrent de afkondiging en het 
in werking treden staan in de reeds aangehaalde decreet-wet 
no. 22.470. Voor decreet-wetten is de formule: „Krachtens de 
machtiging verleend bij de wet van . . . " — of: „Krachtens de 
bevoegdheid verleend door het tweede gedeelte van het tweede 
nummer van artikel 109 der Grondwet. . ." — „stelt de Regee
ring vast en kondig ik af, om te gelden als wet, het volgende:. 
Aan het einde van den tekst komen de woorden: „Het boven
staande worde gepubliceerd en nageleefd" 2U. 

Het valt niet te ontkennen, dat de regeling van initiatief en veto 
aan de Nationale Vergadering een zekere, zij het ook beperkte, 
onafhankelijkheid verleent. In de practijk heeft de Vergadering 
tot dusver dan ook volstrekt niet een slaafsche onderworpenheid 
aan de Regeering getoond. Niet alle decreet-wetten werden 
zonder meer geratificeerd; verschillende afgevaardigden hebben 
zeer ingrijpende wijzigingen in de Grondwet voorgesteld, een 
zeer groot aantal ontwerpen is door afgevaardigden ingediend; 
onder andere is het initiatief tot het verbod der geheime genoot
schappen van den afgevaardigde Cabrai uitgegaan 212. 
Bij de uitoefening van haar controleerende bevoegdheid is de 
Nationale Vergadering onafhankelijk gemaakt door haar niet 
alleen aan te wijzen op de inlichtingen vanwege de Regeering 
verschaft, maar haar ook een zelfstandig onderzoek toe te staan. 
„De leden der Nationale Vergadering kunnen alle officicele 
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lichamen of instanties hooren, raadplegen of om inlichtingen 
vragen betreffende onderwerpen van openbaar bestuur. De offi-
cieele instanties kunnen (lees: mogen) echter niet antwoorden 
zonder voorafgaande machtiging van den betrokken Minister." 
Alleen dan is het dezen veroorloofd zijn permissie te weigeren, 
als het staatsgeheim dit noodig maakt. Artikel 106 slot geeft 
aan de afdeelingen der Corporatieve Kamer gelijke bevoegdheid 
op dit punt als aan de afgevaardigden 213. 
Zoowel Nationale Vergadering als Corporatieve Kamer hebben 
ook het recht zelf hun inwendige organisatie en orde te regelen, 
hun eigen bestuur te kiezen en de geloofsbrieven van hun leden 
te onderzoeken. Dít laatste gebeurt in de Corporatieve Kamer 
door een bijzondere commissie 214. 
De leden van beide colleges zijn in het algemeen onschendbaar 
voor uitlatingen bij de uitoefening van hun taak gedaan en voor 
de door hen uitgebrachte stemmen. Hun civiel- en strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid voor eerroof, laster en beleedigingcn, ver
grijpen tegen de openbare zedelijkheid of openlijke opruiing tot 
misdrijf blijft evenwel ongerept. Het college, waartoe zij be-
hooren, kan eveneens hun mandaat intrekken als hun uitlatingen 
strijden met Portugals onafhankelijkheid of aansporen tot ge
welddadige omverwerping van de staatkundige en maatschap-
pelijkc orde. 
Verder kunnen (lees: mogen) de leden niet in hechtenis genomen 
of gevangen gehouden worden zonder toestemming respectie-
velijk van de Nationale Vergadering of den President der Cor
poratieve Kamer, tenzij het door hen begane misdrijf bedreigd 
is met een der zwaardere of daarmee overeenkomstige straffen 
in de strafschaal, en in dat geval nog alleen krachtens rechterlijke 
beschikking of bij betrapping op heeter daad 215. 
Indien een strafrechtelijke vervolging tegen eenig afgevaardigde 
is aangevangen en deze, na vooronderzoek, door den rechter is 
gesteld in staat van beschuldiging van een ernstig misdrijf, ter
wijl de Nationale Vergadering of de Corporatieve Kamer bijeen 
is, moet de rechter dit feit mededeelen aan de Vergadering of 
den President der Kamer, die zal besUssen of de afgevaardigde 
dient geschorst te worden ter voortzetting van het proces, tenzij 
weer het begane misdrijf bedreigd is met een der zwaardere 
of daarmee overeenkomstige straffen in de strafschaal. 
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Ten rijde van de bijeenkomsten van de colleges waartoe zij be-
hooren, kunnen (lees: mogen) de afgevaardigden niet worden 
opgeroepen als juryleden, deskundigen of getuigen in rechts
zaken, zonder toestemming van de Nationale Vergadering of 
den President der Corporatieve Kamer 21β. 
Tegen corruptie der leden van de Nationale Vergadering waakt 
artikel 90. Zij mogen niet van de Portugeesche of een buiten-
landsche Regeering gesalarieerde functies of betaalde opdrachten 
aanvaarden, uitgezonderd: I o. tijdelijke diplomatieke zendingen 
en militaire opdrachten of commando's, waarvoor zij hun woon
plaats niet buiten het Vasteland behoeven te vestigen; 2°. neven
functies, wettelijke promoties, definitieve aanstellingen en be
noemingen in gelijksoortige functies tengevolge van reorgani
satie van den dienst; 3°. benoemingen, die de Regeering volgens 
de wet doet na het houden van een vergelijkend examen, of op 
voordracht van lichamen, waaraan wettelijk de aanwijzing of de 
keus van den functionaris toekomt. De marge is dus nogal ruim 
genomen. Verder is den afgevaardigden verboden het vervullen 
van functies van bestuur, beheer en toezicht — anders dan krach
tens benoeming door de Regeering — en het zijn van juridisch 
of technisch adviseur in ondernemingen of maatschappijen, ge
vormd op grond van speciale concessies of overeenkomsten met 
den Staat, of die bijzondere voorrechten van den Staat genieten 
anders dan krachtens algemeene wetten, van dezen subsidies 
ontvangen of garantie van winst of rente verkregen. Contracten 
door afgevaardigden met de Regeering gesloten zijn nietig. 
Afgevaardigden kunnen niet concessionaris zijn; noch zij, noch 
hun compagnons kunnen concessies verwerven, deelnemen aan 
openbare verpachtingen óf aanbestedingen, of participeeren in 
de financieele operaties van den Staat; al dergelijke contracten 
of handelingen zijn van rechtswege nietig. Tenslotte is het den 
afgevaardigden niet geoorloofd tijdens de bijeenkomsten der 
Nationale Vergadering hetzij burgerlijke hetzij militaire open
bare functies uit te oefenen. Overtreding van eenig in deze alinea 
genoemd voorschrift heeft verhes van het mandaat tengevolge. 
De sluitsteen op al deze verbodsbepalingen ligt in de in 1937 
nieuw ingevoegde paragraaf 4 van artikel 85. Tot dan toe was 
het immers nog altijd mogelijk voor een afgevaardigde zich aan 
al deze belemmeringen te onttrekken, door op het geschikte 
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oogenblik zíjn mandaat neer te leggen. Tegenwoordig is dit 
alleen toegestaan als de Nationale Vergadering — of, in den tijd 
tusschen de zittingen, haar President — zijn ontslag aanvaardt. 
Pas door deze aanvaarding houdt hij ook op afgevaardigde 
te zijn. 
De leden van de Nationale Vergadering hebben recht op een 
geldelijke vergoeding, doch alleen gedurende de drie maanden 
waarin het college bijeenkomti17. Het bedrag daarvan is vast
gesteld bij de decreet-wet op het kiesrecht, no. 24.631, op 
3000 $ per maand (ongeveer 240 gulden). Cumulatie met ambte
naars-salarissen is niet mogelijk, de afgevaardigde moet kiezen 
tusschen salaris of vergoeding. Voor elke zonder wettige reden 
verzuimde bijeenkomst wordt 100 $ afgetrokken 21β. 
De oude wet op de Corporatieve Kamer kende aan haar leden 
een gelijke vergoeding toe 2 1 9. In de nieuwe ontbreekt deze 
bepaling. 
De duur van het mandaat der afgevaardigden in de Corporatieve 
Kamer is uit den aard der zaak onbepaald en voor elke post 
weer afhankelijk van andere factoren. De Nationale Vergadering 
wordt in principe gekozen voor vier jaar — dus voor een jaar 
langer dan vroeger de Kamer van Afgevaardigden — maar het 
Staatshoofd heeft het recht van ontbinding in onbeperkte mate. 
Vinden de verkiezingen plaats na een ontbinding, dan voltooit 
de nieuwe Vergadering zoo noodig daarenboven nog de reeds 
aangevangen driemaandelijksche zitting. Na afloop der vier jaar 
blijft de Vergadering in haar oude samenstelling bestaan tot het 
resultaat van de verkiezingen definitief is vastgesteld 2 2 0. Anders 
zouden extra-bijeenroepingen in dien tijd onmogelijk zijn. 
De enkele bijeenkomst van de Vergadering heet in de Grondwet 
„zitting" (sessâo); het geheel der zittingen in één jaar „zitting" 
of „legislatieve zitting" (sessâo legislativa); de geheele periode 
van vier jaren „legislatuur" (legislatura). Een verworpen wets
voorstel kan in dezelfde legislatieve zitting niet weer worden 
ingediend; een nog niet behandeld voorstel behoeft in de vol
gende legislatieve zitting van dezelfde legislatuur niet te worden 
herhaald 221. 

Hiermede is het geheel der bepalingen over Nationale Verga
dering en Corporatieve Kamer overzien. Rest thans nog na te 
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gaan. Koe men zich de toekomstige ontwikkeling van dit systeem 
voorstelt. 
Want dat de nieuwe denkbeelden over de inrichting van den 
Staat nog niet hun volle ontplooiing hebben gevonden, is be
grijpelijk en algemeen erkend. In een redevoering op 26 Mei 
1934 zeide Salazar: „Aan niemand, die met aandacht deze pro
blemen volgt, kan het ontgaan, dat de organisatie van de wet
gevende macht in de Grondwet tot op zekere hoogte een soort 
compromis vormt met opvattingen, die nog voor korten tijd 
opgeld deden met een kracht, meer berustende op geestelijke 
sleur dan op hun eigen waarde. Het lijkt mij toe, dat deze grond
wettige instelling nog meer diepgaande wijzigingen zal moeten 
ondergaan; de ervaring en de verbreiding van de nieuwe denk
beelden zullen deze te rechter tijd aanbrengen" 222. 
Maar toch mist de inrichting van thans niet alle beteekenis voor 
de toekomst. Dr. Costa Leite, langen tijd Salazars rechterhand 
op het Ministerie van Financiën, later zelf Minister, schreef in 
1936: „De oplossing, díe de Portugeesche Grondwet op het 
oogenblik inhoudt, bedoelt niet een volmaakte of definitieve 
oplossing te zijn, om de eenvoudige reden dat wij nog staan aan 
het begin van de corporatieve organisatie, die tot grondslag moet 
strekken aan de staatkundige organisatie. Maar al is deze oplos
sing als het ware een voorloopige, toch duidt zij reeds den weg 
aan, dien wij inslaan" 223. 
Zoowel Salazar als Costa Leite spreken meer in het bijzonder 
van de wetgevende macht. Maar de Nationale Vergadering 
heeft ook nog een controleerende functie. Ongetwijfeld is het 
volkomen waar, wat Pereira dos Santos zegt, dat men ook het 
parlementaire toezicht op de Regeering niet als iets onaantast
baars moet zien. Het systeem is zooveel waard als zijn resultaten. 
Men kan zich voorstellen, dat een volk andere methoden vindt 
om zich te waarborgen tegen gouvemementeele willekeur 224. 
Maar zijn inderdaad tot dusver dergelijke methoden gevonden? 
Het is teekenend, dat alleen een Salazar zoo slecht begrijpend 
schrijver als Sieburg voorstelt, de leden der Nationale Verga
dering door de Regeering te doen benoemen, dat wil dus zeggen, 
de controleerende volksvertegenwoordiging af te schaffen en in 
haar plaats een volkomen zin- en willooze regeeringsvertegen-
woordiging bij de Regeering te vormen 225. Zelfs de Lissabon-

114 



sehe hoogleeraar Marcelo Gaetano, die een uiterst autoritair 
standpunt verdedigt, wil een, zij het nog zoo verzwakt, uit het 
volk zelf voortkomend college 2Μ. 
Waar men niet bereid is een onbeperkte dictatuur te dulden en 
de interpretatie van den volkswil aan een enkeling over te laten, 
lijkt vooralsnog een zeker toezicht op de Regeering door een 
volksvergadering de eenige practische mogelijkheid. De vraag, 
welke sancties aan dit toezicht verbonden moeten zijn, werpt 
echter, naar mijn meening, bijna onoverkomelijke moeilijk
heden op. Heeft Pereira dos Santos gelijk en is een volksver
tegenwoordiging, die zich alleen maar tot de Regeering kan 
wenden met klachten en grieven, zonder verdere bevoegdheden 
te bezitten, geen bescherming tegen de talrijke bezwaren van een 
absolutistisch regime 2!ï7 ? Of ligt in den invloed, dien de pubüeke 
opinie ondergaat van de openbare gedachtenwisseling in een 
parlement, misschien op zich reeds een sanctie als men een 
staatsvorm heeft zooals de Portugeesche, die op gezette tijden 
het volk zelf oproept om een oordeel over de opperste leiding 
uit te spreken; De vraag zal wel niet in het algemeen te beant
woorden zijn. 
Wat de wetgevende functie betreft, er zijn slechts drie organen, 
die ervoor in aanmerking komen: de individueel gekozen Natio
nale Vergadering, de organisch samengestelde Corporatieve Ka
mer en de autoritair benoemde Regeering. En er zijn dan ook 
drie stroomingen, die elk voor één dezer organen het leeuwendeel 
of zelfs het geheel der wetgeving opeischen. Wij kunnen ze 
noemen de individuaUstische democraten, de organische demo
craten en de autoritairen. 
Dat de rol van de individualistische democraten in het tegen
woordige Portugal is uitgespeeld, behoeft geen betoog. De revo
lutie van 1926 richtte zich tegen hen, hun leiders vertoeven 
bijna allen in het buitenland. De bevoegdheden van de Nationale 
Vergadering zijn sinds de afkondiging van de nieuwe Grondwet 
nog aanmerkelijk verkleind, nu niet alle decreet-wetten meer 
geratificeerd moeten worden. Derrick vraagt zich zelfs af, of dit 
instituut in de toekomst niet geheel zal verdwijnen; blijft het 
in stand, dan meent hij toch dat de Nationale Vergadering haar 
wetgevende functie zal verliezen en op den duur nog alleen dienst 
zal doen ter beteugeling van de executieve 228. Zelf behoort hij 
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veel meer tot de organische democraten, die de wetgeving in 
hoofdzaak naar de Corporatieve Kamer willen verschuiven. Hij 
acht het duidelijk, dat deze Kamer later niet alleen maar advi-
seerend zal zijn en misschien wel het eenige wetgevende orgaan 
wordt. In ieder geval zal zij het voornaamste wetgevende orgaan 
uitmaken en alles wijst erop, dat de tegenwoordige autoritaire 
regeeringsvorm plaats zal maken voor een organisch-democrati-
sche inrichting, gebaseerd op de corporaties22e. Een zelfde oor
deel vindt men bij de Poncins ^ 0 . 
De strooming voor een organische democratie ziet zich gesterkt 
door het feit, dat de Corporatieve Kamer tot dusver uitnemend 
voldeed. De kwaliteit van haar verrichtingen was opmerkelijk. 
„Nooit brachten de technische commissies of sub-commissies 
tijdens het parlementaire regime dergelijk werk voort," schrijft 
Dr. Costa Leite. „Het valt niet te betwisten, dat de Corporatieve 
Kamer in haar eerste bestaansperiode nuttigen arbeid verrichtte 
en zich in het land prestige verwierf" И 1 . En Salazar zwaaide 
haar gelijken lof toe in een redevoering bij de sluiting van de 
eerste legislatuur, op 28 April 1938 ^ 2. 
Ook Sieburg, evenals sommige Portugeesche groepen, die sterk 
onder nationaal-socialistischen of fascistischen invloed staan, acht 
de tegenwoordige arbeidssfeer van de Nationale Vergadering 
nog veel te uitgebreid, doch hij wenscht de wetgeving in haar 
geheel aan de Regeering op te dragen ^3. Een belangrijke groep 
politici is het in principe hiermede eens, onder dit voorbehoud, 
dat de Regeering dan bij haar arbeid voortdurend de Corpora
tieve Kamer als adviseerend lichaam naast zich moet hebben. Zoo 
ziet bij voorbeeld Freppel Cotta de waarschijnlijke ontwikkeling. 
De kans, dat de wetgeving geheel aan de Corporatieve Kamer 
zou komen, schijnt hij minder groot te achten 2ai. 
Hoe staat nu Salazar, van wiens leiding de groei van het stelsel 
grootendeels afhangt, tegenover dit vraagstuk î Individualistisch 
democraat is hij wel allerminst; verschillende uitlatingen, tot 
dusver besproken, bewezen dit reeds en in het vervolg zal er nog 
gelegenheid te over zijn hier uitvoeriger op terug te komen. 
Niet zonder zekere vrees heeft hij de Nationale Vergadering 
ingesteld en verdere beperking van haar macht geschiedde onder 
zijn bestuur. Anderzijds is hij evenmin geneigd de autoriteit tot 
het uiterste op te drijven en verwerpt hij de dictatuur, zooals wij 
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reeds in een vorig hoofdstuk nagingen. Zijn oordeel is het beste 
weer te geven door eenige aanhalingen uit zijn toespraken. 
30 Juli 1930. Redevoering over de grondslagen van de komende 
Constitutie: „De behoeften van de moderne wetgeving, buiten
gewoon menigvuldig, eenerzijds, en de langzaamheid van be
weging bij een zoo ingewikkeld orgaan als de Kamers ander
zijds, zullen naar mijn overtuiging binnen weinige jaren een 
groóte verandering in hun werkwijze teweegbrengen. Ik zie 
aankomen, dat de parlementen, zelfs indien zij niet in de toe
komst zuiver controleerende lichamen zouden worden zonder 
wetgevende functie, toch genoodzaakt zullen zijn om slechts de 
principes der voornaamste wetten te onderzoeken. De uitvoe
rende macht, verantwoordelijk voor het bestuur, krijgt dienten
gevolge uitgebreider bevoegdheden dan de uitsluitend reglemen-
teerende, die zij heden ten dage bezit." 
December 1932, in de interviews hem afgenomen door Ferro, 
doet Salazar scherpe uitvallen tegen het parlementarisme. 
9 December 1934. Radiorede ter gelegenheid van de verkie
zingen voor de eerste Nationale Vergadering: „Ik ben ervan 
overtuigd, dat binnen twintig jaar, tenzij een ommekeer komt 
in den gang der politieke ontwikkeling, in Europa geen wet
gevende vergaderingen meer zullen bestaan. Let wel, ik zeg niet 
hetzelfde van zuiver vertegenwoordigende vergaderingen." Ver
der: „. . . de Regeering is de meest bevoegde om de wenschelijk-
heid en strekking der wetten te beoordeelen." „Aan den anderen 
kant lijkt het geen bevredigende oplossing, het recht tot wet
geving zuiver en alleen aan de Regeering toe te kennen. Onder 
een dictatuur komt de wetgeving van officicele instanties (doch 
niet in de meeste gevallen), van den minister zelf (als deze een 
deskundige is in zijn departement), of van bijzondere mede
werkers; dit wat betreft de voorbereiding. De goedkeuring van 
den tekst geschiedt in den Ministerraad. De zwakke punten van 
het systeem zijn duidelijk: de officicele instantie, laten wij maar 
zeggen de bureaucratie, heeft niet steeds de opleiding of den tijd 
om vraagstukken te bestudeeren die buiten het terrein van haar 
werkzaamheid liggen. Aan de andere zijde is de medewerking 
van bijzondere personen niet officieel voorgeschreven, en in de 
meeste gevallen wordt deze daardoor op het tweede plan ge
drukt. De Regeering is daarenboven zóó in beslag genomen door 
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de vraagstukken van bestuur, dat de wetgevingsarbeid, daar
onder begrepen de voorbereiding van den tekst, een al te zware 
taak wordt. 
Dit zijn de voornaamste zijden van het probleem. Hoe zijn deze 
moeilijkheden op te lossen? 
Ik meen gelezen te hebben, dat Mussolini erover dacht de Kamer 
van Afgevaardigden op te heffen, om de wetgevende bevoegd
heid over te brengen naar den Algemeenen Raad van Corpo
raties 23Б. Wanneer ik het goed zie, lijkt deze oplossing mij niet 
juist. Want in de eerste plaats, hoe vele belangen ook in de cor
poratieve organisatie vertegenwoordigd mogen zijn, altijd zal 
daar ontbreken de vertegenwoordiging van de nationale be
langen, de eigen belangen van den Staat, die immers door de 
burgers individueel niet worden nagestreefd. Vervolgens zou 
het wel uiterst gevaarlijk zijn om, zonder te beschikken over een 
lange ervaring, de vaststelling of de verdediging van het een of 
andere belang over te laten aan mogelijke afspraken tusschen de 
overige belangengroepen." 
Na dan een overzicht gegeven te hebben van het Portugeesche 
stelsel, vervolgt Salazar: „Nog afgezien van het voordeel, dat 
aldus reeds thans de corporatieve organismen ingeschakeld zijn 
in den opbouw van den Staat, onderzoekend en adviseerend, is 
het bovendien niet zoo onmogelijk, dat hierin ook de oplossing 
van dit vraagstuk in de toekomst ligt: de verschillende afdee-
lingen van de Corporatieve Kamer als raadgevende lichamen 
om de Regeering bij te staan, en deze zelf dan op deze wijze bij 
uitsluiting belast met de wetgeving." 
23 Januari 1935. De eerste legislatieve zitting van de Nationale 
Vergadering is sinds twee weken aan den gang. De Regeering 
Salazar dient een ontwerp in tot Grondwetsherziening, waarbij 
de bevoegdheden van de Vergadering belangrijk worden beperkt. 
Dit leidt tot de wijzigingen afgekondigd op 23 Maart 1935. 
21 Februari 1936. De tweede legislatieve zitting van de Natio
nale Vergadering is bijna voltooid. Redevoering van Salazar tot 
de afgevaardigden: „Naar ik meen zijn de werkzaamheden van 
deze legislatieve zitting bijna beëindigd, en het zou mij ten zeerste 
gespeten hebben als ik niet vóór dien de gelegenheid had gevon
den U in mijn naam en in naam van de Regeering dank te 
zeggen voor alle verleende medewerking en uitdrukking te 
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geven aan mijn blijdschap over den ernst en het zuivere inzicht, 
waarmee de Nationale Vergadering haar functies vervulde en 
over het hooge peil van haar arbeid. 
Niemand zal meer kunnen zeggen dat deze legislatieve zitting, 
evenmin overigens als de voorgaande, vruchteloos en nutteloos 
was, want, behalve de discussies over belangrijke vraagstukken 
van openbaar bestuur, zijn als resultaat van haar bezigheden 
eenige groóte documenten tot stand gekomen, van historische 
beteekenis voor onze wetgeving. 
Nogmaals, ik dank U voor Uw vriendschappelijke, oprechte en 
getrouwe medewerking; ik dank hen, die meenden met de 
voorstellen van de Regeering te moeten instemmen; ik dank 
evenzeer hen, die het bij tijd en wijlen daarmee oneens waren. 
De Regeering verbeeldt zich niet onfeilbaar te zijn; zij wil 
slechts het nationale belang dienen, en daarom wenscht zij, dat 
over de grootste en moeilijkste problemen altijd het licht valt 
van een uitvoerige gedachten wisseling en meent zij, dat de beste 
oplossingen gevonden zullen worden door de samenwerking 
van al onze krachten." 
28 April 1938. Einde van de eerste legislatuur. Redevoering van 
Salazar in de slotzitting van de Nationale Vergadering: „Tijdens 
de zittingen heeft de Regeering zich slechts ingelaten met wat 
de minste beteekenis had als element van onzen wetgevenden 
arbeid. Uit principicele overwegingen heeft zij aan het werk 
der Vergadering eenige der belangrijkste documenten van het 
Portugeesche rechtsstelsel toevertrouwd, en het blijkt wel dat zij 
alle, na vooraf door de Corporatieve Kamer onderzocht te zijn, 
deze Vergadering slechts in hooge mate verbeterd verheten"2m. 
Wie Salazars werken kent, weet dat hij wel zeer weinig geneigd 
is tot beleefdheidsfrasen en half-gemeende complimenten. Is het 
gewaagd een zekere kentering, althans in zijn gevoelens, te ver-
moedene Het lijkt in ieder geval vrij duidelijk, dat de Nationale 
Vergadering hem in de practijk is meegevallen. Toch blijft hij, 
ook in de laatst aangehaalde redevoering, nog belangrijke wijzi
gingen in de hooge staatsorganen voorspellen: „Het moet ons 
niet verbazen, als wij in een corporatieven Staat de ontwikkeling 
der staatsorganen zien geschieden naarmate de corporatieve om
wenteling voortgang maakt, en als over eenige jaren het uiterlijk 
voorkomen der dingen veranderd is." 
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Voorloopig kan men dus vermoeden, dat de ontwikkeling in de 
naaste toekomst in deze richting verder zal gaan. Geheel bevre
digend is dit mijns inziens niet. 
Het bezwaar tegen wetgeving door de Regeering alléén ligt 
immers niet uitsluitend in de mindere deskundigheid van het 
werk der ministers. Was dit het geval, dan zou inderdaad de 
verplichte consultatie van de Corporatieve Kamer de aangewezen 
en volledige oplossing zijn. Maar het komt mij voor, dat wet
geving door de Regeering niet alleen uit technisch oogpunt 
te kort schiet. Men hoeft slechts een blik te slaan in den „Diario 
das Sessoes", de handelingen van Nationale Vergadering en 
Corporatieve Kamer, om te zien op hoeveel belangrijke punten 
leden der Vergadering, ondanks hun beperkten zittingstijd en 
bevoegdheden, den wetgevenden arbeid hebben geëntameerd. 
Kan een dergelijke stimulans geheel gemist worden? Ook de 
departementen hebben hun passieven weerstand, hun traagheid. 
Daar wordt al vaak genoeg over geklaagd als het de uitvoering 
betreft; hoeveel te meer zal dit dan gelden voor de wetgeving. 
Daarenboven maakt de vereeniging van executieve en legislatieve 
bevoegdheid de Regeering zóó machtig, dat de slechts advisee-
rende medewerking van de Corporatieve Kamer niet het minste 
tegenwicht vormt. Zou tenslotte ook het recht tot Grondwets
herziening aan de Regeering verleend worden, dan was men 
weer terug bij de Dictatuur, waaraan de Grondwet van 1933 
juist terecht een einde wilde maken. Zelfs wanneer men in dat 
geval een referendum eischte, zou dit niet veel beteekenen, 
omdat de stemmers daarbij zich meer door hun sympathie voor 
de voorstellers dan door hun appreciatie van het voorstel laten 
leiden. 
Vroeg of laat moet een dergelijke autoriteit van de Regeering 
weer tot reacties leiden. Portugal heeft het in de geschiedenis 
wel zeer zeldzame voorbeeld gegeven van een absolute dictatuur, 
die zich niet onder uitwendigen dwang maar uit innerlijke 
overtuiging zelve liquideerde. Het zou te betreuren zijn, als het 
achteraf toch weer, door een steeds verder opdrijven van de 
bevoegdheden der hoogste leiding, zich wierp in dien vicieuzen 
cirkelgang tusschen absolutisme en op de spits gedreven demo
cratie, waarover ik in het begin van dit hoofdstuk sprak. 
Is wetgeving door de Regeering alléén dus onwenschelijk, wet-
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geving door de Corporatieve Kamer acht ik onwenschelijk en 
onmogelijk tevens. 
Onwenschelijk. Zelfs gesteld, dat het maatschappelijk leven vol
ledig corporatief georganiseerd zou zijn en alle corporaties ver
tegenwoordigd waren in de Kamer, dan nog gold het bezwaar 
dat, evenmin als het algemeen belang gelijk is aan de som van 
de individueele belangen, evenmin ook het algemeen belang 
gelijk is aan de som van de groepsbelangen. Er zijn zaken, die 
boven en buiten de belangen van de afzonderlijke groepen uit
gaan, die waarlijk nationaal zijn. Bovendien is het duidelijk, dat 
zelfs in den kring van zijn eigen belangen de corporatie niet het 
laatste woord kan hebben. De corporatie omvat allen, die in 
leidende of ondergeschikte functie medewerken aan het ver
richten van een bepaalde maatschappelijke functie. Maar deze 
functie is geen doel op zichzelf. Industrieel, arbeider en handelaar 
werken samen om textielwaren op de markt te brengen; dit is 
hun maatschappelijke functie, de functie van de corporatie van 
het textielbedrijf. Maar tenslotte zijn de textielwaren niet ver
vaardigd om op de markt gebracht, maar om gebruikt te worden. 
Niet de productie, maar de consumptie is het doel. En mutatis 
mutandis geldt dit voor alle andere corporaties evenzeer. Nu is 
de consument in de corporaties niet vertegenwoordigd; er moet 
dus een macht zijn buiten en boven de corporaties die hen 
ordent op hun einddoel en zorgt, dat zij him maatschappeÜjke 
functie verrichten in overeenstemming met dit einddoel, dat zij 
ook op de juiste wijze samenwerken met de andere corporaties. 
Weliswaar is het niet ondenkbaar, dat deze macht tegenover 
iedere corporatie afzonderlijk zou worden uitgeoefend door de 
overige corporaties gezamenlijk, maar de vraag blijft, of deze 
daarvoor wel de juiste instelling hebben, zoowel wat mentaliteit 
als wat organisatie betreft. Terecht zijn niet weinige schrijvers 
op dit punt beducht voor een „overheersching van den Staat 
door de Maatschappij", dat wil zeggen: door de belangen
groepen 237. 
Dit alles zijn gebruikelijke, telkens herhaalde argumenten. Het 
wil mij echter voorkomen, dat voorstanders van wetgeving door 
een organisch gevormd college veelal nalaten zich af te vragen, 
hoe men dit in concreto zou moeten samenstellen. Neemt men 
het Portugeesche systeem als uitgangspunt, dan is het terstond 
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duidelijk, dat deze Corporatieve Kamer voor legislaticven arbeid 
volstrekt ongeschikt is. Wat zou moeten wetgeven; De Kamer 
in haar geheel г Deze oplossing is absurd. Bij een discussie over 
een wet op de visscherij zou de stem van dengeen, die daar zit 
als vertegenwoordiger der reeders, even zwaar wegen als die van 
dengeen, die daar zit als vertegenwoordiger van de musici. Een 
Kamer van specialistische belangenvertegenwoordigers is in haar 
geheel voor wetgeving inferieur aan een Kamer van meer alge
meen georiënteerde beroeps-politici. Moet men de taak dan 
opdragen aan de betrokken deskundige afdeeling? Dit zijn men
schen uit de corporatie zelf, het zou dus neerkomen op onbe
perkte souvereiniteit in eigen kring van iedere corporatie, een 
volstrekt onhoudbare toestand, die het einde zou beteekenen 
van den Staat. 
Een geheel andere organisatie van de Corporatieve Kamer zou 
dus noodzakelijk zijn. En het eenige alternatief lijkt mij een ver
tegenwoordiging, evenredig aan de belangrijkheid-voor-de-ge-
meenschap van de verschillende groepen. Landbouw, visscherij, 
industrie, handel, vrije beroepen krijgen alle een aantal zetels 
naar gelang van hun bcteekenis voor het land. In theorie is dit 
voorbeeldig, maar in de practijkî Wat bepaalt die beteekenis? 
Hangt de hiërarchie der standen af van het aantal dergenen, die 
er toe behooren? Dan zijn de voddenrapers belangrijker dan de 
hoogleeraren. Om niet tot onzinnige consequenties te geraken 
moet men dus een zetelverdeeling construeeren. Wie zal het 
evenwel aandurven het percentage nationaal belang van den 
landbouw, den handel, de visscherij, de rechtspraak, het onder
wijs te taxeeren? En is dit percentage wel een constante groot
heid? Of is het weer anders bij een discussie over teeltbeperking 
van groenten, dan bij een discussie over het leerplan van het 
lager onderwijs, over organisatie der spoorwegen, over de rech
terlijke macht, over winkelsluiting, over loodswezen, over be
drij fsonge vallen г 
De constructie van een Corporatieve Kamer geschikt voor wet
geving is mijns inziens een onmogelijkheid ^8. Haar functie kan 
niet anders dan adviseerend zijn en als zoodanig lijkt mij in 
principe haar inrichting volgens het Portugeesche systeem zeer 
geslaagd. 
Voor de wetgeving blijve daarnaast de Nationale Vergadering 
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behouden. Wil deze geen doublure van de Corporatieve Kamer 
worden, dan dient zij ook, zooals thans, verkozen te worden door 
rechtstreeksche, algemeene verkiezingen. 
Het thans geldende kiesrecht, waardoor slechts candidaten van 
één lijst in de Vergadering kunnen komen, is een vondst, die 
verdere perspectieven opent. In de eerste bladzijden van dit 
hoofdstuk waarschuwde ik er reeds voor, niet al te veel betee-
kenis te hechten aan de representatieve waarde van een parlement. 
Dat het streven naar evenredigheid in Portugal is opgegeven, 
kan ik dan ook niet als een ernstige grief zien. Trouwens, in 
„the Mother of Parhaments" heeft men zich daar ook allerminst 
om bekommerd. In 1931 kreeg de coalitie Baldwin-Simon-
MacDonald 556 zeteb voor 14.500.000 stemmen, de oppositie 
slechts 59 zetels voor 7.200.000. Op 14 November 1935 behaal
den de regeeringspartijen 54 % der stemmen en 428 van de 615 
zetels ^9. 
Blijft de Nationale Vergadering echter gehandhaafd, dan zal 
men naar mijn meening toch op den duur de consequenties onder 
het oog moeten zien van het feit, dat zich ook onder hen, die 
in de principes overeenstemmen, verschillende stroomingen 
openbaren. Reeds thans blijken in de Nationale Vergadering 
dikwijls genoeg meeningsverschillen te bestaan; zullen zij zich 
niet langzamerhand rondom bepaalde personen in bepaalde rich
tingen groepeeren? 
De Dictatuur is begonnen met alle bestaande partijen te ont
binden en ook thans wordt er nog geen enkele op Portugeesch 
grondgebied geduld ^0. De Natie is een eenheid, betoogt Salazar, 
en hoe meer wij deze eenheid gevoelen, des te meer zijn wij ook 
geneigd de partijen, waarin de individuen zich groepeeren, niet 
meer te erkennen ш . Zien wij dit niet gebeuren in oogenblikken, 
waarin een geheel volk zich door machten van buitenaf bedreigd 
voelt, is dan niet terstond alle partijstrijd bijgelegd? En verder, 
hebben wij niet alle soorten van regeeringen geprobeerd: coalitie
kabinetten, parlementaire kabinetten, extra-parlementaire kabi
netten en zijn zij niet alle even onmachtig geweest om Portugal 
te redden г Rest nog slechts één oplossing: geen ministerie meer 
buiten of boven de partijen, maar een ministerie contra de 
partijen, contra alle partijen. Wie dit onmogelijk acht, mag zich 
wel afvragen, of zijn denkleven niet te veel is vastgeroest in oude 
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vormen, of wat hij onaantastbaar acht ook werkelijk op inner
lijke logica berust ^2. 
Toch is er in de interviews met Ferro een passage, die een iets 
anderen kijk geeft op Salazars meening ten aanzien van dit punt. 
Ferro heeft hem gevraagd: „Waarom hebt U zoon afschrik van 
de partijen?" En hierop antwoordde Salazar: „U vergist zich. 
Ik heb geen afschrik van de partijen in het algemeen; ik heb af
schrik van het partijendom in Portugal. Engeland leeft, men kan 
haast zeggen sinds eeuwen, met zijn twee partijen die elkaar aan 
het roer afwisselen, en heeft er zich tot nog toe wel bij bevonden. 
De groóte massa verdeelt zich in tweeën, krachtens zijn eigen 
opvoeding, geleid door groóte gedachtenstroomingen, groóte 
verlangens, of nationale behoeften. In Portugal daarentegen 
vormden zich deze groepeeringen rond personen, rond klein-
zielige belanget]es en begeerten, en om deze belangeges en be
geerten te bevredigen. Deze partij-mentaliteit moet eindigen als 
wij waarlijk een periode van vernieuwing willen ingaan. Om 
deze zieke, gekwetste Natie te genezen moet elke fragmentari
sche politieke activiteit stil worden gelegd, voorgoed of tijde
lijk" ™. 
Ook de mogelijkheid van verandering in de toekomst acht 
Salazar dus niet uitgesloten. En ik vraag mij af, of hij misschien 
ooit het voorbeeld zal volgen van Kemal Pacha, wellicht den 
meest absoluten dictator van de moderne tijden, die tot de over
tuiging kwam, dat de uiterlijke eenstemmigheid in de geheele 
Turksche poHtiek toch eigenlijk levenloos en geestdoodend was 
en daarom een oppositie benoemde. Men vertelt, dat de aldus 
aangestelden niet zonder aarzeling htm ambt aanvaardden *** ! De 
methode kan ons doen glimlachen, maar zou in Portugal later 
niet iets dergelijks bereikt kunnen worden door in plaats van 
één, twee lijsten toe te laten? De meest natuurlijke partij-groepee
ring in een parlement, de splitsing in vooruitstrevenden en con
servatieven, zou waarschijnlijk dan vanzelf tot stand komen. 
Ga ik af op mijn persoonlijke neiging, dan zou ik de wetgevende 
bevoegdheid van de Nationale Vergadering iets meer uitgebreid 
wenschen, in den reeds bij de behandeling daarvan aangegeven 
zin. Ik spreek uitdrukkelijk van neiging, en niet van oordeel, 
omdat ik niet de mogelijkheid wil uitsluiten, dat alles en alles 
bij elkaar genomen, het tegenwoordige systeem toch het beste 
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is aangepast aan het Portugal van nu. Ik geloof niet, dat iemand 
dit definitief kan uitmaken. Wie niet tot de Portugeesche ge
meenschap behoort mist de noodige gegevens, wie er wel toe 
behoort mist de noodige objectiviteit om het te beoordeelen. 
In ieder geval kan ik mij voorstellen, dat er verschillende gron
den zijn om uitbreiding van macht der Nationale Vergadering 
ongewenscht en ook overbodig te maken. Men is bezig met de 
moeizame taak een volk te doen inleven in een nieuwen staats
vorm. Het parlementarisme heeft een zwart verleden. Het is ge
zegd — door buitenlanders — dat het Portugeesche volk door 
de soepele houding van de Regeering Salazar op het oogenblik 
meer invloed heeft op benoeming en ontslag van ministers en 
nauwer met zijn overheid verbonden is dan ooit te voren M 5. 
Verder is het Staatshoofd, dat de Regeering benoemt, zelf door 
rechtstreeksche algemeene verkiezingen aangewezen. In het toet-
singsrecht der rechtbanken, uitvoeriger te behandelen in een 
later hoofdstuk, ligt een zeer krachtige waarborg tegen inbreuken 
door de overheid op de individueele vrijheidssfeer. En tenslotte 
gaat, met de vorming der corporaties, de wetgeving in beroeps-
en bedrijfsleven grootendeels op de kringen der betrokkenen 
zelf over, zoodat de staatswetgeving in hooge mate aan omvang 
en beteekenis inboet en de behoefte aan invloed daarop bij de 
burgers ook veel kleiner w o r d t ш . 
In principe lijkt de voorloopig, als concessie, door de Portu
geesche Grondwet gevonden oplossing mij gelukkig, juist omdat 
zij een compromis vormt tusschen in hun consequentie onaan
vaardbare theorieën. Het tegenwoordige systeem is dynamisch. 
Zonder een letter der Grondwet te veranderen is een zeer demo
cratisch bestuur mogelijk. Het Staatshoofd kan, als de tijds
omstandigheden dit wenschelijk maken, ministeries ontslaan 
wanneer de Nationale Vergadering hun beleid afkeurt. Reeds 
eenmaal, in Mei 1937, is de Vergadering voor een buitengewone 
zitting van een maand bijeen geroepen om tal van onderwerpen 
te behandelen. Ook dit is eventueel verder toe te passen. Omge
keerd is een zeer absolutistisch regime in het kader van dezelfde 
Grondwet evenmin uitgesloten. Alles hangt af van het Staats
hoofd, door de meerderheid van het volk zelf om de zeven jaar 
gekozen. 
Zoo is de uitweg gevonden uit den vicieuzen cirkel, waarin het 
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staatkundig leven tot onheil der volken pleegt rond te draaien. 
Daarom is het niet te hopen, dat het Portugeesche stelsel ooit 
gewijzigd zal worden in de richting, gewenscht door de conse
quente democraten — hetzij individualistisch, hetzij organisch — 
of de consequente autoritairen. Het zou een streven zijn stram 
en broos te maken, wat thans soepel en veerkrachtig is. 
„Democratie of dictatuur" is één van die allitereerende alter
natieven, die dankbaar zijn voor verkiezingspropaganda, omdat 
zij juist door hun holheid zoo veel geluid maken. Maar het gaat 
niet aan om de menschheid voor de keus te stellen tusschen twee 
systemen, die beide reeds lang gewogen en te licht bevonden 
zijn. Naar welk van de twee men ook streeft, het was eeuwen 
geleden al verouderd. 
Van Confucius vertelt de Chineesche legende, dat hij het levens
licht weliswaar dankte aan zijn vader, en dus na dezen kwam, 
maar reeds tachtig jaar oud was bij zijn geboorte, dus toch ouder 
dan zijn vader. Ook de politieke stelsels, die de moderne mensch 
najaagt, zijn al weer ouder dan hun voorgangers. Het vergaat 
hen juist als Confucius; zij missen alleen diens wijsheid. 

HOOFDSTUK IV. 

DE REGEERING. 

Als derde orgaan der souvereiniteit noemt de Grondwet in 
artikel 71 de Regeering, dat is, volgens artikel 107, het college 
gevormd door den President van den Ministerraad en de Mi
nisters. 
De Ministers zijn in het Portugeesche staatsrecht niet meer, wat 
zij onder de absolute monarchie waren en wat hun naam ook 
aanduidt: dienaren van het Staatshoofd. Zij zijn, zooals in de 
meeste Westersche landen, geworden tot zelfstandige organen 
van de executieve. De nieuwe Grondwet heeft deze zelfstandig
heid, deze geheel eigen positie, willen beklemtoonen door het 
college van Ministers te erkennen als afzonderlijk orgaan van 
souvereiniteit, in tegenstelling met de Grondwet van 1911, die 
in artikel 36 Staatshoofd en Ministers tot één orgaan maakte: de 
uitvoerende macht1. 
Wat de taak van de Regeering betreft, voor een belangrijk deel 
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is deze reeds besproken in de beide voorafgaande hoofdstukken. 
De opbouw van een staatsrechtelijk betoog stuit altijd op de 
eigenaardige moeilijkheid, dat de indeeling naar de organen en 
die naar de functies elkaar niet dekken. Ofschoon een splitsing 
van de hoofdstukken naar de organen het meest geschikt leek 
om een duidelijk beeld van de politieke strekking der Portu-
geesche staatsinrichting te geven, was het toch — met name bij 
de behandeling van de wetgevende macht der Nationale Ver
gadering — onvermijdelijk een functie in haar geheel te bespreken. 
De staatkundige beteekenis en onderlinge verhouding van de or
ganen der souvereiniteit is alleen te begrijpen uit de wijze, waarop 
deze ééne functie over verschillende van hen is verdeeld 2. 
Artikel 109 omschrijft de taak van de Regeering als volgt: 
„1. De besluiten van den President der Republiek contrasignee-
ren; 2. Met gebruik van machtigingen tot wetgeving of in ge
vallen, dat het algemeen welzijn daartoe dringt of dit nood
zakelijk maakt, decreet-wetten opstellen; onder dezelfde om
standigheden internationale conventies en verdragen goedkeu
ren; 3. De decreten, reglementen en instructies voor de goede 
uitvoering der wetten uitwerken; 4. Het opper toezicht houden 
over het geheel van 's lands bestuur; de wetten en resoluties der 
Nationale Vergadering doen uitvoeren; de hoogste controle uit
oefenen op de handelingen van de plaatselijke bestuurscolleges 
en gemeenschappen; alle handelingen verrichten betreffende de 
benoeming, de overplaatsing, de ontheffing, het op non-activiteit 
stellen, het pensionneeren, het ontslag of het weder in dienst 
stellen van burgerlijke en militaire ambtenaren, onverminderd 
het recht van de belanghebbenden een beroep te doen op de ter 
zake bevoegde rechterlijke colleges." Voor nummer 1 zij ver
wezen naar het hoofdstuk over den President der Republiek, 
voor nummers 2 en 3 naar dat over de Nationale Vergadering. 
Overigens behoeft de tekst geen nadere toelichting. Wat de 
Regeering doet is zoo belangrijk en zoo veel omvattend, dat 
het slechts in enkele algemeene termen valt aan te duiden. Van
daar het paradoxale verschijnsel, dat juist het verreweg gewich
tigste staatsorgaan de kortste beschrijving vereischt. 
De President van den Ministerraad wordt door het Staatshoofd 
benoemd en ontslagen. Voor de rest is de samenstelling van het 
Ministerie het werk van den Premier; weliswaar geschiedt de 
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benoeming van Ministers en Onder-Staatssecretarissen, voorzoo
ver deze laatsten er zijn, door den President der Republiek, maar 
deze is daarbij grondwettelijk gebonden aan de voordracht van 
den Premier, terwijl diens contraseign voor benoeming en ontslag 
onontbeerlijk is 3. De Onder-Staatssecretarissen treden automa
tisch af tegelijkertijd met den Minister, tot wiens departement 
zij behooren*. 
Het aantal Ministeries is al sinds jaren elf: Binnenlandsche Zaken; 
Financiën, Justitie en Eeredienst; Oorlog; Marine; Buitenland-
sche Zaken; Openbare Werken en Verkeer; Koloniën; Nationale 
Opvoeding (tot 1936: Openbaar Onderwijs); Handel en In
dustrie; Landbouw. De Minister-President kan tegelijkertijd één 
of meer departementen zelf beheeren 5. Salazar heeft deze be
paling zoo toegepast, dat hij steeds Minister van Financiën is 
gebleven, maar bovendien tijdelijk andere portefeuilles tot zich 
trok, wanneer bijzondere nooden of gebeurtenissen een krachtige 
centralisatie wenschelijk maakten. Zoo is hij geweest Minister 
van Koloniën ter reorganisatie van het financieel beleid in de 
overzeesche gebieden. Minister van Oorlog en Buitenlandsche 
Zaken in verband met de gevaren, die Portugal bedreigden 
tijdens den Spaanschen burgeroorlog. In het algemeen bestaat de 
neiging de ministeries toe te vertrouwen aan vakgeleerden e. 
Het Staatshoofd benoemt en ontslaat den Minister-President 
„vrijelijk", zegt de Grondwet. Vrijelijk, dat wil zeggen naar 
eigen inzicht en alleen naar eigen inzicht, gelijk wij reeds eerder 
zagen. Voor benoeming en ontslag is het Staatshoofd aan nie
mand rekenschap schuldig. Dit wordt nog eens uitdrukkelijk be
vestigd door artikel 112: „De Regeering is uitsluitend afhankelijk 
van het vertrouwen van den President der Repubhek; of zij 
gehandhaafd wordt in haar macht hangt niet af van het lot, dat 
aan haar wetsvoorstellen ten deel valt of van het resultaat van 
eenigerlei stemming in de Nationale Vergadering." 
De politieke verantwoordelijkheid loopt dan ook zuiver even
wijdig met de wijze van benoeming: „De President van den 
Ministerraad is verantwoordelijk tegenover den President der 
Republiek voor de algemeene politiek van de Regeering. Hij 
coördineert en geeft leiding aan de werkzaamheid van alle 
Ministers, die tegenover hem politiek verantwoordelijk zijn voor 
hun daden"7. Hierdoor is het Staatshoofd inderdaad wat zijn 
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titel zegt: het oppergezag in den Staat. Hij geeft het algemeen 
beginsel aan, dat door de Regeering, onder leiding van haar 
President, wordt uitgewerkt en toegepast. Alleen zóó was ook 
te vermijden, dat de aanwezigheid van twee executieve organen 
van souvereiniteit zou voeren tot een duahteit in de opperste 
leiding. De Ministers grondwettig en in de practijk onder
geschikt aan den Premier; de Premier naar eigen vrij oordeel 
benoemd en naar eigen vrij oordeel ontslagen door het Staats
hoofd; deze hiërarchie sluit conflicten uit en maakt, dat de 
oriëntatie van het landsbestuur geen onzekerheid door verdeeld
heid kent. Er is slechts één richting mogelijk: degene, die de 
instemming van het Staatshoofd heeft8. 
Deze eenheid komt ook duidehjk tot uiting in de regeling van 
de vergaderingen van den Ministerraad. Premier en Staatshoofd 
beiden kunnen deze byeenroepen, wanneer zij dit noodzakelijk 
achten. Als Premier of Staatshoofd dit wenscht, is het de Presi
dent der Republiek, die de vergadering leidt. Imperatief is dit 
zelfs voorgeschreven, indien het gaat om belangrijke maatregelen 
te nemen ten aanzien van de Nationale Vergadering — vaststel
ling van den datum der verkiezingen, het verleenen van con-
stitueerende bevoegdheden, extra bijeenroeping, verdaging der 
zittingen, ontbinding — of om toepassing van het gratierecht. 
Het artikel noemt hier ook nog bij de opening van de eerste 
legislatieve zitting van elke legislatuur en het zenden van bood
schappen aan de Nationale Vergadering e. Dit is weinig begrij-
pelijk. De Nationale Vergadering komt immers int kracht van 
de Grondwet, niet tengevolge van een bijzonder decreet, op 25 
November bijeen. De opening van de legislatuur is een hande
ling, waartoe de Grondwet het Staatshoofd verplicht; beraad
slaging daarover in den Ministerraad heeft geen zin. Kan men 
hier nu nog aan een vergissing denken, ontstaan doordat de 
woorden betreffende de opening der zitting eerst bij Grondwets
herziening zijn ingevoegd in het artikel, waarnaar verwezen 
wordt, — dat het Staatshoofd den Ministerraad moet presideeren 
als hij boodschappen aan de Nationale Vergadering wil zenden, 
is wel degelijk de bedoeling van den Grondwetgever geweest. 
Waartoe? Het lijkt weinig consequent deze verplichting op te 
leggen, nu de boodschappen zelf in artikel 82 vrijgesteld zijn van 
ministerieel contraseign. 
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Van een collectieve verantwoordelijkheid der Ministers spreekt 
de Grondwet niet uitdrukkelijk. Elke Minister is voor zijn daden 
rekenschap schuldig aan den Premier, en aan dezen alleen. Voor 
wat de Regeering als geheel doet, is de Premier verantwoor
delijk, en hij alleen. Met zijn ontslag valt echter het geheele 
Ministerie en zoo is de verantwoordelijkheid in wezen toch col
lectief. 
Vereischt is in dit systeem een groóte homogeniteit tusschen de 
Ministers onderling en tusschen Regeering en Staatshoofd. Het 
contrasigneeren van de decreet-wetten, van welk departement 
ook uitgegaan, door alle Ministers en niet slechts door den spe
ciaal erbij betrokkene; alsook het contrasigneeren van de be
sluiten van het Staatshoofd door Premier en betrokken Minister, 
draagt er toe bij deze homogeniteit voortdurend bewust te 
maken 10. 
Maar hiermede is de politieke beteekenis van het contraseign 
nog niet uitgeput. Reeds in het hoofdstuk over het Staatshoofd 
werd er op gewezen, hoezeer het contraseign een rem uitmaakt 
tegen diens mogelijke willekeur en machtsmisbruik. Behalve de 
benoeming en het ontslag van den Premier is er geen daad van 
eenig belang voor 's lands bestuur, die het Staatshoofd kan 
stellen zonder mede-onderteekening, dat wil zeggen zonder dat 
één of meer anderen mede de verantwoordelijkheid op zich 
nemen. En terwijl de President der Republiek onaantastbaar is 
voor iedere rechtspraak, onderwerpt artikel 114 alle Ministers 
straf- en civielrechtelijk voor wat zij verordenen en voor wat 
zij doen aan het oordeel van de gewone rechtbanken. In verband 
hiermede somt dan artikel 115 de ambtsmisdrijven op van de 
Ministers, de Onder-Staatssecretarissen en van alle andere per
sonen, die in dienst staan van de Regeering; het zijn de ver
grijpen: „1. Tegen het staatkundig bestaan der Natie; 2. Tegen 
de Grondwet en het gevestigde politieke stelsel; 3. Tegen de 
vrijheid van handelen van de organen der souvereiniteit; 4. 
Tegen het genot en de uitoefening van de politieke en persoon
lijke rechten; 5. Tegen de binnenlandsche veiligheid; 6. Tegen 
de deugdelijkheid van de administratie; 7. Tegen de bewaring 
en het grondwettig gebruik van 's lands gelden; 8. Tegen de 
comptabihteitswetten. Veroordeeling wegens een dezer mis
drijven brengt met zich verhes van het ambt en maakt den ver-
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oordeelde onbekwaam tot het bekleeden van openbare functies." 
Uit dit laatste blijkt, dat het Staatshoofd wel steeds vrij is in 
benoeming of ontslag, maar niet steeds in de handhaving van 
een Minister. 
De strafvervolging gaat op de gewone wijze uit van het Open
baar Ministerie, onafhankelijk van andere organen. Rekening is 
echter gehouden met de bijzondere politieke beteekenis, die een 
strafproces tegen een Minister noodzakelijk heeft. Vandaar dat 
na het sluiten van het vooronderzoek, dus zoodra een duidelijk 
inzicht in de zaak mogelijk is en de rechter den verdachte in 
staat van beschuldiging heeft gesteld, de procedure wordt ge
schorst en het Opperste Gerechtshof, in plenaire zitting en bijge
staan door den Procureur-Generaal der Republiek, heeft te be
slissen of de vervolging terstond op de gewone wijze voortgang 
zal vinden, ofwel eerst doorgezet zal worden na het ontslag van 
den beschuldigden Minister. In dit laatste geval laat de rechter
lijke macht dus voorloopig het al of niet reageeren tegen de 
geïncrimineerde handeling geheel over aan het inzicht van het 
Staatshoofd, dat in de practijk wel niet licht een Minister, ver
dacht van ernstige delicten, zal handhaven. Besluit het Opperste 
Gerechtshof echter het proces normaal te doen voortgaan, dan 
is hierdoor automatisch de Minister in zijn ambt geschorst11. 
Uit den tekst van de bepaling schijnt te volgen, dat deze bijzon
dere procedure ook geldt voor andere dan ambtsmisdrijven. 
De Grondwet houdt geen enkelen maatstaf in, die het Opperste 
Gerechtshof bij deze beslissing zou moeten aanleggen. Het is 
echter wel duidelijk, dat het Hof zich hoofdzakelijk zal hebben 
af te vragen, of de gepleegde wetsschennis wellicht moreel te 
rechtvaardigen was 12. Of verder de schorsing en het op een 
eventueele veroordeeling volgend ontslag van den beschuldigde 
wel dienstig is voor het landsbelang, behoort het Hof mijns 
inziens niet na te gaan. Dit laatste is toch een volkomen politieke 
kwestie, en terwijl het minstens twijfelachtig lijkt, of een college 
van meer op zuiver juridisch oordeel ingestelde beroepsrechters 
wel het meest geschikte is om deze op te lossen, zou het daaren
boven lijnrecht in strijd zijn met de constructie van de Portugee-
sche staatsinrichting om deze beslissing aan iemand anders dan 
het Staatshoofd over te laten. 
Tegen corruptie der Ministers waakt artikel 110, dat hen de uit-
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oefening van eenig openbaar ambt of particulier beroep ver
biedt en hen verder onderwerpt aan dezelfde verbodsbepalingen, 
die voor de leden der Nationale Vergadering gelden. Ministers 
kunnen echter wel tegelijkertijd leden der Nationale Vergadering 
of Corporatieve Kamer zijn — het eerste is zelfs vrij gebruikelijk 
— maar zij mogen niet aan de bijeenkomsten van die colleges 
deel nemen. 

Uit verschillende van de besproken artikelen bleek reeds, dat de 
President van den Ministerraad een zeer bijzondere positie in
neemt, hiërarchisch boven de Ministers staat. Ofschoon de 
Grondwet dezen titel niet kent, vinden wij den Premier in de 
litteratuur meestal aangeduid als „Hoofd der Regeering." 
Zooals gezegd, is het practisch eigenlijk de Premier, die de overige 
Ministers benoemt. Hij geeft de richting van hun werkzaam
heden aan en draagt zorg voor de coördinatie ervan. Aan hem 
zijn zij politiek verantwoordelijk1S. 
Deze neiging, aan den Premier bijzondere bevoegdheden toe te 
kennen, die het staatsrecht na 1918 in verschillende landen is 
gaan vertoonen, heeft nog sinds 1933 tot verdere wijzigingen 
in de Grondwet geleid ". Zoo is hem in 1935 het recht verleend 
in de Nationale Vergadering het woord te voeren bij de behan
deling van zeer belangrijke vraagstukken; verder dienen de 
stukken, afkomstig van het Staatshoofd, niet meer alleen door 
den betrokken Minister, maar steeds ook door den Premier ge-
constrasigneerd te zijn; tenslotte, wanneer de President der Re
publiek sterft, aftreedt, blijvend lichamelijk ongeschikt wordt 
of zich zonder de vereischte toestemming naar het buitenland 
begeeft, is het de Premier, die met alle bevoegdheden van het 
Staatshoofd bekleed wordt totdat een nieuwe President der 
Republiek is verkozen. Hetzelfde geschiedt, wanneer het Staats
hoofd tijdelijk verhinderd is zijn functies waar te nemen 16. Oor-
spronkelijk gingen deze bevoegdheden, evenals onder de Grond
wet van 1911, op de gezamenlijke Ministers over 1β. De macht 
van den Premier is dus aanzienlijk versterkt. 
Naast hem is er nog een andere Minister, die een bijzondere 
positie inneemt: de leider van het departement van Financiën. 
Alvorens Salazar in 1928 deze portefeuille aanvaardde, had hij 
de volgende voorwaarden gesteld: „a. Elk departement is ver-
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plicht zijn diensten te beperken en te organiseeren met inacht
neming van het totaal-bedrag, het toegekend door het Mi
nisterie van Financiën; b. Maatregelen genomen door de ver
schillende Ministeries, die rechtstreeks van invloed zijn op de 
inkomsten of de uitgaven van den Staat, moeten eerst in onder
ling overleg met het Ministerie van Financiën worden goed
gekeurd; с Het Ministerie van Financiën heeft het recht van 
veto ten aanzien van alle vermeerderingen van de loopende of 
gewone uitgaven en ten aanzien van alle uitgaven voor economi
sche stimulatie, waartoe het noodige crediet niet verkregen 
is" ". In de Grondwet vindt men thans de bepaling: „Besluiten 
van den President der Repubhek en van de Regeering, die 
medebrengen vermeerdering of vermindering van inkomsten 
of uitgaven, moeten steeds mede-onderteekend zijn door den 
Minister van Financiën" " . 

Het was als de „Dictator der Financiën", dat Salazar zijn grooten 
arbeid voor het nieuwe Portugal begon. Nu hij sinds 5 Juli 1932 
tevens Minister-President is, maakt de combinatie van beide 
ambten grondwettig zijn bevoegdheden zeer uitgebreid. Dicta
toriaal zijn ze echter tenslotte niet, en Salazar zou dat ook aller
minst wenschen. Professor Descamps, die alle gelegenheid had 
den opbouw van den Nieuwen Staat van nabij gade te slaan, om
schreef de positie van Salazar als volgt: „Al zijn macht — afge
zien van den invloed, die zijn persoonlijkheid kan hebben — 
berust op het financieele recht van veto, dat geldt ten aanzien 
van elke uitgave, hoe klein ook. Hij kan niet alles doen, maar hij 
kan alles verhinderen; hij is de eenige, die alles kan verhinderen, 
maar in ieder afzonderlijk geval is hij nooit de eenige, die bezwaar 
kan maken" l e . 
„Hij kan niet alles doen — hij is nooit de eenige, die bezwaar 
kan maken." Afgezien nog van de zuiver natuurlijke belem
meringen, die ook een dictator op zijn weg ontmoet, is er hier 
toch geen sprake van een absolutistisch regime à la Pombal, dat 
geen wet kent dan eigen willekeur 20. De onderworpenheid aan 
de Constitutie is naar vele zijden verzekerd, en deze Constitutie 
stelt aan het gezag grenzen, die — naar wij nog later zullen 
zien — volstrekt niet overmatig ruim getrokken zijn. Boven 
alles staan als een laatste waarschuwing de woorden van het 
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artikel 11: „Het is aan de organen der souvereiniteit verboden om, 
gezamenlijk of afzonderlijk, de Grondwet te schorsen of de in 
naar vervatte rechten te verkorten, behalve in de gevallen, in 
deze Grondwet zelve voorzien." Men kan dit artikel machteloos 
noemen, want bij een samenspanning van de organen der sou
vereiniteit zou het zelf het eerste zijn, dat geschorst werd; maar 
als beginselverklaring heeft het zijn nut en zijn niet te onder
schatten beteekenis. 
„Hij kan alles verhinderen." Daarin ligt een autoriteit, die het 
land behoedt tegen ontsporingen, het een vasten koers verzekert. 
Maar juist in het feit, dat men als vanzelf komt tot deze eigen
aardige negatieve omschrijving van de autoriteit, ligt een andere 
eigenschap van het Portugeesche systeem opgesloten. Wie om 
een bestuurder vraagt, die alles kan doen, roept om een excep
tioneel genie, men zou haast zeggen, om een wonder. Wie om 
een bestuurder vraagt, die alles kan verhinderen, zoekt slechts een 
zeer bekwaam man. En het is wel een beklagenswaardig land, 
waar bekwame krachten ooit geheel zouden ontbreken. 
„Afgezien van den invloed, dien zijn persoonlijkheid kan heb
ben. ' Inderdaad, het is mogelijk van dezen invloed af te zien. 
Die van Salazar is buitengewoon groot, overwegend geweest op 
alle gebied. Alleen een man als Salazar kon Portugal maken tot een 
Nieuwen Staat; maar als de inrichting van dien Nieuwen Staat zoo 
ware geweest, dat zij alleen in stand te houden was door een man 
als Salazar, dan zou zij in dubbel opzicht onnatuurlijk zijn. 
In de eerste plaats, omdat een onbeperkte heerschappij op den 
duur altijd reacties oproept en dus de kiem van eigen ondergang 
in zich draagt. Frederik de Groóte schreef in zijn boek tegen 
Machiavelli: „Hen, die in een Republiek leven en waarlijk vrij 
zijn, zal men nooit ertoe kunnen bewegen, zich een opper
machtig Heer te geven, al ware hij ook de beste ter wereld. Want 
altijd zullen zij zeggen: Het is beter aan de wetten, dan aan de 
luimen van een enkel mensch onderworpen te zijn." En verder: 
„Er zijn in Europa volkeren, die het juk van hun tyrannen 
afgeworpen hebben om te gemeten van hun vrijheid; maar er 
is er geen, dat vrij was en zich onderwierp aan een vrijwiUige 
slavernij" 21. Reden hiervan is, dat slechts zelden de beroemde 
machthebbers uit de geschiedenis ook moreel groot genoeg 
waren, om steeds bovenal het belang van hun volk te gedenken. 
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En tenslotte vergete men niet, dat groóte staatkundige leiders 
niet benoemd of gekozen worden; zij leggen zich op. „Iedere 
vraag naar een machthebber, een sterken man, onverschillig wie, 
is dwaasheid. Dwaasheid — Barth heeft het met groóte onver
schrokkenheid erin gehamerd — het schermen met het Fuhrer
prinzip, als er niet een aangewezen leider is. Gezag is persoonlijk, 
men kan niet eerst een staatsinrichting maken, waarin een bij
zondere plaats aan een leider is toegedacht en dan naar hem gaan 
uitzien; de man moet zich opdringen, de plaats komt dan 
vanzelf" 2a. 
Met deze eenvoudige waarheid heeft de nieuwe Portugeesche 
staatsinrichting rekening gehouden. Daarom is dit stelsel niet op 
leven en dood gebonden aan den persoon van Salazar, en heeft 
het de mogelijkheid in zich tot voortbestaan. Wat het noodig 
heeft om zich te kunnen handhaven, is de arbeid van eenige 
bekwame, toegewijde mannen; dat wil zeggen, niet meer dan 
welke andere staatsinrichting ook. En wanneer zich weer eens 
een enkeling met uitzonderlijke begaafdheid voordoet, dan be
staat anderzijds ook een functie, waarin hij al die gaven tot wel
zijn van zijn volk kan aanwenden. 
Want niemand weet, wanneer de groóte leider komt, vanwaar 
hij stamt; geen land mag op zijn aanwezigheid rekenen. Zoo is 
het waar, dat de leider steeds een gave Gods is. Hij blijft een 
mysterie en — misschien gelukkig — een uitzondering. Want 
men bedenke wel, dat ook een beproeving een gave Gods kan 
zijn. Als Mozes door den Heer gezonden was om een volk te 
redden, was dan de engel, die de Assyriers verdelgde, niet even
zeer een Gods-geschenk мг 

HOOFDSTUK V. 

DE RECHTERXIJKE COLLEGES. 

Als vierde en laatste „orgaan der souvereiniteit" noemt de 
Grondwet in artikel 71 een geheele groep van organen, de 
rechterlijke colleges (tribunais). 
Staatsgrepen en revoluties plegen over de rechtsprekende licha
men heen te trekken, zonder hun formeele samenstelling veel 
te beïnvloeden. Het is de functie, de practische toepassing der 
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wetten, waarin een nieuwe geestesgesteldheid zich min of meer 
openbaart; het orgaan zelf, resultaat van eeuwenlange ontwik
keling, blijft uiterlijk onveranderd. 
De in Portugal bestaande inrichting van de rechterlijke macht is 
dan ook door de nieuwe Grondwet ongewijzigd overgenomen. 
Het hoogste college is het „Opperste Gerechtshof" (Supremo 
Tribunal de Justiça), met jurisdictie over het geheele grond
gebied der Natie 1. Het Vasteland benevens de archipels van 
Madeira en de Azoren zijn verdeeld in drie districten: Lissabon, 
Porto en Coimbra; in elk van deze vindt men een college, 
oordeelende in hooger beroep, genaamd „Hof van Appèl" (Re-
laçâo) a. In de koloniën zijn afzonderlijke Hoven van Appèl. 
De districten bestaan weer uit arrondissementen (comarcas), 
waarin een college, oordeelende in eersten aanleg, aanwezig is, dat 
den naam draagt van „Rechtbank" Quizo de Direito) 8. 
De Staat is bij deze colleges vertegenwoordigd respectievelijk 
door den Procureur-Generaal der Republiek, door Procureurs der 
Republiek en door Gemachtigden van deze Procureurs 4. 
Alle tezamen heeten de bovengenoemde lichamen de „gewone 
rechterlijke colleges" B. De attributie en distributie van rechts
macht, alsmede de geheele inrichting der zittende en staande 
magistratuur, benevens de advocatuur bij de gewone rechterlijke 
colleges, heeft een nieuwe regeling gevonden in de decreet-wet 
no. 15.344 van 10 April 1928, de Wet op de Rechterlijke Orga
nisatie (Estatuto Judiciário), gewijzigd bij decreet-wet no. 22.779 
van 29 Juni 1933. De competentie van het Opperste Gerechtshof 
is in groóte trekken gelijk aan die van onzen Hoogen Raad, die 
van de Hoven van Appèl aan die van onze Gerechtshoven, en 
die van de Rechtbanken aan die van onze Rechtbanken en 
Kantongerechten tezamen. Het Opperste Gerechtshof heeft ver
der de taak jurisprudentie te fixeeren. Alle andere rechterlijke 
colleges zijn krachtens artikel 768, lid 3 van den nieuwen Código 
de Processo Civil aan de doctrinaire beslissingen van het Opper
ste Gerechtshof gebonden, dat alleen zelf, in plenaire zitting, 
de eens gegeven interpretatie door een andere mag vervangen. 
Paragraaf 2 van hetzelfde artikel gelast de onmiddellijke pubh-
catie van dergelijke leerstellige uitspraken in den „Diàrio do 
Govèrno". De Código de Processo Penal geeft overeenkomstige 
voorschriften in artikel 668 en volgende. Artikel 670 gelast 
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imperatief cassatie in het belang der wet van alle in strijd met de 
gefixeerde jurisprudentie gewezen vonnissen. 
Naast de tot dusver genoemde, staat de Grondwet toe de benoe
ming van rechters met beperkte bevoegdheid in kantons (julga-
dos), begrepen in de arrondissementen, en handhaaft zij het 
instituut van de Vrederechters·. De Wet op de Rechterlijke 
Organisatie heefthieraan uitvoering gegeven door van elke buurt
schap (freguesia) een kanton te maken en daarin een Vrede
rechter Quiz de Paz) aan te stellen7. De Vrederechter presideert de 
verzoenings-comparitie in echtscheidingsprocedures en treedt on
der bepaalde omstandigheden als gemachtigde van de Rechtbank 
op; daarnaast heeft hij enkele opsporings-bevoegdheden 8. Het 
Openbaar Ministerie heeft hier geen vast vertegenwoordiger. 
Het voornaamste verschil met de Grondwet van 1911 is, dat 
naast deze gewone rechterlijke colleges nog bijzondere kunnen 
bestaan ·. De Monarchie had deze ook gekend, doch reeds vijf 
dagen na de republikeinsche revolutie, op 10 October 1910, 
waren ze alle afgeschaft10. Niet ten onrechte beschouwde men 
de mogelijkheid van gelegenheidsrechtbanken in de strafrecht
spraak als een bedreiging voor de onpartijdigheid, waarvan de 
Regeering in tijden van crisis op bedenkelijke wijze misbruik 
zou kunnen maken u . Het lijkt mij dan ook te betreuren, dat 
hiervan thans weer is afgeweken. 

Weliswaar houdt artikel 117 een zekere beperking in: „Het is 
niet geoorloofd bijzondere rechtbanken in te stellen met uit
sluitende bevoegdheid voor de rechtspraak over één of meer 
bepaalde soorten van misdrijven, uitgezonderd echter vergrijpen 
tegen de belastingwetten, tegen de sociale wetgeving of tegen 
de veiligheid van den Staat.' Maar juist deze pohtieke deUcten 
zijn het, waarbij de bijzondere rechtspraak het meeste gevaar 
voor willekeur meebrengt en haar toepassing het bedenkelijkste 
is. Alleen de Ministers zijn door de bepaling van artikel 114 
steeds daartegen gevrijwaard. 
Met het oog op deze speciale rechtbanken is ook niet meer in 
de Grondwet opgenomen het voorschrift van artikel 57 van 
1911, dat slechts juridisch gevormde beroepsrechters toeliet. 
Artikel 117 verbiedt de instelling van bijzondere rechtbanken 
voor andere dan de genoemde categorieën van misdrijven, niet 
voor bepaalde categorieën van misdadigers. Zoo bleef dus de 
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afzonderlijke militaire rechtspraak gehandhaafd. Op met-straf
rechtelijk gebied is de organisatie evenmin belemmerd en in de 
practijk zeer verscheiden. Als voorbeelden mogen dienen: de 
Raad van Beroep in Belastingzaken (Contencioso das Contri-
buïçoes e Impostos), gereorganiseerd bij decreet no. 16.733 van 
13 April 1929; de reeds genoemde Rekenkamer; de „Auditorias" 
en het „Opperste Administratief Gerechtshof", die krachtens 
het nieuwe Administratief Wetboek van 1936 de geschillen tus-
schen de bestuurslichamen berechten; verder de „Arbeidsgerech
ten" (Tribunais de Trabalho), oordeelende over de geschillen 
naar aanleiding van individueele of collectieve arbeidscon
tracten 12. 
Het Openbaar Ministerie heeft bij de bijzondere rechtspraak 
zijn telkens door de desbetreffende wet aangewezen vertegen
woordigers 13. 
Van de uitzonderingen, genoemd in artikel 117, heeft de wetgever 
gebruik gemaakt door de beoordeeling van politieke misdrijven 
op te dragen aan den militairen rechter 14. 
In tegenstelling met de Grondwet van 1911 maakt de nieuwe 
constitutie geen gewag meer van de jury's. In 1911 was deze 
instelling uitdrukkelijk gehandhaafd, bij burgerlijke en handels
zaken facultatief, bij de berechting van de zwaarste misdrijven 
en politieke delicten imperatief16. Ook tegenwoordig bestaan 
de jury's nog in enkele gevallen. Zij hebben een nieuwe regeling 
gevonden in decreet no. 12.405 van 1 October 1926, en zijn nader 
omschreven in de artikelen 106—154 van de "Wet op de Rechter
lijke Organisatie. Decreet no. 16.926 van 1 Juni 1929 heeft ze 
echter in handebzaken reeds definitief afgeschaftle. De deca
dentie van de jury-rechtspraak — oorspronkelijk zelfs in civiele 
zaken verplicht voorgeschreven, thans overal teruggedrongen — 
een verschijnsel in 1913 al door Mamoco e Souza geconstateerd, 
heeft neiging om steeds verder te gaan " . Waarschijnlijk daarom 
heeft men haar bestaan niet meer in de Grondwet willen ver
ankeren. 

Ten aanzien van de zittende magistratuur bij de gewone rechter-
lijke colleges zijn de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen geno
men om haar onafhankelijkheid en vrijheid zoo veel mogelijk 
te waarborgen. De vonnissen worden geveld „in naam der 
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Gerechtigheid", en geen andere machten mogen hun inhoud 
beïnvloeden18. De eenige voortdurende band tusschen rechterlijke 
macht en executieve is, dat deze laatste desverzocht bijstand moet 
verkenen ter uitvoering van beschikkingen en vonnissen1β. 
Voor het overige zijn de rechters aan niemand verantwoording 
schuldig voor de door hen gegeven uitspraken, „tenzij", zegt 
de Grondwet, „in uitzonderingsgevallen bij de wet omschre
ven" 2 0. En zelfs dan bestaat deze verantwoordelijkheid, krach
tens de Wet op de Rechterlijke Organisatie, nog alleen tegenover 
andere rechterlijke organen: civiel- en strafrechtelijk aan Opper
ste Gerechtshof en Hoven van Appèl, disciplinair aan den Hoo-
gen Rechterlijken Raad 21. 
De beste controle op een goede rechtsbedeeling is gezien in haar 
openbaarheid, waarvan slechts kan worden afgeweken in bij 
de wet omschreven gevallen. Alleen wanneer de openbare orde, 
het staatsbelang of de goede zeden dit eischen, moet de zitting 
met gesloten deuren plaats vinden 22. 
Tegen corruptie van de rechterlijke macht door de Regeering 
waakt artikel 119. De leden van de gewone rechterlijke colleges 
worden voor het leven benoemd en zijn niet afzetbaar, zij kunnen 
(lees: mogen) van de Regeering ook geen andere betaalde 
ambten aannemen, behoudens een benoeming in permanente of 
tijdelijke commissies. 
Benoeming en promotie krachtens besluit der Regeering zijn 
echter de zwakke schakels in de keten, die de onafhankelijkheid 
van de rechtspraak moet waarborgen. De rechter behoeft geen 
ontslag te vreezen, maar kan hij niet belust zijn op promotie? 
Zal de Regeering niet bij voorkeur de haar welgezinde personen 
benoemen? 
Er zijn dan ook verschillende stelsels bedacht, om aan deze moei-
lijkheden te ontkomen. Bij de discussies in 1911 was reeds een 
krachtig pleit gevoerd voor benoeming der rechters door de 
eigen leden der magistratuur, het oorspronkelijk ontwerp der 
Grondwet had zelfs dit systeem aanvaard. De vrees echter, dat 
hierdoor de rechterlijke macht zou verworden tot een gesloten 
kaste, vervreemd van het leven en denken der maatschappij om 
haar heen, deed dit plan verwerpen и . Een ander voorstel tot 
directe verkiezing der rechters door het volk had geen beter 
resultaat; men kon bij de stemgerechtigden immers niet het 
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noodzakelijke inzicht verwachten en de kans op corruptie werd 
eerder vergroot dan verkleind M. Zoo bleef het bij benoeming 
door de Regeering. 
Een der eerste daden van de militaire Dictatuur was, hierin 
verandering te brengen. De decreet-wetten no. 11.751 en 12.013, 
respectievelijk van 23 Juni en 2 Augustus 1926, tenslotte de Wet 
op de Rechterlijke Organisatie van 1928, leidden door inscha
keling van den Hoogen Rechterlijken Raad tot een systeem, 
het midden houdende tusschen benoeming door de Regeering 
en door de magistratuur zelf. 
De Hooge Rechterlijke Raad (Conselho Superior Judiciário), 
hierboven reeds genoemd als college van toezicht en discipline 
voor de rechterlijke macht, bestaat uit den President van het 
Opperste Gerechtshof, twee leden benoemd door den Minister 
van Justitie en twee leden verkozen uit en door de zittende 
magistratuur 25. Op gezette tijden vinden voor dezen Raad ver
gelijkende examens plaats voor het ambt van rechter in een 
Rechtbank2β. Op grond van deze examens wordt een lijst opge
maakt en de Regeering is gehouden bij vacatures achtereenvol
gens de op deze lijst voorkomende personen te benoemen. Van 
de funcrionneerende rechters maakt de Raad eveneens een rang
lijst naar gebleken bekwaamheden op, bindend voor de benoe
ming van raadsheeren in de Hoven van Appèl; een dergelijke 
ranglijst van deze raadsheeren is weer grondslag voor de ver
vulling van vacatures in het Opperste Gerechtshof27. Voor de 
staande magistratuur geldt een overeenkomstig stelsel. Besluiten 
betreffende den President van het Opperste Gerechtshof en den 
Procureur-Generaal der Republiek nemen den plechtigen vorm 
van decreet aan 2e. 

Inbreuk op de uitspraken der rechterlijke macht door andere 
organen van souvereiniteit kan alleen geschieden door het ver
kenen van amnestie en gratie. Over amnestie beslist de Nationale 
Vergadering krachtens artikel 91 sub 10; beperkingen zijn aan 
deze bevoegdheid niet gesteld. Anders staat het met het ver-
leenen van gratie: het Staatshoofd kan strafièn wijzigen, maar 
algeheele kwijtschelding is alleen mogelijk, wanneer minstens 
de helft is uitgeboetae. 
Beschouwt men de gratie niet als een gunstbetoon, maar als een 
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daad van recht, een correctie op het „summum ius, summa 
iniuria", dan lijkt deze beperking niet te rechtvaardigen30. Nu 
het Portugeesche strafrecht bovendien met bijzondere straf-
minima werkt, zal er des te eerder behoefte aan zijn, wetteHjk 
onrecht door kwijtschelding op te heffen. Waarom men niet
temin van het onbegrensde graderecht, dat de Grondwet van 
1911 aan het Staatshoofd toekende, is afgeweken, is mij niet 
duidelijk31. 
De Regeering heeft eenige malen door middel van een decreet-
wet amnestie verleend32. Dit berust op een zoo uitgebreide 
interpretatie van artikel 109 sub 2, als mijns inziens niet door de 
woorden van die bepaling gerechtvaardigd wordt33. 

De Nationale Revolutie heeft de rechtspraak van een nieuwen 
geest willen doordringen. Speciaal op procesrechtelijk gebied is 
daarom in de laatste jaren buitengewoon veel veranderd, al is 
daarnaast ook nog op menig ander terrein een imponeerende 
hoeveelheid arbeid verricht. Het Wetboek van Burgerlijk Proces
recht, dateerende van 1876, was van den aanvang af ondeugdelijk 
geweest31. Nadat decreet no. 21.287 van 26 Mei 1932 de ver
spreide novellen op dit gebied bijeen had gebracht en geordend, 
als voorloopig redmiddel, gaf decreet-wet no. 23.275 van 30 
November 1933 opdracht tot algeheele hervorming van het 
burgerlijk- en handels-procesrecht. Het resultaat van dezen arbeid 
kwam wonderbaarlijk snel: decreet-wet no. 25.981 van 26 
October 1935 bracht een nieuw faiUissementsrecht, decreet-wet 
no. 29.637 van 28 Mei 1939 een nieuw Wetboek van Burgerlijk
en Handels-procesrecht. Het Wetboek van Strafvordering van 
1842 was al bij decreet-wet no. 16.489 van 15 Februari 1929 door 
een geheel gemoderniseerd vervangen. De herziening van het 
strafrecht zelf is bevolen bij decreet-wet no. 26.438 van 20 
Maart 1936. 
Zoowel hier als in de geheele nieuwe regeling van de rechtspraak 
in arbeidsgeschillen, waarover boven al werd gesproken, vindt 
men die zelfde neiging de bevoegdheden en de vrijheid van den 
rechter te vergrooten, die men ook in het moderne fascistische 
en nationaal-socialistische strafprocesrecht aantreft36. De rechter 
is zooveel mogelijk in staat gesteld het struikelen van processen 
op zuiver formeele gronden te verhinderen. Er is verder gestreefd 
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naar snelle en eenvoudige rechtspleging. In het burgerlijk proces 
is aan partijen de plicht opgelegd hun mededeelingen naar waar
heid te doen *. 

Staatsrechtelijk één der belangrijkste zijden van de rechterlijke 
macht als orgaan van souvereiniteit is haar bevoegdheid de toe 
te passen wetten te toetsen op hun overeenstemming met de 
Grondwet. Dit Noord-Amerikaansche instituut had in de vorige 
eeuw zijn weg gevonden in de Braziliaansche constitutie, bij 
de wijziging in 1891. Het Portugeesche ontwerp in 1911 was 
nu weer gebaseerd niet alleen op het eigen voorafgaande recht 
— de constituties van 1822 en 1838 — maar ook op de nieuwe, 
zeer bewonderde Grondwet van het nog steeds aan Portugal 
zoo nauw verwante Brazilië. Onder andere nam men er deze 
instelling uit over37. 
Deze Amerikaansche import beteekende een ingrijpende her
vorming, want onder de Monarchie was het toetsingsrecht door 
een constante jurisprudentie ontkend38. Toch schijnt het insti
tuut spoedig geacclimatiseerd te zijn, want in 1933 heeft het 
zelfs weer een uitbreiding ondergaan, waardoor het nog grooter 
omvang verkreeg dan zijn Amerikaansch voorbeeld. 
In 1911 had men dit immers trouw gecopiëerd. De rechter moest 
wetten en besluiten van de uitvoerende macht en andere over
heden toetsen op hun overeenstemming, naar vorm en inhoud, 
met de Grondwet en de daarin neergelegde principes, echter 
slechts in die gevallen, waar één der partijen de geldigheid van wet 
of besluit betwistte 3B. Evenmin als in Amerika mocht de rechter 
uit eigen beweging een wet onverbindend verklaren, de Grond
wetgever van 1911 had dit uitdrukkelijk uitgesloten40. 
De tegenwoordige staatsregeling geeft nu eenerzijds meer, ander
zijds minder. Meer, en belangrijk meer, is, dat de toetsing thans 
imperatief wordt voorgeschreven: „In de zaken, onderworpen 
aan hun oordeel, kunnen (lees: mogen) de rechterlijke colleges 
geen wetten, decreten of welke andere verordeningen ook toe
passen, die inbreuk maken op hetgeen is vastgesteld in deze 
Grondwet of die indruischen tegen de in haar vervatte begin
selen." Dit geldt dus zoowel voor de gewone als voor de bijzon
dere rechterlijke colleges. 
Zeer terecht is evenwel anderzijds een beperking ingevoerd. 
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Wat betreft rechtsregels, voortvloeiende uit staatsstukken, afge
kondigd door den President der Republiek, is hun ongrond
wettigheid onttrokken aan het oordeel der rechterlijke macht, 
voorzoover deze ongrondwettigheid zou berusten op de wijze 
waarop of den vorm waarin deze staatsstukken tot stand kwamen. 
Slechts de Nationale Vergadering en de Regeering kunnen in 
dergelijke gevallen de geldigheid aanvechten. Gebeurt dit, dan 
wordt de zaak voorgelegd aan de Nationale Vergadering, die 
beslist welke gevolgen deze ongrondwettigheid zal hebben, zon
der daarbij evenwel inbreuk te mogen maken op de situatie, 
geschapen door reeds gewezen vonnissen41. 
Hierdoor is dus vermeden een eindeloos getwist over formali
teiten, dat slechts aanleiding kan geven „tot vergaande verwar
ring in het rechtsleven", ja zelfs tot „volkomen anarchie"42, 
zonder eenig wezenlijk nut; terwijl anderzijds in belangrijke 
zaken toch een correctie mogelijk blijft. Enkel in één bijzonder 
geval is de vraag naar de grondwettigheid van een voorschrift 
geheel uitgesloten. De wetten, aangenomen door de Nationale 
Vergadering, moeten zich volgens artikel 92 beperken tot het 
neerleggen van de algemeene grondslagen van het geldende 
recht. Het is duidelijk, dat een nauwkeurige grens hier niet valt 
te trekken en dat altijd verschil van meening onder de geleerden 
zal heerschen over wat in een bepaalde regeling algemeen prin
cipe, wat nadere uitwerking moet heeten en dus constitutioneel 
niet in een wet thuis hoort. Deze discussie heeft artikel 92 ter
stond van alle practisch belang beroofd, door betwisting der 
grondwettigheid van een voorschrift, met beroep op schending 
van dit beginsel, onmogelijk te maken48. 
Het toetsingsrecht heeft in de Nederlandsche staatsrechtelijke 
litteratuur weinig voorstanders gevonden44. In het groóte, in 
1913 verschenen commentaar op de Grondwet van 1911, ge
schreven door den bekenden geleerde Prof. Mamoco e Souza, 
Salazars leermeester te Coimbra, merkt men daarentegen niets 
van eenige wetenschappelijke oppositie in Portugal bij de invoe
ring ervan. „Het probleem," zegt Struycken terecht, „moet in 
ieder land zijne oplossing vinden in verband met de historische 
ontwikkeling en net huidige karakter der staatkundige organi
satie"45. Gaan wij nu Struyekens eigen bezwaren tegen het 
toetsingsrecht na, dan blijft ongetwijfeld gelden dat van het zeer 
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ongeregelde en ongelijkmatige dezer rechterlijke controle46. 
Een groot deel der wetgeving ligt buiten den knng van 's rech
ters beoordeeling. Maar indien men het toetsingsrecht wil be
schouwen hoofdzakehjk als een garantie voor den onderdaan 
tegen ongrondwettige willekeur van de overheid, als een laat-
sten sluitsteen in den wal, opgeworpen tegen machtsmisbruik 
van Staatshoofd, Nationale Vergadering en Regeering, en waar
van de overige elementen geschetst werden in de vorige hoofd
stukken, dan lijkt die werkingssfeer wel uitgebreid genoeg. Men 
dient het Portugeesche toetsingsrecht te zien in verband met de 
nog later te behandelen bepaling van artikel 8 sub 19, die aan 
den burger toestaat weerstand te bieden aan bevelen, wanneer 
deze inbreuk maken op zijn constitutioneel gewaarborgde rech
ten en vrijheden. Zoodanige weerstand zal hem wellicht voor 
den strafrechter brengen, maar deze kan dan tenminste volledig 
over het recht op verzet oordeelen, ook al richtte zich dit verzet 
tegen bevelen, gegeven op grond van gewone wetten of besluiten. 
Dat verder, naar Struycken zegt, de rechtszekerheid door het 
toetsingsrecht kan worden aangetast, is evenzeer waar47. De on-
verbindendverklaring van een lang als geldig beschouwde wet 
heeft dergelijke gevolgen als het breken met een gevestigde 
jurisprudentie, maar er is evenmin hier als daar reden, een zeer 
reëel rechtsgoed prijs te geven voor de in veel opzichten toch 
reeds zoo hersenschimmige rechtszekerheid. 
Struycken schrijft de ontwikkeling van het toetsingsrecht in 
Amerika voor een groot deel toe aan het bijzonder aanzien van 
de rechterlijke macht in het staatkundig leven en den betrekkelijk 
geringen invloed der wetgevende lichamen. In Portugal zijn 
deze beide factoren evenzeer aanwezig. Door de bindende kracht 
van de doctrinaire uitspraken der hoogste colleges werd de 
rechterlijke macht, evenals in Engeland, een officieel orgaan van 
rechtsontwikkeling. Haar beteekenis, ten goede of ten kwade, 
voor het staatkundig leven, is een erkend feit. Zoo verkondigde, 
in de eerste woelige jaren na de republikeinsche revolutie, de 
bekende jurist Dr. Cunha e Costa, dat het vaderland dreigde ten 
onder te gaan door „de heerschappij van de rechterlijke macht 
en het gepeupel" " . Voorbeelden als van den grooten volks
vriend Trindade Coelho, die weigerde aan de handhaving van 
de zijns inziens tyrannieke wetgeving van den dictator Franco 
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mede te werken, òr van Generaal Carmona, die als Procureur 
der Repubhek de invrijheidstelling vroeg van samenzweerders, 
omdat „het land ziek was en zij het hadden willen redden", 
bewijzen wel, dat de Portugeesche magistratuur een hooge mate 
van onafhankelijkheid wist te bewaren tegenover de eigen Re-
geering". Pereira dos Santos getuigt dan ook van het groóte 
prestige der rechterlijke macht in dit land 60. 
In Amerika is vaak geklaagd over de onmaatschappelijke wer
king van het toetsingsrecht. De rechters, gerecruteerd uit de 
meer conservatieve knngen der samenleving, blijken veelal ge
neigd sociale wetten niet verbindend te verklaren, wanneer zij 
de principes daarvan verwerpelijk achten. Men schijnt in Portugal 
weinig beducht te zijn hiervoor. Als één der wegen, waarlangs 
in de Vereenigde Staten de oplossing van dit conSict wordt ge
zocht, noemt Struycken „vereenvoudiging der constituties, zóó, 
dat alle algemeene beginselen daaruit worden verwijderd" 61. 
Het is opvallend, dat met de Portugeesche Grondwet juist het 
tegenovergestelde is gebeurd. Wij ontmoetten reeds het artikel 
„De souvereiniteit berust bij de Natie." Dit is slechts één voor
beeld; het eerste deel der constitutie, te behandelen in de volgende 
hoofdstukken, wemelt van dergelijke beginselverklaringen. 
Pereira dos Santos wijdt één der eerste capita van zijn proefschrift 
vrijwel geheel aan een verhandeling over het al dan niet wen-
schelijke van zulke principicele uitspraken in een grondwet. Het 
lijkt mij vrij nutteloos hierover in het algemeen te debatteeren; 
het ligt voor de hand, dat een „nieuwe" staat wel de behoefte 
er aan zal gevoelen, te meer als zoon „nieuwe" staat groeit uit 
een beweging, door vaste beginselen gedragen S2. Men kan op 
dit stuk wel een scherp contrast zien tusschen bij voorbeeld de — 
als ik het zoo noemen mag — meer opportunistisch ontworpen 
Nederlandsche Grondwet en de door een nauwkeurig omschre
ven doctrine beheerschte Portugeesche. 
Maar het is merkwaardig, dat Pereira dos Santos juist verzuimt 
te wijzen op het niet meer uitsluitend theoretische, maar nu ook 
voor de practijk zoo groóte belang van dergelijke artikelen in 
verband met het toetsingsrecht. Hierdoor immers houden zij op 
goeddeels doode ballast te zijn, en worden zij levende normen 
voor de verdere rechtsvorming. In tegenstelling met wat 
Struycken dan in Amerika signaleerde, tracht men in Portugal juist 
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door vastlegging van de sociale beginselen in de Grondwet reac
tionnaire neigingen van de rechterlijke macht te bedwingen. 
Een blik in andere wetten van de laatste jaren toont, hoe er 
voortdurend naar gestreefd wordt, de sociale leer van den 
„Nieuwen Staat" als het ware te activeeren via het toetsingsrecht 
van den rechter. Niet alleen wetten en besluiten van lagere orga
nen, zelfs hun handelingen heeft hij te onderzoeken op hun 
overeenstemming met de groóte beginselen. Zoo zijn bij voor
beeld de daden van de corporatieve organismen niet alleen op 
zich zelve, maar ook naar hun strekking onderworpen aan de 
rechterlijke controle. Dit heeft men bereikt door voor te schrij
ven, dat de statuten van deze lichamen een beginselverklaring 
moeten inhouden, bevestigende de ondergeschiktheid van het 
organisme aan de doeleinden van het nationale geheel, den 
afkeer van alle binnen- of buitenlandsche anti-nationale activi
teit, de erkenning van den plicht met alle andere factoren van 
het nationaal economisch leven metterdaad samen te werken, de 
verwerping van den klassenstrijd, enz. 63. Een optreden, dat in-
druischt tegen deze principes, is dus tegelijkertijd een schending der 
statuten, waartegen voor den rechter kan worden opgekomen. 
Zonder nu het oordeel van Duguit te onderschrijven, dat een 
land zonder toetsingsrecht geen ware rechtsstaat kan zijn64, 
meen ik toch wel, dat het instituut in het moderne Portugeesche 
staatsrecht het beeld van den rechtsstaat voltooit. Zonder deze 
bevoegdheid van de rechterlijke macht zou de positie van de 
Regeering te overwegend zijn; nu is een gezond evenwicht 
hersteld. 
De opperheerschappij van de Constitutie is door het toetsings
recht niet enkel meer een idee, maar een feit. Door het toetsings
recht ook worden de beginselen van den Nieuwen Staat levende 
krachten in het bestaan der Natie. 

In de volgende afdeeling van deze studie zullen wij nu deze 
beginselen nader gaan onderzoeken. Tot hier toe bezagen wij den 
staatsvorm, thans is de eigenlijke inhoud daarvan aan de beurt. 
De in het voorafgaande beschreven organisatie is een middel, in 
het komende gedeelte zal sprake zijn van het daarmee nagestreefde 
doel: een gezonde, redelijke samenleving. Daarheen trachten de 
beginselen van de nieuwe Constitutie Portugal te voeren. 
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Voor één misvatting dient echter gewaarschuwd te worden: 
men overdrijve de beteekenis van dergelijke principicele wets
artikelen niet. Het ligt allerminst in de lijn van Salazar, de waarde 
van een Grondwet in dit opzicht te overschatten. Zijn geest is 
veel te sceptisch tegenover alle menschelijk streven om niet te 
erkennen, dat het gemakkelijk is om met slechte wetten een volk 
te demorahseeren, maar uiterst moeilijk — zoo niet onmogelijk 
— het met goede wetten op te voeden 6б. 
Voor de juiste ordening der samenleving beteekent het positieve 
recht een minimum, en menigmaal zelfs nog minder. Maar 
omdat dit minimum een steunpunt en een uitgangspunt kan zijn, 
dient men het zoo perfect mogelijk te maken. Salazar is er diep 
van doordrongen, dat de tekst van de Grondwet een doode 
letter is; hij hoopt echter den geest te wekken, die hem het leven 
zal kunnen schenken. Want het is niet de wetgeving van een 
staat, maar de wil van een volk, die de maatschappij opheft of 
te gronde richt. 
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DERDE AFDEELING. 
DE ORGANISATIE VAN HET „WERKELIJKE LAND" EN 

DE INSCHAKELING DAARVAN IN DEN STAAT. 

INLEIDING. 

De tijden zijn voorbij — voor menigeen tenminste — waarin 
men den staat zag als een verzameling van individuen zonder 
meer; een verzameling, waartegen de enkeling met naijver zijn 
rechten en vrijheden verdedigen moest, alsof hij en de staat 
natuurlijke vijanden waren. In de dagen echter, dat deze voor
stelling de hoofden beheerschte, kon de grondwetgever zich 
tevreden stellen met een reeks bepalingen omtrent de trias poli
tica, voorafgegaan door of doorregen met artikelen ter bescher
ming van het individu1. 
Vooral na den Wereldoorlog zijn de opvattingen op dit punt 
evenwel sterk gewijzigd. Grondwetten uit later jaren hebben 
dan ook aanmerkelijk grooter belangstelling voor het maat
schappelijk leven, voor den mensch als gemeenschapswezen, in 
het bijzonder als zij het resultaat zijn van een radicale omwen
teling, als de wetgever zich dus geroepen voelde „de grondslagen 
eenex geheel nieuwe organisatie van de gemeenschap voor de 
toekomst vast te leggen ' 2 . 
Dit was ook het geval in Portugal. En de Portugeesche Grondwet 
draagt er de sporen van in het uitgesproken dogmatische karakter 
van talrijke artikelen. Het is de neerslag van een bepaalde maat
schappij- en staatsleer, een vast, afgerond stelsel. 
Bovenal is het de verhouding tusschen staat en enkeling, die 
grondig veranderd is. Kon men zeggen, dat in het systeem van 
de oude Constitutie het de enkeling was als zoodanig, zonder 
eenige nadere bepaling, die deel uitmaakte van den staat, thans 
doet de enkeling dit in de eerste plaats als lid van andere gemeen
schappen. 
Het aantal gemeenschappen, dat men in de samenleving aan
treft, is legio. Hun belangrijkheid en beteekenis is echter zeer 
verschillend. Afziende van de religieuse, meer onmiddellijk op 
het bovenaardsche gericht, en blijvende bij degene, die meer 
onmiddellijk in het aardsche bestaan hun doel vinden, kan men 
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er drie soorten van aanwijzen, die daarom zoo'η bijzondere 
positie innemen, omdat de mensch normaUter tot deze drie be
hoort: gezinsverband, beroepsverband, plaatselijk verband 3. Er 
zijn uitzonderingen; een eenzame vagebond kan buiten elk dezer 
drie gemeenschappen staan op een gegeven oogenblik in zijn 
leven. Maar geen staat is opgebouwd uit eenzame vagebonden; 
zijn meeste leden zijn burgers, díe met hun gezin ergens wonen 
en er hun beroep uitoefenen. Gezinsverband, beroepsverband, 
plaatselijk verband zijn zoo de primaire factoren, de voornaam
ste onder de natuurlijke, traditioneele en voortstuwende elemen
ten van de samenleving*. Zij bepalen dan ook de plaats, die de 
individueele mensch in het staats-geheel inneemt. Het is niet 
meer de burger A, die tot den staat behoort, een burger, die mis
schien ook nog gezinshoofd is, ook nog advocaat, ook nog woon
achtig in een bepaalde wijk van Coimbra. Het is A, die als 
gezinshoofd, als advocaat, a/5 lid van een buurtschap in de ge
meente Coimbra behoort tot den Portugeeschen Staat. Krachtens 
en in die hoedanigheden oefent hij zijn politieke rechten uit8. 
Dit is de grondgedachte. Consequent op alle punten doorgevoerd 
is zijniet, zooals bij een gedetailleerde bespreking blijken zal. Maar 
zij is wel allesbeheerschend; de afwijkingen worden opgevat als 
breuken in het systeem, onvermijdelijkmisschienindit stadium der 
ontwikkeling, maar toch ontsierend en in diepste wezen onjuist*. 

De „burger" was een liberale abstractie, zonder reëel bestaan, 
betoogt Salazar bij herhaling7. De Portugeesche Natie bestaat 
niet uit zulke schimmige wezens, zij bestaat uit menschen van 
vleesch en bloed, die getrouwd zijn en kinderen hebben, die hun 
stukje grond bebouwen, die leven en sterven in hun kleinen 
kring van dorpsgenooten. Bij de Natie vergeleken is de Staat 
bijna onwezenlijk. Dat er een Portugeesche Staat is, is een na
tuurlijk, historisch gegeven. Hoe deze Staat echter is ingericht, 
dat is altijd een min of meer kunstmatige constructie: er zijn 
rechtskundigen gekomen, die de wetsbepalingen hebben ge
schreven; zij hebben regels gegeven voor het presidentschap en 
den Raad van State, zij hebben Ministeries ingesteld en een 
Nationale Vergadering, zij hebben de rechterlijke macht ge
ordend en over het land verdeeld, zij hebben administratieve 
wetten gemaakt en processueele regelen. 
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Maar al deze organen en instellingen zijn hoogstens een voor
waarde voor het leven der Natie; zij zijn nooit het leven zelf. 
Het werkelijke Portugal leeft niet in, maar onder al deze bepa
lingen. Zij hebben ten doel de Natie tot een krachtig en bloeiend 
geheel te maken, met een eigen plaats onder de volkeren. Zij 
zijn een vorm, die den kostbaren inhoud omsluit. Maar de vorm 
is ondergeschikt, kan veranderen; de inhoud is het waardevolle, 
blijvende. 
Zoo moet begrepen worden het onderscheid, dat Salazars rede
voeringen en de nieuwe Grondwet beheerscht, dat in de staats
rechtelijke litteratuur van het moderne Portugal telkens weer 
terugkeert: het onderscheid tusschen „o pais legal" — het wette
lijke land, de hooge staatsorganen — eenerzijds, „o pais real" — 
het werkelijke land, de Natie — anderzijds8. 

Het werkelijke land werd door de staatsrechtelijke theorie tot 
dusverre verwaarloosd. Men had uitsluitend aandacht voor het 
wettelijke land. De geheele Grondwets-vemieuwing in 1911 had 
slechts ten doel van een constitutioneele monarchie een demo
cratische republiek te maken, dat wil zeggen, het wettelijke land 
om te vormen 9. 
Het werk van Salazar heeft een geheel andere beteekenis. Ook 
hij kon er natuurlijk niet aan ontkomen in zijn nieuwe Grondwet 
tevens het wettelijke land opnieuw te ordenen. Dat is de orde
ning, die de voorgaande hoofdstukken beschreven. Maar men 
begrijpt Salazars denkbeelden slecht, als men meent hierin nu 
het wezenlijke van zijn arbeid te vinden. Voor hem is dit alles 
secundair. Men zou het het dak van het gebouw der Portugeesche 
samenleving kunnen noemen. Het dak overwelft alles, het be
schermt alles, het is onmisbaar. Maar óf het nu het gekroonde 
torentje moet dragen der monarchie, of het het spitse puntdak 
moet zijn der dictatuur ofwel het platte afdak der democratie, 
dat is tenslotte een vraag van opportuniteit en landsaard, om 
niet te zeggen van mode. 
Hieruit volgt ook Salazars zekere mate van onverschilligheid 
tegenover al deze problemen. Hij is republikein, zooals Musso
lini monarchist is: waarom wijziging Mengen in den gegeven 
toestande Het is niet van wezenlijk belang 10. Hij is, als Portugees, 
met de ervaring voor oogen van de parlementaire buitensporig-
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heden tijdens het eerste kwart van deze eeuw, anti-democraat. 
Maar ab velen in den lande gaarne een wetgevende vergadering 
in den een of anderen vorm behouden zien en een totale afschaf
fing wellicht tegenstand zou wekken, waarom dan niet — zij het 
met eenigen tegenzin — aan die wenschen tegemoetgekomen? 
Het is niet van wezenlijk belang. 
Van wezenlijk belang is alleen de ordening der Natie. Zoo ge
neigd als Salazar is tot compromissen in het zuiver staatkundige, 
zoo doctrinair wordt hij als het betreft het werkelijke land. Men 
hoeft er slechts de Grondwet op na te slaan om dit te ervaren. 
Het eerste gedeelte: „Over de fundamenteele waarborgen", dat 
in hoofdzaak het werkelijke land betreft, wemelt van dogma
tische uitspraken; het tweede gedeelte: „Over de politieke organi
satie van den Staat" in hoofdzaak handelende over het wettelijke 
land, geeft vrijwel alleen practische voorschriften 11. 
De onderscheiding tusschen wettelijk en werkelijk land mag 
echter nooit een scheiding worden; evenmin mag zij wegvallen. 
Het eerste is een gevolg van individualisme, het tweede komt 
neer op totalisme. De staats-overheid moet de voorwaarden 
scheppen voor leven en bloei der Natie. Daartoe moet deze 
overheid echter over de noodige kracht beschikken en deze 
kracht moet haar toevloeien vanuit de Natie. De Staat is dus de 
politieke levensvorm van de Natie, de Natie is in hem geïnte
greerd. De Natie gaat niet in den Staat op, maar beider lot is 
onverbrekelijk verbonden ia. 
Het wezen van den „Nieuwen Portugeeschen Staat" ligt nu in 
deze dubbele beweging: de Staat stimuleert, leidt en beschermt 
de organisatie der Natie — door haar organisatie schakelt de 
Natie zich in den Staat in, beïnvloedt diens werkzaamheid, geeft 
hem een vast fundament voor zijn actie. 
Is eenmaal deze organisatie tot stand gekomen, heeft de Natie 
deze aan zich zelf gegeven, dan volgt de inschakeling in den Staat 
via deze organisatie zonder veel bezwaar. Maar het is juist de 
vorming der organisatie, die zulke buitengewone moeilijkheden 
medebrengt. 
Een Natie is een levend geheel, met levende krachten; haar 
onderdeelen hebben een eigen natuur. Wie niet met deze krach
ten en deze natuur rekening houdt, kan op papier een volledige 
organisatie der maatschappij ontwerpen, die door logica, con-
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sequentie en mathematisch symmetrische schematiseering ver
leidelijk genoeg werkt. Misschien is het ook mogelijk deze 
organisatie voor een tijd uiterlijk te verwezenlijken, haar aan de 
maatschappij op te leggen, maar dan alleen in een dwangstaat, 
waar door harde maatregelen de levende krachten bedwongen 
worden en tyrannie de natuur onderdrukta. Van een ware 
organisatie kan evenwel alleen dan gesproken worden, als zij 
geschiedt in overeenstemming met de werkelijkheid van de te 
organiseeren materie, conform den eigen aard daarvan en in 
samenwerking met de eigen krachten. 

Deze op de natuur zich baseerende beschouwingswijze is geheel 
die van Salazar; zijn geesteÜjke vorming ging steeds in deze rich
ting. Van de scholastieke wijsbegeerte, die hij als seminarist be
studeerde, kan men den invloed bespeuren in zijn redevoeringen 
en tot in de terminologie van sommige wetsartikelen toe M. De 
opstelling van „De tien geboden van den Nieuwen Portugee-
schen Staat" vertrouwde Salazar toe aan Joâo Ameal, een jong 
thomistisch fdosoof18. 
In dejaren na 1914 kwam hij in aanraking met de beweging van 
het „Integrahsmo Lusitano", anti-liberaal en anti-socialistisch 
gericht en sterk geïnspireerd door de „Action Française". Salazar 
leerde de werken kennen van Maurice Barres en vooral van 
Charles Maturas, dien hij in menig opzicht bewonderde, maar 
wiens leuze „politique d'abord" hij altijd met groóte besHstheid 
heeft verworpen. Zijn nationalistische opvattingen, zijn leer van 
den sterken staat en zijn eerbied voor de Portugeesche tradities 
zijn echter zeker van deze zijde gestimuleerd 1β. 
In dezelfde richting werkte trouwens in later ty'd ook het voor
beeld van Mussolini. Het valt niet te betwijfelen, dat het door 
Salazar grondig is bestudeerd. Men kan wijzen op verschillende 
artikelen in Grondwet en Statuut van den Nationalen Arbeid, die 
vrijwel letterlijk uit de wetgeving van het fascistische Italië zijn 
overgenomen 17. 
Niet zelden wordt dan ook de Nieuwe Portugeesche Staat voor 
fascistisch uitgekreten, vooral door hen, in wier mond dit adjec
tief ongeveer de beteekenis van een scheldwoord heeft. Het valt 
moeilijk over de juistheid van dit oordeel te debatteeren, zoolang 
men niet de moeite wil nemen vooraf vast te stellen, wat onder 
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„fascistisch" moet worden verstaan. Zou het wezen van het 
Fascisme volledig opgesloten liggen in het streven naar een sterke 
autoriteit, zonder meer, dan is het moderne Portugal inderdaad 
fascistisch. Doch naar mijn meening kan men met een beroep 
op de toch wel zeer gezaghebbende uiteenzettingen van Musso
lini in de „Enciclopedia Italiana" vaststellen, dat niet alleen de 
sterke staat, maar bovenal de totalitaire staat, die alles in zich 
omvat, essentieel is voor het Fascisme1S. Verstaat men het zoo, 
dan is Salazar volop anti-fascist; niet zelden heeft hij zijn felste 
bewoordingen gereserveerd voor de veroordeeling van centrale 
leerstukken en grondbeginselen van het Fascisme. Zoowel in
vloed van als kritiek op het Italiaansche regeersysteem zullen 
nog bij afzonderlijke punten ter sprake komen. 
„Integralismo Lusitano" en Fascisme hebben Salazar echter in 
zeer veel geringere mate beïnvloed dan het vroeger reeds ge
noemde „Centro Académico de Democracia Crista", waarvan 
hij als student, en ook later nog, zelf een van de groóte stuw
krachten was. Zijn verkeer in dezen studie-kring was van beslis
sende beteekenis voor zijn maatschappelijk denken 1 β. 
In dit Academisch Centrum bestudeerde men de nieuwere stroo
mingen op sociologisch gebied. Het waren, begrijpelijkerwijze 
vanwege de taal, voornamelijk Fransche schrijvers, die het voor
werp van discussie uitmaakten. Salazar, die evenals ieder ont
wikkeld Portugees het Fransch zeer goed beheerscht, heeft er de 
werken van le Play, van den Marquis de la Tour du Pin en 
andere voormannen van het „Cathohcisme social" leeren kennen, 
en niet zelden er de denkbeelden van overgenomen 2 0. Maar 
verreweg het belangrijkste was het diepe inzicht, dat hij verkreeg 
in de sociale leer der pauselijke Encycheken. De affiniteit tus-
schen de daarin verkondigde stellingen en Salazars opvattingen 
is zoo opvallend, dat er geen twijfel kan bestaan omtrent den 
overwegenden invloed, dien deze documenten op hem hebben 
uitgeoefend. Hoe volkomen Salazar hun inhoud tot zijn geestelijk 
eigendom had gemaakt, om er zelfstandig weer op door te 
denken, ervaart men bij het herlezen van zijn op 30 Juli 1930 
uitgesproken redevoering, waarin de hoofdpunten van het her
stel der samenleving worden uiteengezet in een programma, dat 
eenjaar later, op 15 Mei 1931, in de Encycliek, .Quadragesimo 
Anno" een volmaakte bevestiging vond " . 
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De domineerende beteekenis van deze Encyclieken ontgaat aan 
sommige schrijvers over het moderne Portugal nog wel eens, 
omdat de toespraken van Salazar nimmer en de uitgaven van het 
Propaganda-Secretariaat slechts hoogst zelden een toespeling 
erop maken aa. 
Maar de reden van dit stilzwijgen is duidelijk. Zoodra men im
mers gaat spreken over het herstel der samenleving volgens 
beginselen uit pauselijke documenten of hever nog: volgens de 
kathoheke maatschappijleer, bereikt men zoowel bij niet-Katho-
lieken als bij Katholieken een ongewenscht effect. De niet-
Katholieken zijn in groóte meerderheid geneigd a priori te 
verwerpen, wat uit deze bron komt, denkende leerstellingen voor 
zich te hebben, die berusten op een of ander specifiek kerkelijk 
dogma, en dus voor hen onaannemelijk zijn. Nu is dit een vol
slagen misverstand, want de bedoelde maatschappijleer is in 
feite een geheel rationeele en dus voor ieder mensch op zuiver 
verstandelijke gronden te controleeren en te aanvaarden. Daarom 
juist is het zoo belangrijk geen termen te gebruiken, die dit mis
verstand onvermijdelijk bevorderen en een overbodigen tegen
stand oproepen, inplaats van de menschen door redeneering en 
eigen inzicht de waarheid van deze leer te doen begrijpen и . 
Bij Kathoheken bereikt men vaak een tegenovergesteld en even 
gevaarlijk effect. De meesten zijn geneigd het pauselijk woord 
met eerbied te aanvaarden en de juistheid ervan niet tebetwijfelen. 
Voor velen beteekent dat evenwel, dat men zich van die juistheid 
dan ook niet behoeft te overtuigen door eigen onderzoek en 
nadenken. Men onderwerpt zich, niet zelden zonder nauwkeurig 
kennis genomen te hebben van datgene, waaraan men zich onder
werpt, en laat de rest bij voorkeur over aan leidende persoordijk-
heden, die het wel zullen weten. In werkelijkheid verijdelt men 
daardoor ten eenenmale het doel van de sociale Encyclieken, die 
de welbewuste en overwogen medewerking van elk lid der 
gemeenschap vragen. 
Het gaat er niet alleen om, dat iets gelooven, iets als waar aan
nemen op gezag, in dezelfde orde altijd een minder volmaakte 
vorm van kennen is dan iets begrijpen, iets inzien met eigen 
verstand **. Bovenal geldt hier, dat de inhoud der sociale Ency-
cHeken een zedeleer is. En bij een zedeleer kan men niet volstaan 
met haar aan te nemen zonder meer2 5. Zij vraagt om voort-
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durende toepassing. En deze toepassing, zeker op een zoo moei-
lijk terrein als het sociale, vraagt begrip. 
Aanvaarden heeft dus weinig zin als het niet leidt tot verwerken; 
verwerken heeft weinig zin ab het niet leidt tot verwerkelijken. 
Daarom toont het eens te meer Salazars staatsmanswijsheid en 
menschenkennis, dat hij nimmer zich beriep op het gezag van 
EncycHeken of van bepaalde schrijvers. In zijn redevoeringen 
citeert hij zelden of nooit. Hij doceert; hij blijft altijd min of 
meer de professor, die zijn colleges geeft: glasheldere, zorgvuldig 
overwogen uiteenzettingen. 
Hij doet geen beroep op het sentiment, hij tracht zijn toehoorders 
niet geestdriftig te maken met een mythe. Hij wil slechts over
tuigen met argumenten, door de kracht van zijn redeneering. 
Hij wenscht dat men op zijn leiding zal vertrouwen, niet omdat 
men in Salazar „gelooft", maar omdat men den President van 
den Ministerraad begrijpt. 

Salazar heeft zelf als levensroeping gevoeld wat hij noemde 
„het priesterschap van het onderwijs' м . Financieel veel gun
stiger posities dan het hoogleeraarschap heeft hij bij herhaling 
geweigerd, om deze roeping te volgen. Hij wilde de jongere 
generatie opleiden, die in staat zou zijn Portugal uit zijn verval 
op te heffen en het te sturen in de richting, die hij als de eenig 
redelijke had leeren kennen. 
Onverwacht, en wat hem zelf betreft ongewild, nam zijn be
staan een andere wending. Het werk, waarop hij zijn leerlingen 
had willen voorbereiden, viel hemzelf ten deel. En daarmede 
rezen moeilijkheden van een geheel nieuwen aard. 
De natuurrechtelijke maatschappijleer is altijd een goed, maar 
nooit een volledig richtsnoer " , Zij leert, dat de staat een 
natuur-noodzakelijk iets is, maar niet, welken vorm de staat moet 
aannemen. Salazar vertoont dan ook weinig neiging van den 
staatsvorm een principieel strijdpunt te maken. Maar tenslotte 
moet hij toch voor den een of anderen vorm partij kiezen. Dit 
voorbeeld is nu wel bijzonder opvallend, doch hetzelfde probleem 
keert op allerlei punten telkens terug. 
Er is dan ook een groot verschil tusschen den geleerde, díe op 
een gegeven oogenblik kan zeggen: „verder dan hier reikt mijn 
wetenschap niet, dit is een vrije kwestie," en den staatsman, die 
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de blanco plekken moet invullen. Het is niet overbodig hierop 
te wijzen, omdat voor- en tegenstanders van een rationeele 
maatschappijleer nimmer mogen denken, dat met een bepaalde 
practísche verwezenlijking, geheel comform deze leer, nu ook 
de eenig mogelijke oplossing gegeven is. Men vindt beginselen 
uit „Quadragesimo Anno" in Portugal toegepast. Maar het zou 
onjuist zijn te meenen, dat ieder land, waar men deze beginselen 
wil aanvaarden, nu verder slechts het Portugeesche voorbeeld 
zou hebben te copieeren. Als proeve, zij het ook niet altijd vol
maakte proeve van verwezenlijking van een op het natuurrecht 
gegronde maatschappelijke orde is de Nieuwe Portugeesche 
Staat evenwel hoogst belangrijk28. 

De volgende hoofdstukken zullen een beeld van deze organisatie 
geven. De drie vormen van verband, in het begin van deze in
leiding genoemd, dienen daarbij vooropgesteld: gezinsverband, 
beroepsverband, plaatselijk verband. Maar de mensch is niet 
alleen gemeenschapswezen. Hij heeft een eigen, persoonlijk eind
doel en dus ook eigen, persoonlijke rechten om dit doel na te 
streven. Vandaar dat een hoofdstuk moet volgen over de positie 
van den enkeling. 
Onder die rechten zijn degene, die rechtstreeks betrekking heb
ben op het godsdienstig leven, de belangrijkste. De strijd hier
over heeft een groóte rol gespeeld in de staatkundige geschiedenis 
van talrijke landen. Wat over dit onderwerp te zeggen valt 
houdt in de practijk zoo nauw verband met de verhouding tus-
schen Kerk en Staat, dat het aanbevelenswaardig schijnt al deze 
vraagstukken tezamen in een afzonderlijk hoofdstuk te behandelen. 
De inhoud van deze afdeeling is daarmede gegeven. 

HOOroSTUK VI. 

HET GEZINSVERBAND. 

Het gezin, de meest natuurlijke en noodzakelijke van alle men-
schelijke gemeenschappen, heeft niet alleen zijn bijzondere betee-
kenis voor den enkeling, maar ook — en evenzeer — voor de 
staatsgemeenschap. 
Langen tijd was het besef van deze waarheid in het staatkundige 
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leven practisch afwezig. Oudere constituties vermelden het gezin 
niet of slechts in het voorbijgaan 1. In onze dagen, nu de op
vattingen op dit punt sterk gewijzigd zijn, houden vele nieuwere 
grondwetten tenminste de bepaling in, dat het gezin recht heeft 
op de bijzondere zorg en bescherming van den staata. Slechts 
weinige zijn echter zoo uitvoerig als de Portugeesche. 
Hoe men zich theoretisch de verhouding tusschen gezin en staat 
heeft voor te stellen, is evenwel een vraag, waarop men niet steeds 
een gelijkluidend antwoord ontvangt, ook niet bij aanhangers 
van de natuurrechtsleer. 
Is het gezin een cel van de staatsgemeenschapi Beysens bijvoor
beeld voert sterke bezwaren aan tegen deze uitdrukking. Voor 
hem is „het gezinsverband in wezen en doel, in oorsprong en 
omvang van het staatsverband specifiek verschillend" en hij 
concludeert hieruit: „Het gezin is niet als beroepsstanden, weten
schappelijke lichamen en dergelijke een typisch-vormelijk ele
ment van den staat, ab staat. Individuen èn gezinnen zijn veel 
meer de materieele eenheden, die de gemeenschapsveelheid 
samenstellen, hun functie is veel meer quandtatief dan quali-
tatief"3. Ook Hoegen waarschuwt tegen de uitdrukking: het 
huwelijk is de eerste sociale cel. „De staat is niet een organisme 
bestaande uit een agglomeraat van cellen, die de gehuwden vor
men. Het doel van de staat en van het huwelijk ligt niet in de
zelfde lijn, en beide verhouden zich verschillend tot het individu. 
De staat wordt rechtstreeks opgebouwd door de volwassen bur
gers, en een gedeelte van die burgers heeft tot taak, het menselijk 
geslacht in stand te houden, waardoor tegelijk nieuwe burgers 
aan de staat geschonken worden. De gehuwden zijn niet recht
streeks in dienst van de staat, al zijn zij de grote weldoeners 
van de staat, die recht hebben op zijn bijzondere bescherming. 
Daarom zijn de gehuwden niet als zodanig leden van de staat, 
doch als twee vrije volwassen mensen" *. 
Zonder nu uit het oog te verliezen, dat de uitdrukkingen „cel" 
en „organisme" allerminst in hun strikt biologischen zin op 
gezin en staat van toepassing zijn, blijken toch de staatkundigen 
van het moderne Portugal een zekere voorhefde voor een der
gelijke terminologie en de daarmee samenhangende denkwijze te 
hebben. Misschien is het niet onjuist hier den invloed van 
le Play te vermoeden 6. 
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In ieder geval ziet men het gezin niet alleen als quantitatief, maar 
wel degelijk ook als qualitatief samenstellend onderdeel van den 
staat. Het is, zegt Salazar nadrukkelijk, „het eerste der politieke 
organische elementen van den constitutioneelen staat"e. En hoe 
men ook over redeneeringen als die van Beysens en Hoegen 
moge denken, het valt niet te ontkennen, dat in encyclieken van 
Paus Leo XUI passages voorkomen, die zich in woordkeuze 
nauwer aansluiten bij de uitspraken van Salazar dan bij de hunne. 
Daar wordt gesproken van „de huiselijke maatschappij, die het 
beginsel van allen staat en koninkrijk is", terwijl de burgers 
heeten „werkelijke en levenbezittende deelen, waaruit, met als 
tusschenschakel de gezinnen, het lichaam van de staatsgemeenschap 
bestaat." De kinderen treden „niet door zichzelf maar door mid
del van het gezin, waarin zij geboren zijn, den staat binnen en 
maken er deel van uit"7. 
Voor Salazar is dit bovendien geen abstract woordenspel, maar 
concrete werkelijkheid uit het Portugeesche leven. Over het 
geheele land zijn immers groepjes gezinnen vereenigd tot buurt
schappen, freguesias, en deze buurtschappen zijn weer de klein
ste administratieve eenheden, waaruit de gemeenten zijn opge
bouwd. Zoo is dan inderdaad het gezin „de oorspronkelijke kem 
van de buurtschap, van de gemeente en dus van de Natie" e. 

Toch kan men niet zeggen, dat deze beschouwingen allesbeheer-
schend of consequent doorgevoerd zijn in de wetgeving van den 
Nieuwen Portugeeschen Staat. De Grondwet noemt het gezin 
als politiek element slechts terloops, in het opschrift van titel 5 
van het eerste deel. Wanneer artikel 12 het aanduidt als „funda
ment van de staatkundige en administratieve orde", dan blijkt 
duidelijk uit den verderen tekst, hoe deze eigenschap veel meer 
uit de bestaande ordening wordt afgeleid dan als dogma voorop
gesteld. Het is fundament „door zijn groepeering en vertegenwoor
diging in buurtschap en gemeente." Zuiver leerstellig zou men 
eerder verwacht hebben: als element dient het gezin gegroepeerd 
en vertegenwoordigd te zijn in grootere gemeenschappen. 
Staatkundig komt die elementaire beteekenis tot uiting door 
toekenning van het kiesrecht aan gezinshoofden. Disputen over 
vrouwenkiesrecht zijn daarmee bij voorbaat afgesneden. Men 
stemt niet als man of als vrouw, maar als gezinshoofd, en het 
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gezinshoofd zal meestal een man zijn, maar soms ook een vrouw. 
In feite is dit een uitbreiding, daar in de oude Republiek de 
vrouw nimmer stemgerechtigd was e. 
Dit gezinshoofdenkiesrecht lijkt zeer wel aangepast aan de sociale 
toestanden in de voornaamste landbouwende streken van Por
tugal. Daar heerschen veelal nog zeer patriarchale verhoudingen, 
die zich zelfs uitstrekken tot de vorming van ware clans onder 
leiding van een invloedrijken cacique 10. 
En toch, ondanks dit alles, is van een consequente doorvoering 
van het systeem geen sprake. Het geldt niet voor de Presidents
verkiezing, — zooals nog in het oorspronkelijk ontwerp der 
Grondwet was voorgesteld11 — evenmin voor de aanwijzing 
van de leden der Nationale Vergadering. Alleen voor de buurt-
schapsbesturen zijn uitsluitend de gezinshoofden stemgerech
tigd " . En daar de buurtschappen weer him vertegenwoordigers 
hebben in de gemeenteraden, en de gemeenten hun afgevaar
digden in sectie 19 van de Corporatieve Kamer, is indirect ook 
voor deze colleges het gezinshoofdenkiesrecht nog van betee-
kenis u . 
Nu is het idee van toekenning van kiesrecht aan gezinshoofden 
in Portugal niet geheel en al nieuw. De kieswet van 8 Mei 1878 
had reeds bepaald, dat burgers, die niet aan zekere vereischten 
voor het kiezerschap voldeden, maar wel gezinshoofden waren, 
toch stemgerechtigd zouden zijn 14. Nieuw is dus alleen de uit
breiding van dezen regel ook tot vrouwen en de theoretische 
grondslag ervoor. 
Daarom is het des te opvallender, dat bij de verdediging van het 
systeem tegen sommige aanvallen nimmer een beroep wordt 
gedaan op dien theoretischen grondslag. Al die bezwaren, die 
destijds in Nederland, onder anderen door Struycken, gelanceerd 
zijn tegen Kuypers huismanskiesrecht, zijn ook tegen Salazar 
aangevoerd. Als Struycken neerschrijft: „De inwonende dienst
boden en volwassen zoons, wier opvoeding nog niet is voltooid, 
hebben belangen en ideeën, die als werkend bestanddeel van het 
volksleven moeten worden beschouwd, en in de stem van het 
gezinshoofd niet of niet voldoende tot uiting komen," dan 
klinken Salazars woorden als een rechtstreeksch antwoord daar
op: „Wie de verantwoordelijkheid voor een gezin heeft, weet 
meestal beter wat geschikt voor hem is dan een studie-man, die 
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het leven níet kent. En de mannen die meerderjarig worden en 
tot zelfbewustzijn komen, verlaten gewoonlijk het ouderlijk 
huis om een eigen gezin te stichten en verkrijgen zoodoende 
vanzelf het stemrecht. Behoudens zeldzame uitzonderingen . . . 
missen zij, die dit niet doen, in feite de noodige persoonlijkheid; 
en het is niet kwaad, dat zij geen invloed hebben op de lotge
vallen van het land. Zonder kiesrecht zullen blijven, in meerder
heid, de hersenloozen, de verkwisters, de nietsnutters, zij, die 
nóch de kracht nóch de capaciteiten hebben om hun eigen leven 
te maken" " . En Pereira dos Santos wijst op de grootere sociale 
nuttigheid en de zwaarder drukkende verplichtingen van huis
vaders, zoodat hij het in overeenstemming acht met de verdee-
lende rechtvaardigheid hun ook meer rechten toe te kennen; hij 
meent verder, dat zij met meer overleg te werk zullen gaan 
met oog op de toekomst van hun kinderen, dat zij zullen 
beseffen mede namens hun kinderen te stemmen; daarom ziet 
hij er ook een prikkel in om op te komen ter stembus en ten
slotte zelfs een weermiddel tegen geboortebeperking. Hij wil 
dus blijkbaar het gezinshoofdenkiesrecht nog verder beperken 
tot een vaders-kiesrecht16. 
Het merkwaardige van al deze argumenten is, dat zij evengoed 
zouden passen in den mond van een voorstander van het zoo 
verguisde individualistische kiesrecht. Zoo sprak ook Beysens 
zich voor het huismanskiesrecht uit, omdat „het karakter van 
gezinshoofd . . . zeker . . . een der allereerste kenmerken (is), 
welke als aanwijzing voor kiesgerechtigdheid bruikbaar zijn." 
En hij liet er op volgen: de invoering van het huismans
kiesrecht op zich overschrijdt niet de grenzen van het zooge
naamde „individueele" kiesrecht, en past in dit laatste vol
komen" 17. 
Van voorstanders van een organische kiesrechttheorie zou men 
echter wel een andere, meer leerstellige verdediging hebben ver
wacht, gegrond op de beschouwing van het gezin als sociale cel 
of politiek element. Toegegeven moet worden, dat dan evenwel 
de Portugeesche wetgeving weer in het gedrang zou komen. 
Want zelfs dit kleine restje gezinshoofdenkiesrecht voor de 
buurtschappen is allerminst ongerept gebleven. De Código Ad
ministrativo, die in artikel 181 de bepaling uit de Grondwet 
daaromtrent herhaalt, vervolgt in artikel 182: „Als gezinshoofd 
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worden beschouwd: 1. elk Portugeesch burger, die een op wet
tige wijze gevormd gezin heeft, dat tafel en woning met hem 
deelt en leeft onder zijn gezagt 2. elke Portugeesche vrouw, 
weduwe, wettiglijk van echt of van tafel en bed gescheiden, of 
ongehuwd, die meerderjarig is of handlichting verkregen heeft, 
van beproefd zedelijk gedrag is, volledig in haar eigen behoeften 
voorziet en bloedverwanten in de afdalende, in de opgaande of 
in de zijlinie onderhoudt; 3. elk Portugeesch burger, die meerder
jarig is of handlichting verkregen heeft en zijn eigen tehuis bezit 
(voeding en onderdak)." 
Het stemt wel tot nadenken, dat Salazar op soortgelijke wijze 
als Dr. Kuyper zijn huismanskiesrecht heeft moeten verruimen. 
Deze meende het ook toe te moeten kennen aan ingezetenen, die 
als zelfstandige personen in het maatschappelijk leven krachtens 
aanstelling of beroep optraden, omdat het leven van een volk 
zich niet alleen in het gezin openbaart, maar ook in de maat
schappij, waar verhoudingen ontstaan, die met door de banden 
van het gezin worden beheerscht1β. Wat men hiertegen heeft 
aangevoerd, namelijk dat deze correctie het systeem volkomen 
doorbreekt, laat zich met evenveel recht zeggen van de bepaling 
uit den Código Administrativo 1 β. Wil men een organischen 
grondslag behouden, dan moet men Pereira dos Santos toegeven, 
dat de definitie van gezinshoofd thans veel te ruim is 2 0. De 
tegenwoordige regeling komt neer, niet op toekenning van het 
kiesrecht aan een zekere categorie, maar op uitschakeling alleen 
van hen, die verondersteld worden de noodige zelfstandigheid 
en vrijheid te missen. En — zooals Thorbecke reeds opmerkte — 
hij die dat doet, wordt het stelsel van algemeene stembevoegd
heid niet ontrouw " . 

Van den theoretischen grondslag: het gezin als politiek organisch 
element, van de toch altijd zeer aantrekkelijke gedachte van het 
gezinshoofdenkiesrecht, vindt men dus in de wetgeving bitter 
weinig terug. Zou het gezin alleen in die functie beroep kunnen 
doen op staatszorg en -bescherming, dan was de basis voor 
bijzondere maatregelen vrijwel zoek. Maar ook in de andere 
opzichten is het gezin van fundamenteel belang voor de staats-
gemeenschap. In de eerste plaats al, naar de Grondwet constateert, 
ais de „bron van behoud en ontwikkeling van den stam" 2 i. 
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Toch heeft de Portugeesche Staat geenszins de neiging, het 
gezin uitsluitend in dit opzicht te waardeeren28. Hij ziet dit 
volstrekt niet alleen als de voortplantingsgemeenschap, die 
hem soldaten verschaft, instrumenten voor zijn doel, maar bo
venal als de levensgemeenschap, die den burger een eigen per
soonlijkheid geeft, een gevoel van [zelfstandigheid en eigen
waarde, die de kinderen de godsdienstige beginselen bijbrengt, 
beste rem tegen de maatschappelijke dwaalbegrippen, welke de 
menschheid bedreigen M. 
Want, zegt Salazar, „als het gezin tot verval komt, dan vervalt 
het huis, dan vervalt de eigen haard, dan verslappen de banden 
van bloedverwantschap en tegenover den staat blijft de mensch 
dan geïsoleerd, als een vreemde, zonder houvast, en zedelijk ont
daan van de grootste helft van het eigen ik; hij verHest zijn 
naam, hij wordt een nummer" 26. Dit moge een voordeel schij
nen voor een communistischen gelijkheidsstaat, in Portugal ziet 
men verder. 
In werkelijkheid is het het gezin, dat die „invasie van kleine 
barbaren", zooals le Play niet onvermakelijk de schare van pas
geborenen noemt, moet opvangen **. Het heeft zijn natuurlijke 
en onaantastbare rechten op de opvoeding. Het is de centrale 
bron voor de juiste tuchtvorming " . Het kweekt een evenwich
tige en „edele vaderlandsliefde" 28. Huiselijk geluk verhoogt de 
arbeidskracht van een volk 2e. „Een gezond gezinsleven is on
misbare voorwaarde voor een gezond staatsieven" 30. 
Dit alles drukt de Grondwet uit in artikel 12. En als Pereira dos 
Santos hierin mist de erkenning van de groóte waarde, die het 
gezin heeft voor het bewaren van tallooze tradities, dan zie ik 
deze opgesloten in de woorden „behoud en ontwikkeling van 
den stam". Behoud en ontwikkeling van den stam geschiedt 
niet alleen door het voortbrengen van nieuwe lichamen; er be
hoort in niet mindere mate toe het overleveren van geslacht op 
geslacht van die tradities en hebbelijkheden, die het wezen uit
maken der volksgemeenschap81. 

Als natuumoodzakeHjke gemeenschap heeft het gezin een groot 
weerstandsvermogen tegen de aanvallen, die het moet verduren 
om de meest tegengestelde redenen en van de meest tegenge
stelde zijden. Hetzij uit onverschiüigheid voor zijn moreele waar-
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de, hetzij uit haat vanwege zijn beteekenis voor het godsdienstig 
leven, is het echter wel op vele manieren verzwakt en ondermijnd. 
Dat de revolutionnairen van 1910, onderling allerminst eenstem
mig of eensgezind over tal van belangrijke vraagstukken, het 
bestonden om binnen een maand na hun overwinning het tra
ditioneel katholieke Portugal te voorzien van een wet, die echt
scheiding met onderling goedvinden der gehuwden mogelijk 
maakte, getuigt van een wel wat verdachte voortvarendheid, 
vooral als men bedenkt, hoe laksch zij waren bij de bestrijding 
van werkelijke misstanden. Op 5 October aan de macht geko
men, vaardigde reeds op 4 November 1910 Afonso Costa het 
desbetreffende decreet no. 26 uit32. 
Dit decreet ging niet zoover als het republikeinsche program 
van 1873, dat gevraagd had afschaffing van alle wettelijke rege
ling met betrekking tot het huwelijk, „zijnde het huwelijk 
immers niet anders dan een gewoon contract tusschen man en 
vrouw, vrijelijk gesloten op vrijelijk overeengekomen voor
waarden" M. Maar in de practijk deed de overheid zelf alle 
pogingen om dezen „idealen" toestand te benaderen. Zoo zijn 
vooral in het Zuiden van Portugal, in de provincie Alemtejo, 
de kosten verschuldigd voor de inschrijving van het huwelijk 
in de registers van den Burgerlijken Stand zóó hoog gesteld, dat 
de arme boerenbevolking niet in staat was deze op te brengen. 
Het burgerlijk huwelijk en dientengevolge het kerkelijk bleef 
achterwege34. Een min of meer duurzame samenleving kwam 
er voor in de plaats. Langzamerhand werden deze verhoudingen 
feitelijk ook officieel erkend door in de bevolkings-statistiekcn 
dergelijke paren als gehuwd te vermelden. Geleidelijk aan zijn 
zoo de grenzen uitgewischt. Hoe ver dit kwaad doorvrat blijkt 
uit de Lissabonsche geboortecijfers van 1931, die 4577 onwettige 
kinderen tellen tegen 7266 legitieme 35. 
Echtscheiding met wederzijdsch goedvinden is een onwaar
achtige frase. In negenennegentig van de honderd gevallen heeft 
men in werkelijkheid te doen met één echtgenoot, die afdwingt, 
en één, die het offer brengt36. Nergens werd dit beter gede
monstreerd dan in Portugal, waar het herhaaldelijk voorkwam 
dat mannen hun kinderen onttrokken aan de moeder om haar 
tot „vrijwillige" toestemming te dwingen; alleen na echtschei
ding kon de vrouw immers een eigen recht op haar kinderen 
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doen geldens7. De heeren, die in vier weken klaar kwamen met 
het invoeren van de echtscheiding, vonden in de volgende 
zestien jaren nimmer den tijd, om hierin verbetering te brengen. 
Eerst in 1931, onder de Dictatuur, is aan de moeder onmiddellijk 
beroep op den rechter gegeven. 
De republikeinsche revolutie heeft het gezin geruïneerd, schrijft 
Quirino de Jésus 38. Maar ondanks zijn belangstelling voor een 
gezond gezinsleven schijnt de Nieuwe Portugeesche Staat toch 
te aarzelen om deze noodlottige maatregelen kortweg ongedaan 
te maken. Tot dusver is de echtscheiding bij onderling goed
vinden nog gehandhaafd en de procedure zelfs in den Código 
de Processo Civil van 1939 opnieuw geregeld39. Verandering 
is evenwel in het vooruitzicht gesteld en het is te hopen, dat zij 
nu spoedig tot stand komt. Tot zoolang blijft hier een zwakke 
plek in de verdediging van gezin en Staat. 
Afgezien nog van alle godsdienstige en moreele argumenten 
tegen de echtscheiding op zich, blijkt toch reeds uit de dagelijk-
sche ervaring hoe ondermijnend dit instituut werkt. Want het 
gaat er niet om, of het voor twee niet-bijeenpassende menschen 
niet beter is uiteen te gaan. Daarvoor is de scheiding van tafel en 
bed immers ruimschoots voldoende. Het geheele vraagstuk van 
de echtscheiding draait niet om de scheiding; het draait om de 
mogelijkheid van hertrouwen 40. 
Deze mogelijkheid openstellen beteekent een voortdurende ver
lokking tot het involgen van plotselinge neigingen; het kweekt 
een mentahteit, op zichzelf al onvereenigbaar met ware liefde; 
het voert tot onverzoenlijkheid bij de onvermijdbare wrijvingen. 
Een zoo allerminst met „dogmatische vooroordeelen" besmette 
auteur als Dr. van de Velde schrijft, na alle argumenten voor 
echtscheiding opgesomd te hebben: „dat kan toch niets aan 
mijne meening veranderen, dat de gemeenschappen, die aan de 
onontbindbaarheid van het huwelijk vasthouden, alles bijeen
genomen een heel wat grooter totaal aan huwelijksgeluk op 
hunne rekening mogen boeken dan er met de thans zoo veel
vuldig en met zooveel klem gepropageerde individualistische 
opvatting, dat de echtscheiding steeds gemakkelijker gemaakt 
behoort te worden, te bereiken valt" 41. 
Verderfelijk voor het echtelijk geluk, is het bewustzijn van elkaar 
af te kunnen tevens verderfelijk voor den staat, een bedreiging 
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voor de maatschappij 42. Voor het welzijn van zijn burgers, uit 
zorg voor zelfbehoud is de staat verplicht hier tegen in te gaan. 
In Rusland, waar men over de beste ervaring op dit gebied be
schikt, gaan al stemmen op, die de ontbinding van het huwelijk 
qualificeeren als een burgerlijk verschijnsel en de communisten 
aansporen naar een hechten familieband te streven **. 

Tot dusverre heeft de Nieuwe Portugeesche Staat evenwel meer 
zijn kracht gezocht in het nemen van oorspronkelijke, bescher
mende maatregelen voor het gezin, dan in een afschaffen van de 
oude, schadelijke. Aan de bestaande wetgeving op het huwelijk 
is evenmin veel getornd. Artikel 13 der Grondwet verplicht tot 
inschrijving van huwelijk en geboorten in de registers van den 
Burgerlijken Stand. Het artikel is niet erg gelukkig geredigeerd, 
daar het de vorming van het gezin onder andere op deze ver
plichting doet berusten **. De bedoeling is echter wel duidelijk: 
alleen het aldus ingeschreven gezin wordt door den Staat erkend. 
Het burgerlijk huwelijk is verpUcht en dient aan het kerkelijk 
vooraf te gaan45. Nu de Staat niet geaarzeld heeft de parochie
geestelijkheid officieel in het jeugdwerk in te schakelen, had men 
den pastoor toch ook wel kunnen opdragen ten overstaan van 
hem gesloten huwelijken op te geven aan den Burgerlijken 
Stand, om daardoor de geloovigen te ontslaan van de burgerlijke 
formaHteiten, op de wijze als dit in Italië gebeurd is. 
Verder laat de Constitutie aan een organieke wet over: de vast
stelling van normen betreffende de personen en goederen der 
gehuwden, de ouderlijke macht, de voogdij, het erfrecht in de 
rechte- en in de zij-linie en het recht op alimentatie. Aan wettige 
kinderen wordt de volheid van rechten verzekerd, noodzakelijk 
voor de orde en de hechtheid van het gezin. Wat de onwettige 
betreft had de republikeinsche wetgeving een breuk geslagen in 
het systeem van den Código Civil, door hun recht op den naam 
van den vader en een erfdeel te verleenen46. De Grondwet uit 
zich te hunnen opzichte meer gereserveerd: voorzoover zij ge-
echt kunnen worden, dat wil zeggen, voorzoover zij niet uit 
bloedschande geboren zijn, verzekert zij hun, zelfs al vóór de 
geboorte, „rechten overeenkomstig den toestand, waarin zij zich 
bevinden." Dit is vaag; uitdrukkelijk is evenwel genoemd het 
recht op alimentatie en op onderzoek naar het vaderschap ". 
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De positieve maatregelen, door Staat en plaatselijke overheden 
te nemen ter bescherming van het gezin, zijn opgesomd in 
artikel 14. En daarbij dient vooropgesteld, dat de Nieuwe Portu-
geesche Staat volledig erkent de eigen, onvervreemdbare rech
ten, toekomende aan deze gemeenschap. De staat mag en moet 
zelfs te hulp komen, maar alleen op die punten, waar het gezin 
uit eigen krachten te kort schiet. De hulp mag nooit bestaan in 
het overnemen of opslokken van functies, die de kleinere ge
meenschap even goed of beter zelf kan verrichten. Het duidelijk
ste is dit uitgesproken in de considerans van decreet-wet no. 
25.936 van 12 October 1935, de wet op de gezins-bescherming, 
die de uitwerking van artikel 14 der Constitutie inhoudt. Daar 
leest men: „Wat betreft de gezins-bescherming heeft de werk
zaamheid van den Staat, van de plaatselijke overheden of van de 
particuliere instellingen ten doel met het gezin zelve samen te 
werken, en niet dit te vervangen; het de vervulling van zijn taak 
te vergemakkelijken, en niet zijn economische en sociale verant-
woordelijkheid te verminderen; bovendien, wat de rechtstreek-
sche hulp aan gezinnen betreft, zal de Staat, liever dan deze zelve 
te verleenen, de vorming aanmoedigen en ondersteunen van 
organismen voor onderlingen bijstand, díe er zich mee zullen 
belasten" 48. 
Het allerbelangrijkste is de toepassing van dit beginsel wel in 
zaken van opvoeding. Het is taak van de overheid, aldus de 
Grondwet, „aan de ouders de vervulling van hun pUcht om 
hun kinderen te onderwijzen en op te voeden te vergemakkeUj-
ken door met hen samen te werken door middel van openbare 
instellingen van onderwijs en opvoedingsgestichten, of door de 
particuliere instellingen te begunstigen die hetzelfde doel heb
ben" 4e. De overheid neemt den plicht niet over, maar wil de 
vervulling ervan slechts vergemakkelijken. „In Portugal", schrijft 
Salazar, „is de Staat niet de opvoeder bij uitstek; de taak der 
opvoeding rust voor alles op het gezin, waarmee de Staat samen
werkt. Slechts wanneer dit ontbreekt of te kort schiet stelt de 
Staat er zich voor in de plaats" 50. 
Het gaat hier om een taak van de ouders, dat wil zeggen van de 
moeder zoowel als van den vader, en de Grondwet kent dan ook 
aan beiden gelijke rechten en pUchten toe ten aanzien van onder
houd en opvoeding hunner wettige kinderen H . Tegenover den 
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Código Civil van 1867, die de moeder alleen het recht verleende 
de toestemming tot een huwelijk te weigeren, maar verder 
alle beslissingen uiteindelijk aan den vader overhet, is dit een 
groóte vooruitgangsa. 

Wat nu meer speciaal het onderwijs betreft, artikel 43 § 1 
stelt het elementair lager onderwijs verplicht. Het kan plaats vin
den, zegt de Grondwet, „in het ouderlijk huis, op particuliere 
scholen of op openbare." Deze volgorde is teekenend voor den 
tegenzin, om hetgeen eigen initiatief tot stand kan brengen, te 
doen absorbeeren door een hoogere gemeenschap M. 
Ontwikkeling, uitbreiding van het onderwijs is één der voor
naamste en zwaarste opgaven voor iedere Portugeesche Regee-
ring. Ondanks alle aangewende pogingen is het percentage an
alfabeten nog schrikbarend hoog en neemt het slechts zeer 
langzaam af. 
In zijn onderwijs-wetgeving was Portugal één van de meest 
vooruitstrevende landen van Europa. Gratis openbaar onderwijs 
schreef de wet al voor in 1835; de leerplicht werd opgelegd in 
1844, nogmaals in 1878, nogmaals in 1898, nogmaals in 1911 M. 
Hoe trouw de hand is gehouden aan de wettelijke bepalingen 
blijkt uit de statistieken, die m 1890 76%, in 1908 70%, 
in 1930 67.53 %, in 1938 nog 56 % analfabeten vermeldden 55. 
De memorie van toehchting bij het wetsontwerp op de volks
ontwikkeling van 5 Februari 1935, die gedetailleerde cijfers geeft 
voor de verschillende gemeenten, noemt zelfs een plaats waar 
87,8 % der bevolking boven de 10 jaar analfabeet is. Het gun
stigste cijfer onder de steden heeft Coimbra met 19,9% ", 
Veel kwaad is aangericht door de vervolging en verdrijving van 
de onderwijs-gevende orden 67. Daarnaast ondervindt de leer
plicht weinig waardeering bij een groot deel van het volk, 
vooral bij de boeren, voor wie een kind, dat op het land mee
werkt, voordeeUger is dan een, dat op school zit om dingen te 
leeren, waarvan landbouwers nut en beteekenis niet hoog schat
ten 58. De Regeering tracht nu aan dit bezwaar tegemoet te 
komen door het onderwijs meer op de practijk van het dage-
lijksch leven in te stellen, het meer in overeenstemming te 
brengen met den toekomstigen levensstaat van de kinderen, die 
het ontvangen. 
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Verder is in de laatste jaren, met de herlevende belangstelling 
voor de gesaneerde binnenlandsche politiek, gebleken, dat veel 
menschen zelfs nog op ouderen leeftijd lezen en schrijven gingen 
leeren, daar de kennis hiervan vereischt is voor het kiesrechtse. 
Op grond van deze ervaring wordt nu geleidelijk aan ook voor 
de uitoefening van andere rechten deze eisch gesteld. Zoo heeft 
het departement van verkeerswezen de verkrijging van een rij
bewijs als taxi-chauffeur afhankelijk gemaakt van het kunnen 
lezen en schrijven. In de overgangsperiode van zes maanden 
opende de bond van taxi-chauffeurs een specialen cursus voor 
zijn leden60. 
Langzaam maar zeker daalt thans het percentage analfabeten β 1. 
De nieuwe Grondwet biedt daarvoor ook betere kansen. 
De staatsregeling van 1911 had immers, door niet alleen leer
plicht op te leggen, maar tevens schooldwang, het vraagstuk 
technisch en financieel vrijwel onoplosbaar gemaakt. De tegen
woordige regeling in artikel 43 § 1 is principieel juister en 
tegelijkertijd beter in overeenstemming met de werkelijkheid β 2. 
De Grondwet legt aan den Staat op het onderhouden van open
bare lagere-, aanvullende-, middelbare- en hoogere scholen, als
mede van instellingen op cultureel gebied63. Zou men dit zoo 
willen opvatten, dat de Staat, zelfs al was het alleen maar voor 
het lager onderwijs, zorg zou moeten dragen voor de aanwezig
heid van een voldoend aantal scholen, dan was dit een financieel 
onmogelijke eisch. 
In de eerste zeven jaren van de Dictatuur zijn 938 scholen ge
bouwd, maar men is er nog ver van af het getal van 14.000, 
waaraan de plattelandsgemeenten eigenlijk behoefte hebben, te 
bereiken64. Hoe ook bezuinigd wordt op andere posten, de 
begrooting van onderwijs vermeldde sinds de komst van Salazar 
voortdurend hoogere bedragen. Maar voor de volledige door
voering van een volksschool zou de tegenwoordig toegekende 
som met vier vermenigvuldigd moeten worden alleen al voor 
de onderwijzers-salarissen, en het aldus verhoogde bedrag ware 
dan nogmaals te verdubbelen alleen al voor bouwkosten. Het 
is duidelijk, dat dit tot het onbereikbare behoort65. 
Naast de financieele komt de technische onmogelijkheid om in 
enkele jaren te beschikken over een behoorlijk opgeleid onder
wijzerscorps. In 1926 was zelfs nog een aantal van de bestaande 

168 



scholen gesloten wegens gebrek aan leerkrachten " . De Regee
ring heeft nu een campagne opgezet om eerst hierin verbetering 
te brengen. Maar dat een volledige oplossing jaren vergt, is 
begrijpelijk87. 
Als voorloopig hulpmiddel bewijzen een goeden dienst de posten 
voor lager onderwijs, gevestigd in een paar gehuurde kamers en 
bezet met leerkrachten, die weliswaar niet officieel gediplomeerd, 
maar toch voldoende onderlegd zijn. Het aantal daarvan stijgt 
snel, door medewerking van de overheid. In 1935 waren er 486, 
m 1936 reeds 1002 e 8. 
De toelating en erkenning van het bijzonder onderwijs is onder 
deze omstandigheden dus tevens de dankbare aanvaarding van 
de door particulieren geboden hulp, al berust zij in de eerste 
plaats op het besef, dat het een onrecht is de ouders te dwingen 
hun kinderen naar een bepaalde school te zendenββ. 
De Grondwet verklaart dan ook in artikel 44, dat een uitwerking 
is van artikel 8 sub 5, vrij: „de vestiging van particuliere scholen, 
van gelijken aard als die van den Staat. Deze scholen blijven 
onderworpen aan het toezicht van den Staat en kunnen door 
dezen gesubsidieerd worden of gemachtigd tot het uitreiken van 
de officicele diploma's, wanneer hun programma's en de door 
hun onderwijzend personeel genoten opleiding niet achter staan 
bij die van de overeenkomstige openbare instellingen." Men kan 
dit opvatten als een bijzondere uitwerking van het algemeen 
beginsel neergelegd in artikel 43 § 2: „De kunsten en weten
schappen worden bevorderd en beschermd in hun ontwikkeling, 
onderwijs en propaganda, mits de Grondwet, het oppergezag 
en het ordenend optreden van den Staat worden geëerbiedigd." 
Het zou juister geweest zijn, als artikel 44 de staats-subsidie 
imperatief had voorgeschreven, zoodra de school werkelijk in 
een behoefte voorziet en het onderwijs op behoorlijk peil staat70. 
Dit is immers een recht, geen gunst. Waarschijnlijk is de Grondwet 
echter opzettelijk voorzichtig geredigeerd met het oog op de 
beperktheid der geldmiddelen. 
Het bijzonder onderwijs is thans, volgens de opdracht gegeven 
in artikel 8 § 2 der Grondwet, geregeld in decreet no. 22.842 
van 18 Juli 1933, herzien bij decreet-wet no. 23.477 van 5 
Januari 1934. Artikel 1 van deze beide decreten laat het huis-
onderwijs, gegeven aan één leerling en niet bestemd om op te 
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leiden voor een diploma, geheel vrij van staatsbemoeiing. Het
zelfde doet artikel 4, in herhaling van artikel 43 § 4 der Grond
wet, met alle godsdienstonderwijs. 
De algemeene beginselen van het openbaar onderwijs vermeldt 
de Grondwet in artikel 43 § 3: „Het onderricht, verstrekt door 
den Staat, beoogt, behalve de lichamelijke versterking en de 
vervolmaking van de verstandelijke vermogens, de vorming van 
het karakter, van de vak-bekwaamheid en van alle zedelijke en 
burgerlijke deugden. Deze laatste worden beheerscht door de 
beginselen van de christelijke geloofs- en zedenleer, volgens de 
tradities van het Land." 
Het onderwijs beoogt meer, moet ook meer beoogen dan een 
bestrijding van het analfabetisme alleen. Men is wel eens al te 
geneigd verachtelijk neer te zien op landen met veel analfabeten 
en ze daarom onbeschaafd te noemen. Het lijkt wel eens of de 
beschaving slechts drie hoofddeugden kent: lezen, schrijven en 
rekenen, deze drie, en de grootste van deze is het rekenen71. 
Maar misschien is de vraag wat men zal lezen nog wel zoo be
langrijk als de vraag of men kan lezen. Niet zelden bedoelde de 
strijd tegen het analfabetisme in Portugal alleen maar de ver
spreiding van révolutionnaire en and-godsdienstige pamfletten te 
vergemakkelijken72. Met de uitbreiding van het onderwijs krijgt 
de staat een nieuwe verantwoording en een nieuwe zorg. 
Wat het onderwijs in andere vakken betreft, heeft Solazar altijd 
betoogd, dat het niet gaat om het bijbrengen van een groóte 
hoeveelheid parate kennis, maar hoofdzakelijk om goed te leeren 
redeneeren en nadenken78. 
De programma's voor het lager onderwijs zijn gegeven in de 
decreet-wetten no. 27.279 van 24 November 1936 en 27.603 
van 29 Maart 1937, waarna tenslotte als bekroning van het geheel 
kwam de herziene lager-onderwijs-wet no. 1.969 van 20 Mei 
1938. Basis 2 voert den leerplicht in voor alle lichamelijk en 
geestelijk gezonde Portugeezen van zeven tot twaalf jaar, in de 
volgende vakken: lezen, schrijven, rekenen, eenvoudige feiten 
van het dagelijksch leven, zedelijke en burgerlijke deugden. 
Basis 10 maakt dit onderwijs voor de onvermogenden gratis. 
Op alle lagere scholen is de co-educatie verboden74. 

Een geheel bijzondere uitbreiding aan den leerplicht geeft de-
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zelfde wet door, behalve het onderwijs in huis of school, boven
dien in artikel 6 nog ieder kind te verplichten tot het lidmaat
schap van eenjeugdorganisatie, de „Mocedade Portuguesa." 
De Mocedade Portuguesa is een voortzetting op grooter schaal 
van de beweging der Vanguardistas („Associaçlo Escolar Vangu
arda"), 28 Januari 1934 opgericht met medewerking van Salazar. 
In tegenstelling met den individualistischen staat, die geen posi
tief leidend ideaal bezit voor de opvoeding, heeft de Nieuwe 
Portugeesche Staat zijn eigen doctrine en, zooals in alle révolu
tionnaire periodes, voelt de overheid de noodzaak op de vorming 
der jeugd te werken om deze doctrine te doen leven in de 
Natie76. 
Het gaat hier om een vraagstuk, dat al in zijn seminarie-tijd de 
groóte belangstelling had van Salazar. Wat hij voor bezwaren 
koesterde tegen de bestaande methoden, wat hij verwachtte van 
de nieuwe, heeft hij omschreven in zijn inleiding op Ferro's 
interviews: „Om het stoffelijke, het lichamelijke, zetel van de 
memchelijke vermogens, dat hun evenwicht kan bewaren óf 
verstoren, dat ze onvruchtbaar kan maken of ontwikkelen, heb
ben wij ons bijna niet bekommerd; wat het verstand betreft, dit 
trachtten wij, door uiterste inspanning van het geheugen, vol 
te proppen met deels ware, deels valsche denkbeelden, waarover 
men dan niet verder hoefde te redeneeren; wij ontwikkelden de 
beschaving ten koste van de begaafdheid, de passiviteit van den 
geest ten koste van het eigen initiatief." En hij wenscht dan, dat 
„inplaats van athleten of rachitis-lijders wij eenvoudigweg weer 
gezonde menschen zullen krijgen; dat inplaats van willoozen, 
vreesachtigen, egoïsten en hysterici, wij zullen krijgen menschen 
met een oprechte, rustige, geduldige en hardnekkige wilskracht; 
en dat, wat het verstand betreft, het weten slechts een onbe
grensd, onuitputtelijk vermogen zal zijn om te onderzoeken 
en nieuwe dingen te ontdekken, die nog niet in de boeken 
staan™. 
Is nu deze volgorde, waarin de problemen genoemd worden, ook 
een rangvolgorde van waarden? Komt eerst het lichaam, dan het 
karakter, dan het verstand in de pedagogische belangstelling 
van den Nieuwen Staat? Men zou het een oogenblik kunnen 
meenen, als men weet dat in enkele punten de organisatie der 
Mocedade Portuguesa zich gespiegeld heeft aan de Hitler-
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Jugend ", Toch blijkt in de grondbeginselen op dit punt nog 
wel een diepgaand verschil te bestoan. Salazars woorden: „Het 
opvoedingssysteem moet beheerscht worden door de beginselen 
van zedelijken plicht, burgerlijke vrijheid en menschelijke broe
derschap", en deze andere: „De geest is nog altijd het middel 
om de stofte onderwerpen vanwege zijn wezenlijke superioriteit 
en zijn plaats in de rangorde der waarden; daarom is het de 
geest, die de wetten over de opvoeding beheerscht," vormen al 
op zichzelf een weerlegging78. 
De breuk met het verleden werd voltrokken door de wet 
no. 1.941 van 11 April 1936, die het Ministerie van Onderwijs 
omzette in een van Nationale Opvoeding, een Nationalen Op-
voedingsraad instelde ter bestudeering van alle mogelijkheden en 
de oprichting aankondigde van één algemeene jeugdbeweging, 
nationaal en pre-militair, omvattende de kinderen niet alleen in 
het Moederland, maar ook die daarbuiten, wat deze laatsten 
betreft om hen bewust te maken van hun pUchten jegens het 
land, dat hun gastvrijheid verleent en van hun liefde voor het 
Moederland. 
De Opvoedingsraad (Junta Nacional da Educaçâo) kwam defini
tief tot stand bij decreet-wet no. 26.611 van 19 Mei 1936. De 
Mocedade Portuguesa kreeg haar reglement bij decreet no. 27.301 
van 4 December 1936 voor de jongens, bij decreet no. 28.262 
van 8 December 1937 voor de meisjes. 
Deze verschillende data zijn veelbeteekenend. Als men de ver
gelijking maakt met andere moderne révolutionnaire bewe
gingen, die hun jeugd reeds lang vóór of anders zeer kort na de 
„overname van de macht" organiseerden, voelt men hier dui
delijk een zekere aarzeling. Het is een pubhek geheim, dat 
Salazar van deze en andere massale organisaties geen vurig 
enthousiast voorstander is en ze grootendeels gelaten aanvaardt 
als een noodzakelijk kwaad79. 
Van de noodzakelijkheid is hij echter wel overtuigd. Afgezien 
nog van het feit, dat buitenlandsche kenners vrij algemeen 
klagen over de verweekelijkte manier van opvoeden, in Portugal 
gebruikelijk, zou toch al de tegenwoordige generatie van ouders 
weinig geschikt zijn om de nieuwe sociale gedachte bij te brengen 
aan het volk der toekomst80. Nu dus, tenminste voor het oogen-
blik, bijzondere maatregelen onmisbaar zijn om in deze opvoe-
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dingsleemten van het gezin te voorzien, heeft Salazar ook niet 
geaarzeld de volledige consequenties uit deze overtuiging te 
trekken en het lidmaatschap voor iederen jongen en ieder meisje 
van zeven tot veertien jaar verplicht te maken 81. Hij verkoos 
hier den dwang van het wettelijk voorschrift boven het 
uitoefenen van een moreelen druk op de ouders om hun 
kinderen te doen inlijven. 
Zeer zeker doet zich echter de vraag voor, of hiermede het open
lijk erkende en natuurlijke opvoedingsrecht der ouders niet 
te kort wordt gedaan. Alleen de omstandigheden waaronder en 
de wijze waarop de Mocedade Portuguesa haar actie voert, 
kunnen dezen twijfel wegnemen. 
Immers, „de staat kan eischen, dus er voor zorgen, dat alle burgers 
de noodige kennis hebben van de burgerlijke en nationale ver-
plichtingen, en een zekeren graad van verstandelijke, zedelijke 
en lichamelijke vorming, zooals die, gelet op de omstandigheden 
van onzen tijd, werkelijk noodig is voor het algemeen wel
zijn" 82. Wanneer nu, zooals in Portugal, èn de ouderlijke op
voedingscapaciteiten tekort schieten èn het particuliere initiatief 
uitblijft, dan „stelt de staat zich ook niet in de plaats van het 
gezin, maar vult hij alleen het ontbrekende aan, en voorziet hij 
daarin met de geëigende middelen" e3. 
De KathoUeke Kerk, die het opvoedingsrecht der ouders zoo 
strikt neemt, dat zij zelfs in het algemeen weigert minderjarige 
kinderen van ongeloovigen te doopen of zich met hun gods
dienstige vorming in te laten M, schijnt dan ook een verplichte 
staatsjeugdorganisatie niet absoluut en onder alle omstandigheden 
verwerpelijk te achten 8δ. 
Het is een typisch voorbeeld van verschuiving van de rechten 
van den staat tegenover die van den enkeling, als gevolg van buiten
gewone toestanden en van den nood der gemeenschap №. 
Maar in geen geval komt den staat het recht toe, naar Salazar 
zelf zeide, „het kind te ontrooven aan het gezin, om het op te 
voeden en te vormen volgens zijn leer en volgens wat hij ver
staat onder het nationale welzijn" β7. De jeugdorganisatie moet 
dus met matiging te werk gaan. In de Mocedade Portuguesa is 
daar voortdurend rekening mee gehouden. 

Wat de jongens betreft, stelt de beweging zich ten doel „de 
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volledige ontwikkeling van hun lichamelijke vermogens te be
vorderen, alsook de vorming van hun karakter en de Hefde tot 
het Vaderland, in een gevoel voor orde, in een zin voor discipline 
en in een vervulling van de militaire plichten." Zij geeft hun 
derhalve een „moreele en burgerlijke, lichamelijke en pre-
militaire opvoeding", wat het eerste betreft nader omschreven 
als een „christelijke opvoeding, overeenkomstig de tradities van 
het land." Dit punt wordt zoo sterk beklemtoond, dat, ondanks 
de algemeenheid van de verplichting tot het lidmaatschap, „in 
geen geval in haar gelederen individuen mogen worden opge
nomen, die geen godsdienst hebben." De leiding van de lichame
lijke opvoeding is toevertrouwd aan de gewone onderwijzers, 
de karaktervorming aan de parochie-geestelijkheid ββ. Religieuse 
bezwaren zijn dus al aanstonds uitgeschakeld en de onderwijzers 
zullen zich niet licht te buiten gaan aan militairistische excessen. 
„De ItaHaansche methode kunnen wij en moeten wij niet vol
gen", zeide Salazar tot Ferro, „dat is een soort opslorping door 
den Staat in de overdreven nationahstische en militairistische 
organisatie van de Balilla" β 9. Het doel van de Mocedade Portu
guesa is dan ook niet het militairiseeren van de lichamelijke 
opvoeding, niet om kinderen te leeren omgaan met dolken en 
geweren e o . Maar de lichamelijke toestand van het Portugeesche 
volk laat veel te wenschen over en het gaat er dus om, de jongens 

Í
jeschikt te maken voor de militaire oefeningen, waaraan zij 
ater dan kunnen deelnemen, hetzij in de oudste groepen der 

Mocedade, (de „Cadetten", boven de 17 jaar), waarvan het 
lidmaatschap echter niet verplicht is, hetzij als dienstplichtige 
in het leger. Zoo beantwoordt de Mocedade Portuguesa aan het 
denkbeeld van artikel 56 der Grondwet: „De Staat bevordert, 
beschermt en ondersteunt burgerlijke instellingen, die ten doel 
hebben de jeugd te scholen en te disciplineeren, teneinde haar 
voor te bereiden op de vervulling van haar militaire en andere 
plichten in dienst van het vaderland." Van de Vanguardistas, dat 
zijn de leden der Mocedade Portuguesa van veertien tot zeventien 
jaar, geeft deFransche journalist Maurice Martin du Gard deze be
schrijving: „Het is een burger-organisatie, waar wapens verboden 
zijn, waar men veel aan gymnastiek doet en veel aan propaganda 
tegen het Communisme, 's Zondags, met hun groene hemd en de 
zwarte politie-muts, komen zij allen tezamen in de Mis" 9 1. 
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De Mocedade Portuguesa Femmina, de meisjes-organisatie, heeft 
ten doel bij haar leden „de vorming van het karakter te bevor
deren, de ontwikkeling van de lichamelijke vermogens, de geeste
lijke beschaving en de toewijding aan den maatschappelijken 
dienst, in liefde voor God, voor het Vaderland en voor het 
gezin." De lichamelijke opvoeding geschiedt door „bezigheden, 
strikt aangepast aan het geslacht en den leeftijd. Verboden zijn 
wedstrijden en demonstraties van athletiek, sport die schadelijk 
is voor de natuurlijke roeping van de vrouw, en alles, wat het 
vrouwelijk schaamtegevoel zou kunnen kwetsen." De leiding is 
geheel toevertrouwd aan den Bond van Moeders (Obra das 
Mâes pela Educaçâo Nacional), opgericht bij decreet-wet no. 
26.893 van 15 Augustus 1936 e2. 
Bij tijd en wijle verheffen zich in Portugal wel eens stemmen, 
die Salazar verwijten te langzaam en te voorzichtig op te treden 
en hem aansporen kloekweg het doortastender Italiaansche voor
beeld te volgen. En het is dus te begrijpen, dat het Portugeesche 
Episcopaat in een gezamenlijk herderlijk schrijven van 17 April 
1938 onder andere zeide: „Wij bidden God niet toe te laten, dat 
het heidensch idool van een totalitairen staat de edelmoedige 
zielen van onze jeugd zou verleiden; zij was van den aanvang af 
bevrijd in Christus; zij kan niet, zonder afvallig te worden en 
zich te verlagen, zich aanbieden om, als de slachtoffers van den 
Punischen God Moloch, opgeofferd te worden aan de grootheid 
en den roem van een vergoddelijkten staat. Moge zij worden 
opgevoed in gehoorzaamheid, maar als meester over haar gewe
ten slechts één heer erkennen, Christus ! Moge zij zin hebben voor 
discipline, maar tegelijkertijd ook de vrijheid liefhebben, want 
zonder deze wordt discipline tot onderdrukking; moge zij stre
ven naar gezondheid, naar lichamelijke kracht en schoonheid, 
maar in de volle overtuiging dat de ziel meer waard is dan het 
lichaam, dat deugdzaamheid hooger staat dan physieke volmaakt
heid, dat rechtvaardigheid en liefde verhevener zijn dan een 
zegepralende onderdrukking, dat vrede beter is dan oorlog, dat 
de waarheid gaat boven het eigenbelang" 9S. Teekenend is het, 
dat de Portugeesche Regeering zorgde voor een plechtige radio-
uitzending van dezen tekst en daarna den brief, als „document 
van groóte politieke en nationale beteekenis", in binnen- en 
buitenland liet verspreiden door het Propaganda-Secretariaat. 

175 



De zuiverheid van haar bedoelingen is hierdoor wel gedemon
streerd. 
Het valt moeilijk te betwijfelen, dat deze jeugdbeweging voor 
Salazar in hoofdzaak is een concessie aan verlangens en modes 
onzer dagen. De beteekenis van dergelijke organisaties, speciaal 
in politiek opzicht, wordt tegenwoordig wel buiten alle perken 
overschat. En al geschiedt dit meestal nu juist niet door demo
craten, toch is het in diepste wezen wel zeer democratisch ge
dacht, dat de toekomst zou afhangen van de massa's, die thans 
jong zijn. Alsóf de geschiedenis ooit wordt gemaakt door een 
horde, alsof zij niet altijd het werk is van enkele personen. 
Vandaag wint men die scharen van jongeren gemakkelijk genoeg. 
Op een leeftijd, die het minst geschikt is voor politiek inzicht, 
maar buitengewoon vatbaar voor de overgave van zichzelf aan 
mythen en discipline; in dejaren, dat het licht valt edelmoedige 
instincten te ontwikkelen, omdat men meer rechten dan plichten 
heeft en vooralsnog ontslagen is van het gedaan hebben óf het 
doen van groóte daden, is de politiek, naar het woord van 
Maritain, de opium voor de jeugd ·*. Toch is het tenslotte niet 
die in geestdrift versufte menigte, aan wie de toekomst is. Wan
neer er werkelijk een toekomst is, wanneer de volgende jaren 
meer zijn dan een verlengstuk van het heden zonder ontwik
keling of omvorming, dan is deze toekomst wat de enkeling, 
die leiding weet te geven, in zijn tijd van de altoos plooibare 
massa maakt. De toekomst is niet aan de jeugd van heden, 
zooals zij nu gevormd is; de toekomst is aan het volk van mor
gen, zooals het dan gevormd zal worden. 
Maar deze betrekkelijke nutteloosheid van de jeugdbeweging — 
overigens een eigenschap niet alleen van de politieke organisaties 
— kan niet wegnemen, dat als de vraag om verbondenheid en 
leiding klinkt, het beter is die zelf te verschaffen dan het aan 
vijandige machten over te laten. Men moet niet te veel goeds 
verwachten van een goede leiding, maar men kan alle kwaads 
verwachten van een slechte leiding. Zoo was de Mocedade 
Portuguesa een noodzakelijkheid en past zij in het kader van de 
gezinsbescherming. 

In nauwen samenhang met het voorgaande en met elkaar, draagt 
de Grondwet in artikel 14 sub 2 en sub 5 nog twee andere 
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punten aan de zorg der overheden op: bescherming van het 
moederschap en het nemen van alle maatregelen, teneinde zeden-
bederf te voorkomen. Daarbij is dan, volgens de considerans 
van decreet-wet no. 25.936, onder moederschap te verstaan: de 
physieke en moreele vruchtbaarheid van het Portugeesche huis
gezin. Deze decreet-wet van 12 October 1935 heeft den strijd 
aangebonden voor goede kraamverpleging en zuigelingenzorg, 
tegen onhygiënische toestanden en onkunde — oorzaken van de 
beangstigend hooge kindersterfte — en tegen de „dwalingen, 
vergrijpen en misdrijven, indruischende tegen de natuurlijke en 
zedelijke plichten der voortplanting" 95. 
Wat het kindertal betreft, streeft de Staat naar gezonde, natuur
lijke toestanden. Wil Portugal een toekomst hebben, dan is het 
zaak niet mee te doen aan dien langzamen zelfmoord der vol
keren, waartegen, naar men wel eens vergeet, Malthus zelf reeds 
zoo nadrukkelijk gewaarschuwd heeft w. Maar evenmin is het 
dienstig in het omgekeerde euvel te vervallen. 
In een redevoering op 8 Juni 1936 gaf Salazar het volgende over
zicht: Portugal heeft thans zeven millioen inwoners, de aanwas 
is één millioen per tien jaar. „Wanneer de Portugeezen niet 
besmet worden door de steriliteit van de zoogenaamde moderne 
beschaving", zal de bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer, 
die in 1864 nog 45,5 bedroeg, over twintig jaar de honderd 
te boven gaan. Portugal kan dit aantal niet voeden, als niet andere 
middelen te baat worden genomen. Tot overmaat van ramp 
heeft Brazilië, dat in de laatste vijftig jaar een millioen Portu
geezen had opgenomen, in 1934 de immigratie stop gezete7. 
De oplossing zoekt Salazar nu in de koloniën, waar nog aanzien
lijk gebrek aan werkkrachten is en de mogelijkheden zeer groot 
schijnen, alsmede in intensievere ontginning van het moeder
land e8. 
In ieder geval heeft de Portugeesche Staat geen neiging het 
kindertal kunstmatig te stimuleeren, wat ook volstrekt niet 
zedelijker is en tot even verwerpelijke pracdjken leidt als de 
kunstmatige beperking · · . Het is wel zeer materialistisch de 
bevolkingstoewas te beschouwen als de aangewezen test voor de 
vooruitstrevendheid en werkkracht van een volk, alsof de geest 
het niet won van het getal. Het is wel zeer oppervlakkig zich 
voortdurend uit te putten in lofprijzingen op „het" groóte 
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gezin, alsof een groot gezin op zichzelf een deugd was; alsof 
het niet even goed het resultaat kan zijn van onverantwoordelijk
heid en gebrek aan zelftucht als van verheven offervaardigheid 
en Hefde; alsof het huwelijk er is om kinderen voort te brengen 
zonder meer 100. Niet „het" groóte gezin, maar het goede groóte 
gezin is van maatschappelijke waarde 101. 
Misschien is ook de harmonische oplossing van het bevolkings
vraagstuk alleen te verwachten van een meer harmonische 
sociale orde, van een corporatieve maatschappij. Bezitloosheid, 
pauperisme, bevorderen het kindertal, omdat zij geen verwach
tingen voor een betere toekomst laten, de lust om zich op te 
werken vernietigen en het verantwoordelijkheidsgevoel onder
mijnen. Hooge salarissen, de illusie maatschappelijk op te klim
men, werken beperkend. Een meer evenwichtige inkomsten-
verdeeling zal mogelijk het beste middel zijn zoowel tegen een 
angstwekkende bevolkingstoename, gelijk de opkomst der in
dustrie in de negentiende eeuw teweegbracht, als ook tegen 
een langzaam uitsterven 10ï. 
Op dergelijke wijze werkt ook het klein-grondbezit, in Portugal 
zeer algemeen verbreid en door de Regeering nog bevorderd, 
normaliseerend. Een boer is niet graag kinderloos, maar de 
onmogelijkheid den grond verder te verdeden staat anderzijds 
aan een al te groot nageslacht in den weg. Descamps deelt mede, 
dat het in Noord-Portugal niet zelden voorkomt, dat alleen de 
oudste zoon trouwt en de jongere broers als hulpkrachten bij 
hem blijven wonen, in strikt gehandhaafd celibaat108. 

Van buitengewoon belang voor de vorming van het goede 
groóte gezin is de bestrijding van vrouwenarbeid. Van het ver
leden zegt Salazar: „Wij hebben het gezin ontbonden; wij ge
bruikten de vrouw en het kind als productiemiddelen, minder 
waard, maar goedkooper; als afzonderlijke eenheden, als elemen
ten volkomen onafhankelijk van elkaar, zonder samenhang, zon
der genegenheid, zonder gemeenschappelijk leven; en practisch 
vernietigden wij het gezin. Met één slag beroofden wij de gezins-
kem van haar leden, vermeerderden wij de onderlinge concur
rentie der werkheden door den vrouwenarbeid en wij gaven aan 
de arbeidster geen salaris overeenkomstig de productiviteit van 
een goede huisvrouw en het maatschappelijk nut van een voor-
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beeldige moeder." Voor de toekomst stelt hij: „Wij achten het 
van fundamenteel belang, dat het de arbeider is, die zijn gezin 
onderhoudt; wij staan niet toe, dat de arbeid van de gehuwde 
vrouw en in het algemeen ook die van de ongehuwde, als zij 
leeft in een gezin doch er niet de verantwoordelijkheid voor 
heeft, wordt bevorderd: er was nog nooit een goede huisvrouw, 
die niet ontzaggelijk veel te doen had" 1M. In het heden is het 
vraagstuk niet in een handomdraai opgelost. Het lage loonpeil 
speelt hier een groóte rol en dwingt de vrouw niet zelden tot het 
zoeken van bijverdiensten buitenshuis. De emigratie van talrijke 
mannelijke werkkrachten maakte vrouwelijke hulp, zelfs voor 
zwaren arbeid, dikwijls onmisbaar. Daar deze thans grootendeels 
is stopgezet, is de tijd misschien rijp voor veranderingen. „Nu 
er mannen zonder werk zijn, is het niet toelaatbaar in vele 
industrieën nog misbruik te maken van den goedkooperen arbeid 
van vrouwen en minderjarigen," leest men in de considerans van 
decreet-wet no. 24.402 van 24 Augustus 1934 op den arbeids
duur. ,;Wat de Portugeesche Staat bovenal niet wenscht", 
schrijft da Costa, „is het voortduren van dit pijnlijke schouwspel, 
dat vrouwen en jongens er op uit gaan om te werken, terwijl de 
mannen thuis blijven in gedwongen lediggang, omdat zij niets 
hebben om zich nuttig mee bezig te houden." En met lichte 
ironie vervolgt hij: „Het schijnt, dat dit zoo de gewoonte is bij 
sommige wilde volksstammen, maar het kan niet voortduren 
in een beschaafd land als het onze" 10s. 
Desondanks heeft de Regeering den arbeid van vrouwen niet 
verboden en hem in de geciteerde decreet-wet alleen aan strengere 
bepalingen ten aanzien van den arbeidsduur gebonden. Ook 
volgens het Statuut van den Arbeid blijkt de Staat geen absoluut 
verbod, doch slechts betere regeling te 'beoogen loe. De eigen-
lijke bestrijding moet uitgaan van de corporatieve organen, via 
de collectieve arbeidsovereenkomsten. Alleen deze zijn ook in 
staat door een goede loon- en prijs-politiek de moeilijkheden in 
hun kern aan te vatten. De staat kan het zijne er toe bijdragen 
door een belastingheffing, die rekening houdt met de wettige 
lasten van het gezin. Voor het overige dient de overheid een 
goede loonregeling, dat wil zeggen de invoering van een gezins-
loon, te bevorderen. Dit zijn dan ook de beide punten, die artikel 
14 sub 3 van de Grondwet haar voorschrijft. 
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De inkomsten moeten het tenslotte de arbeiders-klasse mogelijk 
maken tot een eigen bezit te geraken, allerbelangrijkste factor 
voor een gezond maatschappelijk bestel. In dit verband draagt 
de Constitutie in artikel 14 sub 1 aan de overheden op: „de 
totstandkoming van afzonderlijke eigen woningen, waarbij reke
ning is gehouden met de eischen der hygiëne, en de instelling 
van het „casal de familia" te begunstigen." Dit laatste is een insti
tuut uit het Portugeesch burgerlijk recht, dat de onvervreemd
baarheid verzekert van een deel der aan een gezin behoorende 
goederen en de verbrokkeling ervan verbiedt107. Het is een 
erkenning van de groóte waarde, die eigen bezit, al is het nog 
zoo klein, voor het moreel der massa en voor de hechtheid van 
het gezinsverband heeft108. 
De meest geschikte vorm hiervan is een eigen stukje grond voor 
den landarbeider, een eigen huis voor den werkman in de stadloe. 
Portugal is een land van klein- en middelgroot-grondbezit, 
vooral in het Noorden en Midden; groot-grondbezit vindt men 
alleen in het Zuiden, en ook daar nog niet algemeen. Het aantal 
kleine boeren neemt bovendien nog geleidelijk toe u 0 . De Staat 
bevordert deze ontwikkeling in de eerste plaats door zijn fiscale 
politiek, en daarnaast door ontginnings- en irrigatie-werken op 
groóte schaal lu. Het voortbestaan van de zeer groóte landbouw
bedrijven is immers voornamelijk een gevolg van climatologi-
sche factoren en van de bodemgesteldheid. „Het gaat er dus niet 
om de groóte landgoederen te verdeden, te verbrokkelen; het 
gaat er om de klein- en middelgroote bedrijven te vormen en te 
versterken." Salazar wenscht niet in de fouten te vervallen van 
Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Polen en Bulgarije, die mathe
matisch wettelijk den grond opdeelden, maar maakt zich het 
voorbeeld ten nutte van Noord-Italië en het Ebro-district in 
Spanje, waar na den aanleg van irrigatie-werken het groot
grondbezit vanzelf tot ontbinding kwam 112. 
In veertien van de voornaamste steden is het vraagstuk van het 
gezinsbezit rechtstreeks aangepakt door den bouw op groóte 
schaal van goedkoope arbeiderswoningen, ingevolge decreet-wet 
no. 23.502 van 23 September 1933. Een belangrijk bedrag wordt 
in het vijftien-jaren-plan voor dit werk uitgetrokken ia. 
De „casas económicas" bestaan in twee prijsklassen en in drie 
soorten: voor kinderlooze echtparen; voor gezinnen met weinig 
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kinderen van eenzelfde geslacht; voor gezinnen met kinderen 
van beiderlei geslacht of met zeer veel kinderen. Op mogelijke 
verbouwing tot een grooter soort is gerekend. 
De huurprijs is vrijwel gelijk aan den normale en afgesteld op 
het inkomen van den huurder. Na 240 maandelijksche betalingen 
krijgt deze het huis in vollen eigendom, echter met de verplich
ting er een onvervreemdbaar „casal de familia" mee te vormen, 
dat na zijn dood aan zijn gezin blijft behooren. Het risico van 
dit huurkoop-systeem is weggenomen, door in de verschuldigde 
som tevens te begrijpen de premies voor brand-, invahditeits-, 
ziekte-, werkloosheids-, en levensverzekering, zoodat een be
hoorlijk werkman nooit hoeft te vreezen, door omstandigheden 
buiten zijn wil het effect van een reeks afbetalingen aan zich te 
zien ontgaan. Ofschoon reeds geheele wijken van deze huizen 
gebouwd zijn, overtreft de vraag het aanbod nog aanzienlijk. 
Bij de toewijzing wordt de voorkeur gegeven aan kleinere amb
tenaren en aan leden van arbeiderssyndicaten, in wettelijk vast
gestelde verhouding ш . 
De geest van deze onderneming — de eenige waarvoor Salazar 
in al zijn regeerings-jaren een eerste steenlegging heeft willen 
verrichten ! — wordt wel het best gekenschetst door één bijzon
derheid. Het was oneindig veel goedkooper geweest groóte 
woning-blokken, woning-kazernes te bouwen, dan zooals nu: 
afzonderlijke huisjes, elk met een eigen tuintje van behoorlijke 
afmetingen. Waarom de gemakkelijke en zuinige oplossing ver
meden, en de dure en omslachtige gekozen? Een artikel in het 
tijdschrift „Portugal", geïnspireerd op uitlatingen van Salazar, 
geeft dit antwoord: „Alleen een beschaving, die blind, grof-
materialistisch te werk gaat, kan alle vraagstukken tot getallen 
herleiden, tot den gemeenschappelijken maatstaf van centen en 
guldens. Woning-blokken zijn buitengewoon geschikt voor 
Sovj et-Rusland, waar de menschen, als onderdeden van een 
geheel, slechts een nummer zijn. Ze zijn geschikt overal, waar 
men de persoonlijkheid en haar onvervreemdbaar recht op on
afhankelijkheid wil wegvagen. Door de individuaUsdsche buiten
sporigheden zijn de grondbeginselen zóó vervalscht, dat de men
schen er uitzien als onderdeden van een machine. Daarom wil 
men ze zoo goedkoop mogelijk onderdak brengen, en houdt 
daarbij alleen rekening met een zinlooze materiede gemakzucht. 
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Beschavingen van dit soort bekommeren zich in het geheel niet 
om moreele waarden. De Nieuwe Portugeesche Staat neemt 
evenwel een houding aan, die zich hier lijnrecht tegenover stelt. 
De mensch is niet alleen een arbeidskracht, te gebruiken in land
bouw of industrie op dezelfde wijze als een tractor of een 
waterval. Hij is een menschelijke persoonlijkheid met alle onaf-
scheidelijk daaraan verbonden eigenschappen. Derhalve is het 
gezinshoofd, in de eerste plaats, het middelpunt van een kleine 
gemeenschap die berust op bloedverwantschap en die de wei-
omlijnde cel vormt van het maatschappelijk weefsel. De Portu
gees kan het gezinsleven niet los maken van een onafhankelijk 
bestaan, onvereenigbaar met het samenhokken in een groóte 
kazerne. Wil men het gezin duurzaam en sterk maken, dan moet 
men het de voorwaarden verzekeren van zijn behoud en zijn 
voortbestaan, en bovenal waken voor de moreele bescherming 
ervan. En niemand zal durven beweren, dat, om hiertoe te gera
ken, het ideaal is een kudde-bestaan, behalve wat de luxe betreft 
in niets onderscheiden van het nomaden-leven in sommige cos-
mopolitische milieus . . . Het gezin, dat onder zijn eigen dak 
woont is van nature zuiniger, duurzamer, hechter verbonden. 
De gemeenschappelijke woning kan er aardig uitzien, luchtig, 
twee of drie zonnige kamers; maar zij is nooit te vergelijken met 
het kleinste losstaande huisje, met zijn tuintje rondom. Daar 
wordt het verlangen verwerkelijkt naar een eigen haard, terwijl 
het andere slechts de administratieve oplossing is van het staats-
socialisme, dat de individuen rangschikt in genummerde en ge
alfabetiseerde étages" 11Б. 
En het artikel herinnert aan de woorden van Salazar: ,,De 
intimiteit van het gezinsleven vraagt om gezelhgheid, om afzon
dering; in één woord: eischt het huis, het onafhankelijk huis, het 
eigen huis, ons huis" 11β. 

HOOFDSTUK VII. 

HET BEROEPSVERBAND. 

A. VAN GILDE TOT CORPORATIE. 

De hechtheid van het gezinsverband is van vele zijden en op vele 
wijzen aangetast. Het gezin is verzwakt, maar niet verdwenen. 

182 



Waar de staat het verbrak om eigen kracht te versterken, ging 
de staat ten gronde, zooals in Sparta. 
Anders is het met het beroepsverband. Dit heeft bestaan, maar 
in den loop der tijden is het èn verzwakt èn tenslotte verdwenen. 
Niet zoo, dat er geen enkel spoor meer van over is; maar toch 
wel voldoende om de herleving van de corporatieve gedachte 
in veler oogen een anachronisme te doen schijnen. Voor wie zoo 
denkt, is het corporatisme een overwonnen standpunt, een stel
sel, geschikt voor de Middeleeuwen, maar dat met de ontwik
keling der moderne economie gedoemd was tot verdwijnen. 
In deze redenatie schuilt een dubbel gebrek aan kennis. Onkunde 
in de eerste plaats omtrent de feitelijke, historische oorzaken van 
den ondergang der gilden; onkunde in de tweede plaats omtrent 
de essentieele verschilpunten tusschen Middeleeuwsch gilde en 
hedendaagsche corporatie. Beide punten dienen hier nagegaan te 
worden. 

Het hoofdstuk over de Corporatieve Kamer bracht al eenige 
gegevens over den opbloei van het Portugeesche gilde-wezen, 
meer in het bijzonder over de politieke beteekenis ervan. Van de 
economisch-rehgieuse organisaties in het Middeleeuwsche Por
tugal is nog nooit een diepgaande studie gemaakt, eerst in de 
laatste jaren kwam de belangstelling ervoor op. Zooveel is echter 
wel bekend, dat de toestanden hier een zeer merkwaardige gelij
kenis vertoonden met die in Holland en Vlaanderen, zonder dat 
de Portugeesche gilden evenwel ooit zoo groóte stoffelijke wel
vaart bereikten, zooveel pracht en praal ten toon konden spreiden, 
als in de lage landen of in Italië. Daartegenover hadden de Portu-
geezen een ander en nog wel zoo kostbaar bezit: hun gilderegle-
menten golden voor de meest menschkundige in Europa 1. 
De corruptie van den socialen gilde-geest tot de egoïstische 
belangzucht van een gesloten kaste der meesters bleef in Portugal 
dan ook uita. En wat de andere fout betreft, waaraan men den 
ondergang van het stelsel pleegt toe te schrijven: het niet aange
past zijn aan de economische ontwikkeling, hebben nieuwere 
onderzoekingen wel aangetoond, dat de beteekenis daarvan 
schromelijk is overschat. 
Uit het feit, dat op sommige plaatsen en met name in Frankrijk, 
de gilden zich niet tijdig hebben ingesteld op de nieuwe toe-
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standen en daardoor in de achttiende eeuw steeds meer een be
lemmering werden voor den groei van handel en industrie, is 
men op volstrekt ontoelaatbare wijze gaan generalbeeren. In 
tallooze werken vindt men de voorstelling, dat dit bezwaar een 
algemeen verschijnsel was en vrijwel steeds wordt daaraan dan 
toegevoegd, dat dit toch ook niet anders kon zijn: de groóte 
machinale industrie, de wereldhandel, waren immers wezenlijk 
onvereenigbaar met het gildenstelsel. Om deze redenen zouden 
de gilden dan ook overal afgeschaft zijn. De onjuistheid van deze 
beweringen is aangetoond, door Dr. Wiskerke voor Neder
land, door Prof. Marcelo Gaetano voor Portugal. Het was vol
strekt niet onmogelijk geweest voor de gilden om zich aan te 
passen. Het beste bewijs hiervoor is, dat zij het inderdaad hebben 
gedaan. Dr. Wiskerke schrijft: „Ons overzicht van de 18e-
eeuwsche productie voor de verre markt is voldoende duidelijk 
om te doen concludeeren, dat de voor expansie in aanmerking 
komende bedrijven de uitzetting hunner productiecapaciteit kon
den bewerkstelligen, hetzij buiten, hetzij binnen gildeverband. 
In het laatste geval bleek de corporatieve organisatie over het 
geheel voldoende soepel om zich bij het exporteerend groot-
bedrijf aan te passen . . . Van de noodzakelijkheid tot afschaffing 
der gilden, om aan het expandeerend bedrijfsleven de noodige 
ruimte te bieden, kan dan ook naar onze meening in de Repu-
bliek nauwelijks sprake zijn geweest"3. En het resultaat van zijn 
uitgebreid onderzoek vat hij samen in deze stellingen: ,,I. Econo
mische factoren hebben bij de afschaffing der gilden in Nederland 
geen overwegende beteekenis gehad. II. In de steden met het 
meest ontwikkeld economisch leven openbaarde na 1798 de drang 
tot handhaving en tot herstel der gilden zich het sterkst" *. 
Wat dan wel tot de opheffing der gilden leidde? „Stuwkracht 
en actieve belangstelling van de zijde van het bedrijfsleven heb
ben bij de hervorming slechts een bescheiden rol gespeeld. Het 
nieuwe systeem dankte, onder invloed van het voorafgaand 
gebeuren in Frankrijk, zijn ontstaan aan de overwinning van 
het dogmatisch individualisme. De drang tot navolging sprak 
sterker dan de noodzaak tot hervorming ' 5. Dit geldt zoowel 
voor Nederland als voor Portugal, maar niet voor beide op 
gelijke wijze. 
Door hun veel zwakkere macht, hun veel geringer uiterlijk ver-
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toon, was ook de aantrekkingskracht van de Portugeesche gilden 
veel kleiner dan die van de Hollandsche en Vlaamsche. Een 
leidende functie gaf hier aan een burger niet dat hooge aanzien, 
dat elders aan een dergelijke positie verbonden was. Eerzucht 
en heerschzucht waren geen prikkel om zich op te werken in 
een gilde; bij verval en afschaffing van het beroeps verband kwam 
er geen verzet van vooraanstaande stedelingen, die zich van een 
vurig begeerd en zeer eervol ambt zagen beroofd. Tegen den 
ontbindenden invloed van het opkomende individualisme was 
er dus geen rem en in de achttiende eeuw werd het al moeilijk 
bij vacatures in het bestuur der gilden bereidwillige candidaten 
te vinden, terwijl men zich al heel weinig bekommerde om 
naleving der reglementen e. 
De „organische monarchie", zooals Gaetano het Portugeesche 
staats-systeem in den gildentijd noemt, vond haar einde in het 
bewind van den befaamden Markies de Pombal (1750—1781)7. 
Pombal was ongetwijfeld zijn tijd tientallen jaren vooruit — 
twijfelachtig compliment in een periode, die op veel belangrijke 
punten decadentie en achteruitgang bracht — maar dit belette 
niet, dat hij er tegelijk eenige eeuwen bij ten achter was. Hij kon 
niet anders voorzien dan een ineenstorting van het gildenstelsel. 
Als hem de tijd gelaten was, had hij het zeker opgeheven. Nu 
bracht hij het alleen den doodssteek toe, door bij zijn decreten 
van 9 Februari en 18 April 1766 afte schaffen den gilde-dwang, 
dat wil zeggen de noodzaak voor allen, die een beroep wilden 
uitoefenen, om lid te zijn van een gilde e. Met de opkomst van 
het „wilde" bedrijf verloren deze verbanden hun laatste aan-
trekkelijkheid. 
Zij werden tenslotte opgeheven „niet om het kwaad, dat zij 
hadden gedaan, maar wellicht om het goede, dat zij nalieten te 
doen" e. De glorie van het oude Portugal, de kem van 's lands 
kracht in de groóte eeuwen van ontdekkingsreizen en ver
overingen, teerde roemloos weg. Bijna ongemerkt, zonder veel 
verzet, kwam het decreet van 7 Mei 1834, dat al de oude instel
lingen ophief, „overwegende, dat met de beginselen van de 
Grondwet niet vielen te vereenigen de instituten van Volks
rechter, Volksafgevaardigden, Meesters, Huis der Vierentwintig 
en classificatie der diverse gilden, evenzoovele hinderpalen voor 
de nationale nijverheid, die, wil zij bloeien, de grootste behoefte 
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heeft aan vrijheid om zich te ontwikkelen en bescherming om 
zich te verdedigen." Een coalitieverbod volgde in 1852 10. 
De „hinderpalen voor de nationale nijverheid" waren een ver
zinsel, de onvereenigbaarheid met de Grondwet vormde de 
ware beweeggrond. Zoowel hier als in Nederland was het 
het dogmatisch individualisme, dat over de natuurlijke verbon
denheid der beoefenaars van een zelfde beroep zegevierde. Het 
was een theorie, die de werkelijkheid aan zich onderwierp: een 
revolutie van een leer tegen de feiten. Wil men zich een oordeel 
vormen over het hedendaagsche corporatisme, dan is van het 
grootste belang zich eerst goed te doordringen van de waar
heid, dat de leer van het automatisch evenwicht der krachten in 
het economisch en sociaal leven, de leer van het „laissez faire, 
laissez passer", zijn intrede deed met een kunstmatig ingrijpen 
van bovenaf in de bedrijfsorganisatie. Wat geschiedde was een 
breuk in de normale ontwikkeling, en Manoilesco, in volkomen 
overeenstemming met Othmar Spann, schrijft zelfs, dat alle 
historische maatschappij-vormen corporatief zijn geweest, be
halve de democratische uit de negentiende eeuw. Deze uitspraak 
karakteriseert, hoe dit tijdperk in de oogen van latere onderzoe
kers wordt tot een abnormaliteit, een storing in den natuur-
lijken groei11. 
In Portugal was deze breuk evenwel zoo geleidelijk voorbereid, 
dat zij nauwelijks meer als zoodanig gevoeld werd. Terwijl in 
Nederland de nieuwe leer zich de overwinning moest bevechten, 
kwam zij in Portugal bijna ongemerkt aan de macht. Daardoor 
was zij in Nederland meer strijdbaar, meer berekend op het 
uitschakelen van elke oppositie en overheerschte zij weldra vol
ledig de economische wetenschap. Toen Groen van Prinsterer, 
als „laatste kampvechter van groóte allure . . . in ernst de wen-
schelijkheid bepleitte tot herstel van het oude gildewezen", werd 
hij overstelpt met hoon door de toonaangevende economen. 
Ackersdijck, De Bruyn Kops, Vissering en Pierson hadden het 
klassieke stempel op de beoefening der economie in Nederland 
gezet. „In het midden van de negentiende eeuw hadden de 
individualistische beginselen der liberale economie zoo krachtig 
wortel geschoten, dat een pleidooi tot herstel der vroegere cor
poratieve orde niet den minsten invloed op de pubHeke opinie 
vermocht uit te oefenen" 1S. 
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Uit den aard der zaak was dit in Portugal anders. Het Liberalisme 
had er overwonnen, maar niet éclatant. Tegenstanders bleven er 
altijd. De eerste hoogleeraar in de Economie te Coimbra, Adriâo 
Forjaz, publiceerde in 1839 een werk, waarin hij de misbruiken 
der gilden als bijkomstige afwijkingen beschreef en wees op de 
economische, moreele en politieke voordeden van het stelsel. 
De dissertatie van den beroemden historicus Antonio de Sousa 
e Silva da Costa Lobo, verschenen in 1864, was een doorloopend 
pleidooi voor een volledige corporatieve organisatie. 
Een school vormden deze geleerden echter niet. Eerst het opko
men van een katholieke sociale beweging, vooral sinds 1891, na 
de encychek „Rerum Novarum", leidde tot het ontstaan van een 
corporatieve strooming, ook in niet-katholieke kringen 13. De 
invloed hiervan was zeer groot, vooral via het „Centro Acadé
mico de Democracia Crista", reeds beschreven in het begin van 
deze afdeeling. Daar ter plaatse werd ook al gesproken over de 
beteekenis voor Portugal van het Italiaansche voorbeeld en het 
„Integralismo Lusitano". Deze laatste groep voerde sinds 1914 
propaganda voor een duidelijk ondijnd corporatief stelsel14. 
Vooral in de na-oorlogsjaren maakte de ontwikkeling van het 
maatschappelijke leven, in Portugal zoowel als elders in Europa, 
het besef wakker van de onhoudbaarheid der theorie van het 
automatische sociaal-economische evenwicht. „In de moderne 
samenleving", zegt Salazar, „is inderdaad een crisis uitgebroken, 
ernstiger dan de crisis van de munt, van de wisselkoersen, van het 
crediet, van de prijzen en van de openbare geldmiddelen; ernsti
ger, omdat zij de oorsprong is van al deze andere. Het is de 
crisis van het economisch denken, of hever: de crisis van de 
grondbeginselen van het economische leven." Alle beginselen 
zijn vervalscht, vervolgt hij; de rijkdom, die van middel tot 
onderhoud en cultuur verwerd tot een einddoel; de arbeid, die 
met veronachtzaming van den persoon van den arbeider ver
werd tot koopwaar; de vrouw, die van huismoeder verwerd 
tot productiefactor; het sociaal verband, dat van beroepsgemeen
schap verwerd tot strijdklasse, vechtende tegen den staat — 
den orde-bewaarder — tegen de patroons als tegen geboren 
vijanden, en zelfs tegen andere groepen van arbeiders. In wan
hoop heeft de menschheid gezocht naar een oplossing. Maar 
„wij hebben het bankroet gezien, stuk voor stuk, van al die 
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trotsche economische constructies van onzen tijd: de politiek van 
de machtige kartels, de politiek van de enorme trusts, de politiek 
van de hooge salarissen, de pohtiek van de overproductie, de 
politiek van het overvloedige crediet, de pohtiek van de kunst
matige prijsbepaling, de politiek van de groóte openbare uit
gaven, de pohtiek van de opgedreven consumptie, de pohtiek 
van het exclusief nationalisme, de pohtiek van den pohtie-staat 
die niets doet en de pohtiek van den zelf produceerenden staat, 
die beweert alles te doen. Onder alle khmaten en in alle wereld-
deelen hebben volkomen tegengestelde middelen, volkomen ver
schillende systemen alleen maar ruïnes kunnen voortbrengen: 
in de openbare geldmiddelen, in het crediet, in het kapitaal, in 
den eigendom, in de loonen, in de wereld van den arbeid stapelen 
zich de puinhoopen opeen van een verwoesting zonder wederga. 
Het lijkt wel of er nog nooit zooveel rampspoed, nog nooit 
zooveel ellende was; en zelfs zij, die meenden de wereld te 
kunnen trotseeren met de uitgestrektheid van hun grondgebied 
en de gouden bergen van hun rijkdommen, hebben er niet aan 
kunnen ontkomen" 1δ. 
Dat de staat hierbij niet lijdelijk kon toezien, behoeft geen 
betoog. Zelfs een tegenstander van de „économie dirigée" ab 
de Fransche hoogleeraar Gaétan Pirou, erkent de onmogelijkheid 
van volledige onthouding. Hij verwijt den liberalen economen, 
geen oog te hebben voor de langzaamheid, waarmee het natuur
lijk evenwicht zich in het economisch leven herstelt; voor het 
ondragehjk lijden van talloozen in die overgangsperiode, als 
men hen aan hun lot overlaat; voor het feit, dat van vrije con
currentie veelal geen sprake is tengevolge van onderlinge af
spraken tusschen de ondernemingen. Deze economen vergeten, 
dat de staat ook met niet-economische factoren rekening moet 
houden, zooals de verdediging van het levenspeil en beschavings
niveau van de eigen natie tegen de altijd goedkoopere concur
rentie van minder ontwikkelde volken. Zij verwaarloozen de 
eischen der sociale rechtvaardigheid, die soms tot ingrijpen 
dwingen. En als voorbeeld haalt Pirou de werkloosheid aan. De 
leer van staatsonthouding en economisch evenwicht moet aan 
de werkloozen iedere ondersteuning weigeren, om daardoor 
geen beletsel in den weg te stellen aan de onbeperkte daling van 
de loonen. Welke regeering zou, nog afgezien van de moreele 
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bezwaren, niet reeds op zuiver politieke gronden dezen koers 
afwijzen uit vrees voor verzet der openbare meening enhonger-
oproerenî1β 

De leer der ongeregelde vrijheid, die van den beginne af sociaal 
gefaald had, faalde ook economisch toen de Wereldoorlog het 
probleem stelde, hoe behoorlijke resultaten te verkrijgen in een 
beperkte ruimte en met beperkte middelen " . Haar tegenvoeter, 
de leer van het staats-ingrijpen, faalde bovendien tevens nog 
politiek. 
Het is een zonderling waanbeeld, dat men het gezag van de 
overheid zou versterken door aan den staat een taak op te leggen, 
die zijn krachten te boven gaat. Een autoriteit, die de zeggenschap 
op ieder gebied voor zich opeischt, draagt immers de volle 
verantwoordelijkheid voor iedere fout en iedere mislukking. De 
staat is onder die omstandigheden schuld van de werkloosheid, 
van de ontwrichting der bedrijven, van eiken nood en elke 
ellende. Alle ontevredenheid en verbittering keert zich tegen 
hem, die roekeloos aangeboden heeft voor voorzienigheid te 
spelen, maar telkens en telkens weer te kort schiet. Overladen met 
zorgen zonder tal en zonder eind, gaat de verhevenheid van het 
gezag schuil achter kleinzielig gepeuter en bemoeizieke bureau
cratie, waarbij geen tijd meer beschikbaar blijft voor de ver
vulling van de eigen, grootsche roeping 1 β. 
Toch lijdt het geen twijfel, dat zonder dit ingrijpen de maat
schappelijke ellende nog veel grooter zou zijn geweest. Onder 
de huidige omstandigheden, zegt Salazar, „lijkt het bijna een 
axioma, dat de staat de geheele leiding van het economische leven 
op zich moet nemen. Maar hoe? Maar hoe г" 1 β 

De staat mist de geschiktheid voor deze leiding, terwijl volkomen 
ineenstorting dreigt als iedere leiding ontbreekt. Dit is de situatie, 
die een krachtigen stoot heeft gegeven aan het corporatisme, 
bi Portugal had men de voordeden van een corporatieve organi
satie, bij het langzaam verval der gilden in de zeventiende 
en achttiende eeuw, vrijwel vergeten. „Het was voorbehouden 
aan de liberale economie" — en, kan men hier bijvoegen, aan 
de daartegen opgekomen reactie — „om ze a contrario weer aan 
te toonen" 2 0. In een tijd, waarin de gevolgen van de geheele 
sociale omwenteling sinds de Middeleeuwen, de slotresultaten 
van wat wel genoemd is „de opstand der rijken tegen de armen" 
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zich dagelijks openbaarden, was het begrijpelijk, dat men met 
een zeker heimwee terugdacht aan een maatschappelijke orde, 
die, ondanks erkende onvolmaaktheden, toch de eenige was ge
weest in de geschiedenis der menschheid om een redelijke op
lossing van het sociale vraagstuk te geven S1. 
Dat dit zoo geweest was, bleek bij een dieper onderzoek geen 
toeval. De gilden-organisatie bezat een logica, die aan de heden-
daagsche maatschappelijke inrichting vreemd is. Immers, wie een 
eenheid wil vormen, moet uitgaan van wat vereenigt, niet van 
wat scheidt. De moderne samenleving echter is een klassen
maatschappij; zij is opgebouwd op klassen, wier strijd zooal niet 
noodzakelijk, dan toch wel zeer begrijpelijk is. Want deze klas
sen zijn arbeidsmarkt-partijen, waarvan de eene uit is op winst 
voor de onderneming en dus verlaging van productie-kosten, de 
andere op een zoo hoog mogelijk levenspeil. Tusschen deze 
klassen, zoo beschouwd, als geheel, schijnt geen brug te slaan: 
wat van de opbrengst van het product aan de eene ten goede 
komt, gaat onverbiddelijk van de portie der andere af. De 
belangen zijn tegenstrijdig 2a. 
Niet dát er klassen zijn is fout. Het klassen-onderscheid hangt 
samen zoowel met de natuurlijke ongelijkheid der menschen in 
aanleg en begaafdheid, als met de natuur-noodzakelijke ongelijk
heid der menschen, de onmisbare splitsing in leiders en uit
voerders. Afschaffing ervan is een utopie, en misschien niet eens 
een schoone utopie 28. 
Maar de fout is, dat de klassen, in de practijk geworden tot 
strijdklassen, heden ten dage zijn de elementen van de maatschap
pelijke eenheid, van de natie Μ. Deze eenheid is opgebouwd op 
een scheiding, het is de eendracht tusschen strijdenden, de samen
werking van vijanden. Ь het wonder, dat dan deze constructie 
zoo broos, zoo wankel en onstandvastig blijft, progressieve ont
wikkeling bijna onmogelijk wordt en de innerlijk verdeelde 
heerschappijen zich met den ondergang zien bedreigd?26 

Het corporatisme echter ziet de elementen van de samenleving 
niet in de deelen, verkregen door de horizontale scheidingslijnen 
in de maatschappij: de klassen, maar in de verticale fragmenten: 
de „ordines", beroepsstanden of corporaties. De klasse kan niet 
vergeten, dat wat de ondernemer verdient van het arbeidsloon 
afgaat; zij verdeelt. De beroepsstand is zich bewust, dat èn de 
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ondernemer èn de arbeider belang heeft bij de welvaart van het 
bedrijf; hij vereenigt *·. 
Onderling vullen de beroepsstanden elkaar aan, zij berusten op 
de arbeidsverdeeling in de nationale activiteit, in één groóte 
belangen-gemeenschap: het algemeen welzijn. Ook tusschen deze 
standen zijn conflicten denkbaar, maar er bestaat niet, als bij de 
klassen, een haast onafwendbare neiging tot conflict. De klassen 
staan in hun strijd als vrijwel gelijkwaardige machten tegenover 
elkaar; niets verzekert, dat zij er nooit in zullen slagen onredelijke 
eischen op te leggen. De beroepsstand, die zich zou willen ver
grijpen aan het algemeen welzijn, krijgt als tegenpartij de over
weldigende meerderheid van alle andere beroepsstanden. Elke 
beroepsstand heeft belang bij een behoorlijke welvaart van alle 
andere. Zou klassenstrijd binnen het kader van een beroepsstand 
tot schadelijke gevolgen leiden, dan vinden de schuldigen de 
geheele natie tegenover zich. Ook de fabrieks-arbeiders hebben 
er geen belang bij, dat de transport-arbeiders hun loonen en dus 
de vervoerprijzen zoo hoog opdrijven, dat winstgevende export 
onmogelijk wordt. Ook de industrieelen hebben er geen belang 
bij, dat de transport-ondernemingen hun loonen zoo drukken, 
dat de koopkracht der werklieden daalt. 
Zoo komt men, uitgaande van de door de natuur gegeven 
eenheid der beroepsgenooten, tot de eenige inrichting van de 
maatschappij, die in staat is een stabiel en hecht geheel te vormen. 
Een samenleving, waar de beschaving een trap van intense 
arbeids-differentiatie heeft bereikt, is zonder georganiseerde be
roepsstanden onaf, niet integer и . 
Dus terug naar de Middeleeuwen? Wie het voorgaande betoog 
nauwlettend gevolgd heeft, moet al verschilpunten tusschen den 
modernen beroepsstand en het Middeleeuwsche gilde hebben 
waargenomen. Om dit onderscheid verder aan te toonen, is het 
noodig eerst èn beroepsstand èn gilde scherper te definieeren. 
Wat den beroepsstand betreft, vindt men in de nieuwere socio
logische litteratuur talrijke omschrijvingen, die tenslotte toch 
grootendeeb op hetzelfde neerkomen28. Het heeft geen zin, ze 
hier critisch op hun waarde te onderzoeken; het is alleen van 
belang er een te vinden, die geschikt is om de Portugeesche 
corporatie te karakteriseeren. 
Nu men uit zuiver natuurrechtelijke gegevens geen vast omlijnd 
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beeld van inrichting en indeeling der beroepsstanden kan aflei
den, is het begrijpelijk, dat de definities uit theoretiseerende 
werken in het algemeen ruimte laten voor allerlei verschillende 
nuanceeringen in de practijk. Daarom mogen aan de verder hier 
aanvaarde bepaling van professor Weve, die zich ook nauw 
aansluit bij de termen van „Quadragesimo Anno", nog twee 
andere elementen worden toegevoegd, die voor het Portugeesche 
stelsel essentieel zijn: nationaal en publiekrechtelijk 29. 
De definitie wordt dan: corporatie heet de nationaal en publiek
rechtelijk georganiseerde eenheid dergenen, die in hoogere of lagere 
functie betrokken zijn bij het tot stand brengen van een der afzonderlijke 
goederen — van geestelijken of stoffelijken aard — die de samen
leving noodig heeft. 
Ten aanzien van de gilden kan ook voor Portugal worden aan
vaard de omschrijving van Dr. Wiskerke: „Onder een gilde ver
staat men een met pubHeke bevoegdheden uitgeruste corporatie, 
bestaande uit de personen, die een stedelijk ambacht of klein-
handebbedrijf uitoefenen, ter bevordering van in hoofdzaak 
economische belangen. Vele gilden waren patroonsgilden. Indien 
ook de knechts werden toegelaten, geschiedde dit gewoonlijk 
niet op voet van gelijkheid, maar met beperking van stem
recht"30. 
Hieruit volgen terstond zeer belangrijke verschilpunten: 
1. de corporatie is nationaal; het gilde was stedelijk81; 
2. de corporatie omvat allen, die aan de totstandkoming van 
het goed deelhebben, zoowel hen die een leidende, als hen die 
een ondergeschikte rol spelen; het gilde beperkte zich veelal 
tot de patroons82; 
3. de corporatie organiseert niet alleen industrie en handel, 
maar ook den landbouw en de voorziening in onstoffelijke 
goederen; het gilde organiseerde alleen de in de steden uitge
oefende ambachten en neringen33. 
Uit de in dit hoofdstuk volgende beschrijving van het Portugee
sche corporatieve systeem zal blijken, dat aan deze opsomming 
nog is toe te voegen: 
4. het corporatisme beoogt een organische ordening van de 
geheele maatschappij; de gilden stonden los naast elkaar, vorm
den onderling geen samenstel8*; 
5. de corporatie aanvaardt het persoonlijk initiatief; het gilde 
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belette den uitgroei van de afzonderlijke onderneming S5; 
6. de corporatie aanvaardt in principe de onderlinge concur
rentie der leden door middel der prijzen en door de toepassing 
van bijzondere technische procédé's; het gilde handhaafde gelijke 
prijzen en gelijke techniek in alle ondernemingen, was vijandig 
aan elke concurrentie, die niet berustte op de kwaliteit van het 
geproduceerde3e ; 
7. de corporatie omvat in principe slechts hen, die vrijwillig 
tot haar toetreden: ook zonder er deel van uit te maken, kan 
men zijn beroep uitoefenen; het gilde had een monopolie
positie, er was güde-dwang: beunhazen werden strafrechtelijk 
vervolgd37 ; 
8. de corporatie staat in principe open voor allen, die een be
paald beroep willen gaan uitoefenen; het gilde was veelal, vooral 
in later eeuwen, een gesloten kaste, waarvan men alleen door 
betaling van groóte geldsommen, soms zelfs uitsluitend door 
erfelijke opvolging, lid kon worden38; 
9. de corporatie neemt ook buitenlanders op als lid; het gilde 
weerde alle economische activiteit van niet-stadgenooten3e; 
10. de omschrijving van het door den aangeslotene bij de cor
poratie te presteeren goed is zeer ruim, het aantal corporaties is 
dus beperkt, terwijl daarenboven een zelfde persoon of onder
neming tot verschillende corporaties kan behooren; de begren
zing van de werkingssfeer der gilde-broeders was scherp, tot in 
het kleingeestige toe; niemand kon lid zijn van meer dan één 
gilde " . 
Deze verschillen zijn diep en ingrijpend. Men kan aan de voor
standers van een corporatieve ordening geen sociaal utopisme 
verwijten. Zij streven geen maatschappij-inrichting na, die vreemd 
aan het werkelijke leven op papier geconstrueerd is; zij alleen 
onder de hedendaagsche sociologen kunnen zich beroepen op de 
bewezen deugdelijkheid van hun principes. Maar evenmin gaan 
zij zich te buiten aan sociale romantiek, aan een pogen om oude 
en afgeleefde vormen te herstellen. Zij willen niet de klok 
terug zetten; zij willen niet terug naar de Middeleeuwen, maar 
zij willen ook niet, zooals hun tegenstanders, terug naar de 
negentiende eeuw41. De oude, juiste, natuurrechtelijke gedachte, 
uitgewerkt op een wijze, aangepast aan de eischen van dezen 
tijd, dát is de zin van het corporatisme. 
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В. НЕТ S ТА TUUT VAN DEN NA TlONALEN ARBEID 
EN ZIJN BRONNEN. 

De Grondwet hield, in den vierden titel van het eerste deel, 
weinig meer in dan een aankondiging van de corporatieve orga
nisatie, slechts in zeer groóte trekken en op bepaalde punten 
uitgewerkt door titel vijf en acht. De constitutie van het beroeps
leven verscheen, tegelijk met een reeks organieke wetten, een 
halfjaar later. Het is het „Statuut van den Nationalen Arbeid" 
(Estatuto do Traballio Nacional), decreet-wet no. 23.048 van 
23 September 1933. 
Bij het nasporen der bronnen van het Statuut dient een scherp 
onderscheid gemaakt tusschen principieelen inhoud en uitdruk
kingsvorm. De gedachtengang is volkomen het werk van Salazar, 
zoozeer zelfs, dat in een brochure van het Propaganda-Secre-
tariaat ter vergelijking naast elkaar gedrukt staan de voornaamste 
bepalingen uit de wet en de daarmee bijna letterlijk overeen
komende passages uit zijn redevoeringen42. 
Wat den tekst betreft zijn een aantal artikelen een soms iets 
gewijzigde herhaling van die uit de Grondwet; maar bovenal 
blijkt de invloed van het groóte voorbeeld, dat Salazar bij het 
uitvaardigen van een handvest voor den arbeid voor den geest 
stond: de Itahaansche „Carta del Lavoro". Van Portugeesche 
zijde is van dezen invloed nooit een geheim gemaakt. Hij wordt 
openlijk erkend door tal van schrijvers en Dr. Pedro Teotónio 
Pereira, een van Salazars naaste medewerkers, zeide zelfs: „Arti
kel 1 van het Portugeesche corporatief Statuut is analoog aan 
het eerste artikel van de Italiaansche Carta. Onze houding tegen
over de Natie is dezelfde. Wij hebben de Italiaansche formule 
niet willen veranderen; dit is bedoeld als bewijs van eerbied 
jegens het ItaHaansche charter, want de geest van Mussolini heeft 
een nieuwen weg gebaand" a. 
Maar op deze erkenning volgt dan ook terstond en algemeen de 
opmerking, dat de leidende gedachten van beide documenten 
toch wel zeer verschillend zijn. Teotónio Pereira sprak van een 
verschil in grondslag en een verschil in uitwerking **. Bepalen 
wij ons hier tot den grondslag; de uitwerking komt later ter 
sprake. 
Het fundamenteele onderscheid tusschen het Fascisme en het 
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Portugeesche stelsel ligt in de opvatting van den staat. In 
Portugal is de staat niet totalitair, mag hij niet alles tot zich 
trekken; het individu heeft rechten, wier oorsprong ligt buiten 
het machtsbereik van den staat en die daarom voor den staat 
onaantastbaar zijn. Daarnaast aanvaardt men in Portugal niet de 
cultus van het geweld als vereenigende kracht in het syndicaat en 
ter zedelijke verheffing van de massa45. 
Het nationaal belang, zooals artikel 1 dit stelt boven het indi-
vidueele, is daarvan wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. 
Het is, naar de woorden van Costa Leite, „het geheel van alle 
geestelijke en zedelijke belangen van het geheele Portugeesche 
volk, beschouwd als ondeelbare, historische eenheid, en van de 
materieele belangen en benoodigdheden, onmisbaar voor de 
instandhouding en de ontwikkeling ervan; deze geestelijke en 
stoffelijke belangen worden gecoördineerd in de corporatieve 
organisatie om tusschen hen onderling het juiste evenwicht te 
verkrijgen. Dát is het nationaal belang"4e. 
Met deze verklaring voor oogen is nu ook de inhoud van artikel 2 
duidelijk, dat letterlijk artikel 29 van de Grondwet herhaalt: „De 
economische organisatie van de Natie moet de productie en den 
rijkdom opvoeren tot het maximum, dat sociaal nuttig is, en 
een samenleving vestigen, die macht verleent aan den Staat en 
gerechtigheid doet heerschen onder de burgers." 
Twee termen vallen hierin op. Vooreerst de absolute onder
geschiktheid van productievermogen en rijkdom aan het maat-
schappelijk nut. Het einddoel is niet meer, zooals tot nu toe, de 
grootst mogelijke totale welvaart, maar de grootst mogelijke 
algemeene welvaart. Alle klassen moeten deel hebben aan de 
weldaden der beschaving, een door Staat of wet begunstigde 
klasse is er niet meer. Artikel 3 van het Statuut, in navolging 
van het begin van artikel 5 der Grondwet, beklemtoont dit 
nog eens47. 
Het tweede punt, dat de aandacht trekt, is de toespeling op de 
staatsmacht. Dit klinkt meer fascistisch, dan het bij nader onder
zoek blijkt te zijn. Volgens de overeenkomstige plaats uit de 
Carta del Lavoro is „ontwikkeling van de nationale macht" een 
der doeleinden van het productie-complex. En daar de Natie zich 
geheel verwezenlijkt in den fascistischen Staat, is nationale macht 
dus tevens Staatsmacht. 
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De redactie van het Statuut vergenoegt zich met te constateeren, 
hoe de samenleving, gevestigd door de economische organisatie 
van de Natie, macht voor den Staat ten gevolge heeft. Het is 
„urna vida colectiva de que résultent poderío para o Estado e 
justiça entre os cidadâos." De staatsmacht is dus geen einddoel 
van de organisatie, maar wel een door haar teweeggebracht 
goed. 
Men kan het nog geen Fascisme noemen als de staat naar macht 
streeft, evenmin als het een uiting van doctrinair materialisme 
is, wanneer een mensch zijn lichaam wil versterken. Alles hangt 
ervan af, of men die macht en die lichamelijke sterkte beschouwt 
als einddoel, inplaats van als wat ze zijn: middelen om een ander 
goed te bereiken " . 
Een machtelooze staat is een onding; macht behoort tot de 
wezenlijke volmaaktheden van de politieke gemeenschap. Het 
eenig innerlijk doel der gemeenschap is de eigen volmaaktheid 
te ontplooien en in dit streven naar eigen vervolmaking dient zij 
tevens de vervolmaking der individuen. Het persoordijk welzijn 
is immers afhankelijk van het algemeen welzijn, want dit laatste 
houdt de voorwaarden in, die den enkeling in staat stellen zijn 
geestelijke, lichamelijke en stoffelijke doeleinden te bereiken. 
Daarom heeft het algemeen welzijn ook een hoogere waarde 
dan het individueele " . 
In dezen samenhang laat zich de schijnbaar zoo hard klinkende 
uitspraak van Salazar begrijpen, dat, wie het volk liefheeft, eerst 
den staat en dan pas de armen en zwakken zal verdedigen50. Het 
is geen toeval, dat het Statuut in artikel 2 als resultaat van de 
nieuwe orde der samenleving in één adem noemt staatsmacht 
en rechtvaardige verhoudingen tusschen de burgers. Want alleen 
de staatsmacht kan hier gerechtigheid doen heerschen81. 
„Hoe rijker en voller . . . het leven der Maatschappij is, des te 
machtiger moet ook het staatsgezag zijn, welks taak toch is, heel 
dit leven te ordenen naar het algemeen welzijn," schrijft Dr. 
Hentzen terecht 62. En dit besef verleidt Pater F. M. Lauwers 
O.P. zelfs tot de oordeelvelling, dat de encychek „Quadragesimo 
Anno" een autoritaire staatsopvatting verkondigtω. 
Het is niet slechts door een beter economisch rendement en door 
herstel van rust in de maatschappij, dat een corporatieve organi
satie de staatsmacht vergroot. Bovenal wordt de staat — naar 
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den wensch van „Quadragesimo Anno" — „vrijer en krachtiger" 
en zijn gezag sterker, als de nieuwe organen hem ontheffen van 
de overmatig zware taak op sociaal en economisch gebied, 
waarmee hij thans overstelpt en overladen is M . 
Met de aanvaarding van deze leer stelt het Portugeesche corpora
tisme zich echter lijnrecht tegenover het Itahaansche, waar de 
corporaties immers niet een taak van den staat afnemen, maar 
deze juist ah staatstaak vervullen. 
Zoowel in zijn principieelen grondslag als in zijn practische uit
werking blijkt het Portugeesche stelsel te zijn een zelfstandige 
creatie, aanknoopende aan eigen tradities; het heeft de lessen van 
het Itahaansche voorbeeld niet versmaad, maar is allerminst een 
ziellooze of slaafsche copie daarvan Б6. 

С. DE ROL VAN DEN STAAT. 

Over het noodzakelijke van een ordening der maatschappelijke 
activiteit werd reeds eerder in dit hoofdstuk gesproken. Deze 
ordening valt te defmieeren als: regeling van de betrekkingen, 
die de in de maatschappij werkzame groepen met elkaar, en die 
de leden van een dergelijke groep onderling hebben, overeen
komstig de eischen van het algemeen welzijn en van het gemeen 
welzijn der bij iedere speciale werkzaamheid betrokkenen M . 
Het karakteristieke van de Portugeesche ordening is nu, om ons 
voorloopig tot het bedrijfsleven te beperken, dat zij inplaats 
van de van staatswege geleide economie stelt de zichzelf leidende 
economie, „a economía auto-dirigida", de ordening door het 
bedrijfsleven zelf87. Bezien van overheids-standpunt is er geen 
sprake van geleide, doch slechts van gecontroleerde economie58. 
Het is duidelijk, dat de staat zich moet stellen boven de cor
poraties, wil hij zijn gezag doeltreffend handhaven en aan de 
corporaties zelf een behoorlijk bestaan waarborgen. Als waker 
over het algemeen welzijn, dat bovendien volstrekt niet alleen 
economisch is, moet hij optreden tegen egoïstische excessen in 
het onderling verkeer en zelfs binnen het eigen kader der cor
poraties ï e . Alleen de staat kan die hiërarchie van maatschappe
lijke functies en belangen overzien en handhaven, die volgens 
artikel 8 van het Statuut een essenrieele voorwaarde is van de 
organisatie der nationale economieeo. Hij vertegenwoordigt de 
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Natie tegenover het particularisme der bedrijven61. Hij ver
tegenwoordigt ook de consumenten, die als zoodanig geen eigen 
organisatie hebben, tegenover de producenten82. Maar het doel 
van deze controle is niet versterking der staatsmacht, doch behar
tiging van het nationaal belang e8. 
Artikel 31 der Grondwet noemt het een recht en een plicht van 
den Staat om het economische en sociale leven te coördineeren 
en te regelen. Coördineeren beteekent dan: het scheppen der 
voorwaarden voor de eigen ordening door de betrokkenen zelf. 
Verder dan bevorderen en handhaven der corporaties, verschaf
fing van de juiste condities voor hun goede werking en een 
algemeene controle daarop, dient de staat in principe niet 
te gaan64. 
Maar dit bevorderen krijgt een geheel bijzondere beteekenis, nu 
een volledige corporatieve organisatie vooralsnog niet bestaat 
of hoogstens in wording is. Bevorderen is dan niet alleen begun
stigen wat is, maar tevens opkweeken wat komen moet. Daar
tegenover staat echter, dat bevorderen of stimuleeren reeds de 
aanwezigheid van iets veronderstelt. Het is dus principieel niet 
een stichten of oprichten van corporaties zonder natuurlijk fun
dament, maar slechts het aanwakkeren van hun groei65. Om 
aan de ontwikkeling een juiste richting te geven, dient de Staat 
wetten uit te vaardigen die het kader aangeven, waarbinnen het 
particulier initiatief de corporatieve organen kan vormen ·· . De 
ordening zelf mag echter niet van hoogerhand opgelegd wor
den67. Daarom is voor het oogenblik de propaganda onder de 
betrokkenen haast nog het voornaamste. „Wij nebben er niets 
aan," leert Salazar, „kaders, statuten, syndicaten of corporaties 
te gaan improviseeren; de belanghebbenden doordringen van de 
juiste beginselen, hun het belang doen inzien van de organisatie, 
hen doen verlangen om door middel daarvan het economisch, 
intellectueel en moreel peil van hun standgenooten op te voeren, 
dát is onze voornaamste taak met het oog op de toekomst van 
dit werk"68. 
Dit neemt niet weg, dat de overheid op sommige punten, waar 
economische of sociale ontreddering dwingend om onmiddellijk 
ingrijpen vraagt, slechts voor de keus staat, hetzij de noodzakelijke 
hulp rechtstreeks zelf te bieden, hetzij dit te doen via een door 
haar te stichten orgaan, dat al terstond op de wijze van een 
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corporatief element is opgezet en langzamerhand tot grooter 
zelfstandigheid kan komen. Een staat, die uit principe zijn inter
ventie wil beperken, zal ongetwijfeld het laatste Hezen. Want 
niet zelden is dit ook de eenige manier om aan de groóte massa 
de voordeden van het corporatief systeem te bewijzen en de 
juiste geestesgesteldheid op te roepen. Solidariteitsgevoel is aan 
de individuen niet bij te brengen, zonder hen op eenigerlei wijze 
bewust solidair te maken. 
Zoolang een gemeenschap nog niet heeft geleerd corporatief te 
denken, draagt elke corporatie bovendien in zich de kiem van 
ontbinding, en evenzeer de kiem van wilde buitensporigheden. 
Onmisbaar is daarom in den begintijd een zeer intensief staats
toezicht op de daden van hen, die de corporaties besturen. 
Vandaar dat ook die schrijvers, die een voorname beteekenis van 
het corporatieve systeem juist zien in het overbodig maken van 
allerlei staatsbemoeüngen, en den staat willen ontheffen van een 
zorgenlast, die hem verplettert wegens zijn ongeschiktheid haar 
te dragen, toch allerminst afkeerig zijn van een sterke activiteit 
van overheidswege bij het ontstaan van de beroeps-organisatie. 
Volgens „Quadragesimo Anno" moet „het voornaamste doel, het 
voornaamste streven van den staat en alle invloedrijke burgers 
daarop gericht zijn . . . een eendrachtige samenwerking in be-
roepsstanden tot stand te brengen en te bevorderen. Op het herstel 
derhalve van de beroepsstanden moet de sociale politiek gericht 
zijn" ββ. Een oplossing van dit vraagstuk, schrijft Dr. Koenraadt, 
is niet te bereiken „zonder krachtige hulp van staatswege", 
zonder dat de staat „den overgang van de privaatrechtelijke 
naar de publiekrechtelijke sfeer en al wat tot het herstel van de 
maatschappelijke orde behoort, doeltreffend en met krachtige, 
vaste hand weet te leiden en te bevorderen," daar immers ook 
het van onderop groeiende corporatisme „de daadwerkelijke 
tusschenkomst van den staat wil noch kan ontberen." Van „een 
flinken stoot in de goede richting . . . op autoritaire wijze" door 
het staatsgezag gegeven, is hij ook geenszins afkeerig. Na be
toogd te hebben, dat de staat de ordening niet uit den grond 
moet stampen, vervolgt prof. Aalberse: „Zeker, de staat heeft 
orde in de ordening te brengen. Hij moet de goede samenwer
king tusschen de verschillende groepen bevorderen, en des noodig 
er zelfs toe dwingen." In de toelichting op het Program der 
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R.K. Staatspartij lezen wij: „De practische verwezenlijking van 
deze ordening is van zóó groot en zóó direct belang voor het 
algemeen welzijn op sociaal-economisch gebied van de Staats-
gemeenschap, dat de staat gehouden is zijn volle gezag in te 
zetten, om de totstandkoming dier ordening stuwend en leiding 
gevend te bevorderen en daardoor tevens te bereiken, dat zijn 
tegenwoordige, schier onmogelijke taak wordt verlicht en hij 
van „een eindelooze reeks van zorgen en lasten" (Q.A. no. 78) 
wordt ontheven." De staat moet dus „zijn gezagsmiddelen . . . 
aanwenden om het herstel van het organisch leven in de Staats-
gemeenschap krachtig te bevorderen", terwijl „tenslotte zal 
moeten worden gezorgd voor een behoorlijk, dwingend toe
zicht van het staatsgezag, dat heeft te waken, dat de verschillende 
beroepsgemeenschappen haar taak vervullen overeenkomstig de 
eischen, die het algemeen welzijn daaraan stelt". „In feite eischt 
de doorvoering van het corporatisme een sterk staatsgezag," 
schrijft pater F. Lauwers O.P. Het, is in de eerste plaats de taak 
van den staat", zegt Dr. Hentzen, „zulk een orde, althans zeker 
zulk een juridische orde, te scheppen, waardoor, naar het woord 
van „Quadragesimo Anno", „heel het economisch leven als in 
nieuwe vormen wordt gegoten." In deze encycliek spreekt de 
Paus volgens dezen commentator „onomwonden het interventie
beginsel uit op economisch terrein", de overheid mag niet on
verschillig blijven tegenover allerlei verschijnselen op dit ge
bied. Vooral in den beginne zal zij bij het vormingsproces der 
corporaties een taak hebben70. 
Opzettelijk is hier ruimschoots het woord gelaten aan geleerden, 
die allerminst in de verdenking staan het subsidiariteitsbeginsel 
te verwaarloozen, omdat juist op grond van dit beginsel zoowel 
Pereira dos Santos als Odette Sanson, maar vooral de laatste, een 
aanval op de Portugeesche corporatieve wetgeving hebben ge
daan 71. Ook Dr. Koenraadt, al wijst hij op de „groóte en goede 
verwachtingen", die van Portugal worden gekoesterd, heeft 
„weinig bewondering" voor het „autoritair en geforceerd in
grijpen van bovenaf", ondanks zijn waardeering voor de be
doeling " . 
Het subsidiariteitsbeginsel leert dit: „Evenals datgene, wat de 
individuen op eigen initiatief en door eigen energie kunnen 
tot stand brengen, hun niet ontnomen en niet in handen eener 
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gemeenschap mag gesteld worden, zoo is het ook een onrecht
vaardigheid en tevens een ernstig nadeel, ja een verstoring van 
de goede orde, datgene, wat door kleine lichamen van onder
geschikten rang kan verricht en verschaft worden, over te dra
gen op grootere van hoogere orde; want iedere sociale werk-
dadigheid moet mteraard de ledematen van het sociale lichaam 
steunen, maar mag nooit, met vernietiging hunner individuaU-
teit, hen doen opgaan in het geheel" n. 
Pereira dos Santos en Sanson meenen echter, dat dit beginsel door 
het Portugeesch „étatisme" is aangetast. De corporatieve ele
menten zijn volgens hen geen zelfstandige lichamen, maar veelal 
bijna staatsorganen. Dr. Koenraadt gewaagt evenwel van de 
mogelijkheid, dat de verhoudingen in Portugal het geforceerd 
en autoritair ingrijpen niet alleen volkomen rechtvaardigen, maar 
zelfs practisch tot het eenige middel maken74. Bij Pereira dos 
Santos en Sanson wordt deze mogelijkheid zelfs tot zekerheid, 
bi navolging van de vrijwel unanieme opinie der bestudeerders 
van het hedendaagsche Portugal erkennen zij zeer positief, dat 
de Nieuwe Staat geen andere keus had, dan te doen wat hij 
thans deed7S. 
Maar daarmee ontvalt aan hun standpunt elk logisch fundament. 
Want één van de twee: óf het subsidiariteitsbeginsel laat uitzon
deringen toe — maar dan leent het zich al heel weinig voor een 
principieelen aanval — óf het heeft een absolute geldigheid en 
dan is geen enkele uitzondering goed te praten. De laatste opvat
ting is volgens de sociale wijsbegeerte de ware. Aan het subsi
diariteitsbeginsel valt niet te tomen of te wijzigen, het blijve 
onwrikbaar en onveranderd78. 
Maar men dient het goed te verstaan. De individueele mensch 
heeft een eigen, persoonlijk einddoel. Hij is echter van nature 
niet in staat geheel zelfstandig dit doel te bereiken, hij is onzelf
genoegzaam. Hij is bestemd om deel te zijn van een grooter 
geheel, een gemeenschap. Wanneer ook deze lagere gemeen
schap niet volledig over alle middelen beschikt tot haar doel, 
wordt een hoogere gemeenschap gevormd. Inzooverre de enke
ling of de lagere gemeenschap slechts deel van iets hoogers, en 
mitsdien onzelfgenoegzaam zijn, behooren zij tot de grootere 
gemeenschap, maar daarom strekt de macht van deze ook niet 
verder, dan hun ontoereikendheid. Krachtens haar wezen is de 
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activiteit van de gemeenschap dus altijd aanvullend. Dit is het 
leerstellig fundament van het subsidiariteitsbeginsel77. 
Voor de practijk volgt hieruit evenwel niet, dat de staat zich 
heeft te onthouden van alles, wat in abstracto ooit door individu 
of lagere gemeenschap gedaan zou kunnen worden. Dit is het 
foutieve uitgangspunt van Pereira dos Santos en Sanson. In wer
kelijkheid mag, moet zelfs de hoogere gemeenschap ingrijpen 
waar in concreto de omstandigheden eigen activiteit van het 
individu of van het lager verband pracrisch onmogelijk maken 78. 
Is hun zelfwerkzaamheid echter in principe wel verder uit te 
breiden, dan hic et nunc bereikbaar is, dan dient dit ingrijpen 
zóó te geschieden, dat het de lagere gemeenschap of het individu 
opvoedt tot deze grootere mate van zelfstandigheid. Zoo ver
staan wordt het beginsel echter in Portugal consequent toe
gepast 79. 
Het is het groóte gebrek van Pereira dos Santos en Sanson, dat 
zij alleen oog hebben voor enkele wetsteksten en de overwegingen 
van den wetgever ten eenenmale verwaarloozen. Zelden of nooit 
benutten zij de commentaren, te putten uit Salazars redevoeringen 
en geschriften. Zij weten, dat het Italiaansche systeem etadstisch 
is. Zij zien, dat Portugal af en toe op eenzelfde wijze ergens 
ingrijpt als Italië; dus dan is Portugal ook etatistisch. Zij zien, 
dat de weg naar Rome ligt tusschen Keulen en Parijs; dus dan 
is ieder, die zich tusschen Keulen en Parijs bevindt, ook op weg 
naar Mussolini. Zij zien het Portugeesche corporatisme in zijn 
jeugd, en constateeren, dat het autoritaire bovenlijf te groot is 
in verhouding tot de eigen beenen, waarop het moet staan. 
Maar zij vergeten, dat die proporties normaal zijn in de kinder
jaren en met den groei vereffend worden. 
Met andere woorden, zij hebben geen oog voor de richting, 
waarin de ontwikkeling gaat, terwijl toch genoeg aanwijzingen 
te vinden zijn. Alleen al uit de vergelijking van nieuwe met oudere 
wetten blijkt op verschillende punten, hoe het streven gaat 
naar beperking van de staatsinterventie eo. Het was geen leege 
frase van Salazar, toen hij van de moderne economische politiek 
zeide: „In tijden van collectieven waanzin ben ik meer bevreesd 
voor de middelen dan voor de kwalen." En elders schreef hij, 
dat de Nieuwe Staat „verkeerd acht die moderne neiging om 
maar onbeperkt de staatsinterventie uit te breiden. Het is natuur-
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lijk niet onbekend, dat de bijzondere economische omstandig
heden van dezen tijd en vooral ook de politiek van sommige 
andere staten door den invloed, dien zij op ons uitoefenen, ons 
dwingen in hoogere mate in te grijpen dan wij dit zouden wen-
schen. Maar als de staat zich in de plaats stelt van de particulieren, 
dan onderdrukt hij naar onze meening de scheppende kracht 
van elk persoonlijk initiatief, en hiervan zijn slechts ongunstige 
resultaten te verwachten" 81. 
De christelijke sociologen, door hem bestudeerd, Le Play aan 
het hoofd, hebben hem geleerd geen overspannen verwachtingen 
van het ingrijpen door den staat te koesteren. Men vindt deze 
zelfde houding ook bij vooraanstaande schrijvers over corpora
tief recht, als Dr. Costa Leite, Prof. Marcelo Gaetano, Augusto 
da Costa, en tot tweemaal toe officieel uiteengezet in de con
siderans van decreet-wet no. 24.715 van 3 December 1934 en 
in die van decreet-wet no. 26.370 van 24 Februari 1936, waar 
men leest: „Herhaalde malen is reeds bevestigd, dat de Regeering 
niet bedoelt de nationale werkzaamheden te absorbeercn, noch 
wat de uitoefening, noch wat de leiding ervan aangaat. Behou
dens de taak, den Staat opgedragen door het Statuut van den 
Nationalen Arbeid, is alles er op gericht om de zelf-leiding der 
economie voor te bereiden door middel van de corporatieve 
organismen — de eenige oplossing, die in staat is datgene te 
behouden, wat onmisbaar blijkt te zijn om aan haar een gezonde 
ordening te geven: persoonlijk initiatief, gewettigde concurrentie, 
stelselmatige en getrouwe samenwerking van de georganiseerde 
activiteiten, een onafhankelijken en sterken staat, om alle be
langen te coördineeren naar de eischen van het algemeen wel
zijn." „Inderdaad, alles wijst erop, dat de corporatieve oplos
singen in hun evenwichtigen vorm, waarbij de taak van den 
staat in overeenstemming wordt gebracht met de rechten en 
natuurlijke eischen van het persoonlijk initiatief, blijk geven van 
een onbetwistbare superioriteit in vergelijking met de systemen 
van alles-absorbeerend etatisme, die wij in andere landen zien 
beproeven onder den bij tijden onweerstaanbaren druk van 
economische en sociale nooden" 82. Wat de rol betreft, door 
het Statuut aan den Staat voorbehouden, hierbij denke men aan 
artikel 7, waarvan het laatste nummer den Staat gebiedt „de 
werkingssfeer van zijn ambtenaren op het terrein van de natio-
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naie economie tot het onvermijdelijke minimum te beperken." 
Nog in 1936, op de Ontwikkelingsdagen van den Katholieken 
Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond, had Dr. Koenraadt 
zich aanmerkelijk harder over Portugal uitgelaten, dan hij dit 
later deed in zijn „Handboek der Maatschappijleer", waaruit 
hierboven werd geciteerd. Hij zeide toen: „Wij behoeven dan 
ook op landen als Italië, Oostenrijk, Portugal, Duitschland, in 
dit opzicht geenszins naijverig te zijn. Voortvarendheid is goed 
en het ware te wenschen, dat wij er in Nederland wat meer last 
van kregen; maar de structuur en den geest van het sociaal-
economisch leven radicaal wijzigen langs den weg van autori
taire decreten, bij wijze van overrompeling, is ons toch te 
kras" e8. Is deze tegenstelling wel juist? Was soms de Neder-
landsche landbouwcrisis-wetgeving iets anders dan een radicale 
wijziging van het sociaal-economische leven langs den weg van 
autoritaire decreten? 
De wetenschappelijke litteratuur wordt nog veel te veel be-
heerscht door de idee, dat er een keus zou bestaan tusschen orde
nen en niet-ordenen. Dit is onjuist. Er bestaat slechts keus tus
schen slecht ordenen en goed ordenen. En deze tegenstelling 
loopt niet parallel met die andere: ordenen met of ordenen 
zonder hulp van den staat. Hulp van den staat is nu eenmaal 
onontbeerlijk. De vraag is alleen maar, of de staat helpt met het 
doel zelfstandigheid aan te kweeken, zooals in Portugal, of dat 
hij zich geheel in de plaats wil stellen van de particulieren, 
ha onze dagen is, door bittere noodzaak, het staatsingrijpen een 
algemeen verschijnsel81. In groóte lijnen kan .men daarbij echter 
dit onderscheid maken: De individualistische staat grijpt in, 
zonder systeem, waar hij er toe gedwongen wordt, dus bij 
stukjes en beetjes. Het is hemzelf niet duidelijk, waarop dit zal 
uitloopen, maar hij vreest de gevolgen en ziet ze liever niet 
onder de oogen. Zijn mond spreekt nog van een lateren terug
keer naar de oude ongeordende vrijheid, waaraan hij in zijn 
hart al lang niet meer gelooft. De fascistische staat grijpt in, 
principieel, systematisch, over de geheele linie van de economi
sche activiteit. Zijn bedoeling is, dat dit zal uidoopen op een 
volledige staatsoverheersching van het bedrijfsleven. Vrijheid 
in eigenlijken zin blijft er alleen voor den staat. De Portugeesche 
Staat grijpt in, systematisch, over de geheele linie der nationale 
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activiteit, maar alleen dan met zekere kracht als de nood hiertoe 
dringt, en altijd ongaarne, bij gebrek aan beter. Zijn bedoeling 
ís uiteindelijk aan de nationale activiteit, door zelfbestuur in 
iederen beroepsstand, een geordende vrijheid te geven. 
Van de drie staatsvormen is de Portugeesche dus de eenige, die 
een plan en de middelen heeft om tot meer vrijheid te komen. 
Hoe eerder de groóte massa doordrongen is van dien geest van 
saamhoorigheid, die haar in het verleden eenmaal beheerschte, 
hoe eerder ook dit doel bereikt zal zijn 85. In dit beginstadium 
is de staatstaak uitgebreider dan later en kan aan de corporatieve 
organen niet steeds de autonomie verleend worden, die hun in 
principe toekomt8e. 

Het aantal centrale organen, waardoor de Staat zijn invloed en 
leiding op de corporaties uitoefent, is vier: het Onder-Staats
secretariaat voor Corporaties en Sociale Voorzieningen; het Na
tionale Instituut voor Arbeid en Sociale Voorzorg; de Tech
nische Corporatieve Raad voor Handel en Industrie; de Cor
poratieve Raad. 
Het Onder-Staatssecretariaat voor Corporaties en Sociale Voor
zieningen, ingesteld bij decreet no. 22.428 van 10 April 1933, 
ressorteert onmiddellijk onder den Voorzitter van den Minister
raad. Het heeft tot taak de corporatieve organisatie te stimuleeren 
en controle uit te oefenen op de naleving der sociale wetten, 
zoolang de corporaties in statu nascendi nog niet bij machte zijn 
dit grootendeels zelf te doen. Het kan hierbij beschikken over 
de diensten van het tweede orgaan, het Nationale Instituut voor 
Arbeid en Sociale Voorzorg (Instituto Nacional do Traballio 
e da Previdencia), opgericht bij decreet-wet no. 23.053 van 23 
September 1933 ̂ 7. Dit heeft drie afdeelingen: 1. arbeid en cor
poraties; 2. goedkoope woningen; 3. sociale voorzorg 88. 
Salazar gaf aan het Instituut deze opdracht: propaganda, dat is 
verbreiding van de fundamenteele beginselen en hun nadere 
uitwerking op grond van practische ervaringen; verhindering 
van klassenstrijd onder de leuze: recht doen aan alle arbeidsmarkt-
partijen en in het bijzonder den werkman en den sociaal zwak
kere beschermen; organisatie van het beroepsleven door de 
natuurlijke neigingen te leiden in goede banen, rekening hou
dende met de omstandigheden 8e. 
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Wie zich uit het voorgaande hoofdstuk de avonturen van den 
Portugeeschen leerplicht herinnert, kan ten aanzien van de cor
poratieve organisatie slechts één vrees hebben, en da Costa 
spreekt hier dan ook zeer openlijk over: „als maar niet alles 
weer alleen op papier blijft staan, zooals gewoonlijk" eo. Het 
Instituut is er op berekend dit gevaar te keeren. Om zich zeker
heid te verschaffen heeft Salazar, onder wiens departement het 
immers ressorteert, een radicaal middel toegepast: hij vertrouwde 
de leiding geheel en al toe aan een twintigtal zeerjonge menschen. 
Misschien heeft hij zich herinnerd, dat de grootste daden in het 
Portugeesche verleden altijd het werk waren van jeugdige aan
voerders, dat trouwens van bijna ieder land in zijn bloeitijd het
zelfde geldt. Vasco da Gama was juist 28 geworden, toen hij 
zijn beroemden tocht volbracht, om Afrika heen naar Indie. De 
heilige koning Joào I, waaraan Portugal zijn zelfstandigheid en 
den bloei van zijn gildewezen dankte, was 27 jaar toen hij met 
zevenduizend man dertigduizend Castilianen op de vlucht dreef 
bij Aljubarota en zijn troon veroverde. En de vloot, die de 
beroemde Moorsche vesting Ceuta nam, daarmee de Portu-
geezen vasten voet gaf in Afrika en het tijdperk inluidde van de 
groóte ontdekkingen, stond onder commando van een 18-
jarige β1. Dit is nu ook de geest, die het Instituut bezielt: jeugdig 
enthousiasme en apostolische ijver, innige afkeer van bureau
cratisch gedoe. Eens per jaar komen de leiders met den Onder-
Staatssecretaris en de rechters in arbeidszaken uit alle districten 
bijeen voor een sociale studieweek, waar de bevindingen worden 
uitgewisseld en nieuwe plannen opgesteld e 2. 
De Technische Corporatieve Raad voor Handel en Industrie is 
van den beginne af bedoeld als een tijdelijke instelling. Opge
richt bij decreet-wet no. 26.370 van 24 Februari 1936 als orgaan 
van het Ministerie van Handel en Industrie ter bestudeering 
van de technische en economische zijde van de corporatieve 
organisatie en ter controle op de uitvoering der wetten, heeft hij 
een taak, die later grootendeels op de corporaties zelf zal moeten 
overgaan en voor de rest toekomt aan een dan te scheppen 
algemeene inspectie der corporaties m. Op het Ministerie van 
Landbouw vervult de afdeeling „Landbouw-corporaties en -ver-
eenigingen" een zelfde functie. De Ministeries van Financiën, 
Openbare Werken en Koloniën controleeren ieder maar één of 
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twee corporatieve organismen, zoodat zij geen behoefte hebben 
aan speciale instellingen daarvoore*. 
De Corporatieve Raad tenslotte, reeds kort besproken bij de 
behandeling der Corporatieve Kamer, is een top-orgaan, gesteld 
zoowel boven de meer onderzoekende en theoretische werk
zaamheid van het Instituut, als boven de meer practische activi
teit der Ministeries en hun bijzondere lichamen BS. Opgericht 
bij decreet-wet no. 24.362 van 15 Augustus 1934, geeft hij de 
algemeene richtlijnen voor de geheele organisatie en de daaruit 
voortvloeiende politieke hervormingen. Leden van het college 
zijn de President van den Ministerraad; de Ministers van Justitie, 
van Openbare Werken en Verkeerswezen, van Handel en In
dustrie, en van Landbouw; de Onder-Staatssecretaris voor de 
Corporaties en twee hoogleeraren in het corporatieve recht van 
de Universiteiten Lissabon en Coimbra. 
Een eigenhjk centraal orgaan, dat alle corporaties omvat, in den 
zin van Dr. Koenraadts „standenkamer", ontbreekt ", De Cor
poratieve Kamer heeft immers een geheel andere functie, advi
seert staatsorganen, maar verricht geen eigen taak ten opzichte 
van de corporaties. Decreet-wet no. 29.110 voorziet in artikel 8 
een Congres der Corporaties, gevormd uit de verschillende be
sturen. Dit Congres komt minstens eens in de twee jaar bijeen 
en dient uitsluitend tot gedachtenwisseling. Regelende bevoegd
heid heeft deze vergadering niet. Zoolang volledige corporaties 
nog bijna niet gevormd zijn, heeft een dergelijk top-college ook 
weinig practisch nut. Waar het noodig bleek verschillende be
drijfstakken nauw samen te doen werken, bestaan thans de 
verderop uitvoeriger te bespreken organen van coördinatie. 
Zelfs in de toekomst lijkt mij het nut van een centrale „standen
kamer" vrij dubieus. Het is niet duidelijk, wat zulk een plomp 
orgaan tot stand zou kunnen brengen. Niet genoeg kan op het 
stuk van corporatieve organisatie gewaarschuwd worden voor 
de zucht tot theoretisch schematiseeren, los van werkelijke be
hoeften " , 
De vier genoemde organen zijn dus de instellingen, waarmee de 
Staat de corporatieve organisatie in haar vorming leidt en con
troleert. De contrôle strekt zich uit over de verkiezing van het 
bestuur der corporatieve organen, waarop steeds de goedkeuring 
van den Onder-Staatssecretaris verkregen moet worden, en over 
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de genomen maatregelen. Bij zeer ernstig wangedrag kan de 
Regeering een corporatief orgaan ontbinden. Het bestuur van 
die organen, die de verschillende bedrijfstakken coördineeren, 
wordt bij ontstentenis van volledige corporaties benoemd door 
den betrokken Minister. Maar dit is te zien als een overgangs
maatregel, allerminst als normaal en wenschelijk Be. 
Deze opvatting onderscheidt het Portugeesche corporatisme, zoo-
als reeds gezegd, wezenlijk van het ItaUaansche, dat staats-
commissarissen met vetorecht in de besturen opneemt en verre
gaande staatsbemoeiing bij het samenstellen der besturen toe
laat. Maar in Italië — de wet op de corporaties zegt het uitdruk
kelijk— zijn de corporaties dan ook ware staats-organen, boven
dien nog opzettelijk politiek getint " . In Portugal wordt de 
corporatie principieel en terecht gezien als zelfstandig orgaan 
van het maatschappelijk leven, met eigen, niet aan den staat ont
leende rechten, en slechts in het algemeen belang aan het contro
leerend oppergezag der overheid onderworpen. De corporatie 
is geen staats-orgaan 100. De ItaUaansche opvatting is die van 
den totaUtairen staat101. Portugal is van dit absolutisme af-
keerig 102. 

Ondanks punten van overeenkomst toont de practijk dan toch 
ook nu reeds verschillen aan. Het meest typeerende is ongetwij
feld, dat in Italië gewoonlijk eerst een hooger orgaan tot stand 
komt, dat zich dan onderverdeelt in lagere. In Portugal gebeurt 
het omgekeerde: de vorming begint met de lagere elementen, 
die zich langzamerhand gaan samenvoegen tot hoogere en 
grootere eenheden, tot eindelijk, als slotphase, de corporatie 
ontstaat. Het eerste is de projectie van een idee door een cen
tralen wil, het tweede een spontaan gebeuren 103. 

Bezagen wij tot nu toe, om de terminologie van Manoilesco te 
gebruiken, den staat ab super-corporatie, als staande boven de 
corporaties, dan blijft nog over de bespreking van den staat ab 
bedrijfscorporatie, als zelfstandig deelnemer aan het economi
sche leven m . 
Onvermijdelijk is het, dat de staat zich ook op sommige punten 
rechtstreeks zelf met het economische leven bemoeit. Van staats
socialisme is eerst sprake, wanneer men dit als een ideaal gaat 
beschouwen, zoo ruim mogelijk toe te passen. 
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Het optreden van den staat kent verschillende vormen; het ge
schiedt door controle op of eigendom van sommige goederen 
en door controle op of eigen exploitatie van sommige onder
nemingen. 
"Wat de goederen betreft, onmiddellijk aan staats-contrôle onder
worpen, maakt de Grondwet scherp onderscheid tusschen het 
publiek domein en het privaat domein van den Staat. Het ver
schil bestaat hierin, dat de goederen van het pubhek domein niet 
noodzakelijk staats-eigendom zijn, doch hun beteekenis voor het 
algemeen welzijn zoo groot is, dat aan particulieren geen onbe
perkte zeggenschap erover gelaten kan worden. Het privaat 
domein behoort aan den Staat als gewoon eigenaar; onderdeelen 
ervan kunnen eventueel onvoorwaardelijk vervreemd worden, 
tenzij zij, naar de Grondwet in artikel 51 zegt, van beteekenis 
zijn voor zijn aanzien of voor de hoogere belangen der Natie. 
Krachtens artikel 49 behooren tot het publiek domein: 1. de 
vindplaatsen van delfstoifen, de bronnen van minerale genees
krachtige wateren en andere natuurlijke ondergrondsche rijk
dommen; uitgezonderd de gewone gesteenten en aardlagen en 
de materialen, die algemeen gebruikt worden in het bouw
bedrijf; 2. de zee met haar bedding; 3. de bevaarbare of vlotbare 
meeren, lagunen en stroomen met hun bodem of bedding, en 
evenzeer alle andere, die, bij afzonderlijk decreet, verklaard 
worden te zijn van openbaar belang als bruikbaar voor de op
wekking van electriscne energie, landelijk of regionaal, of voor 
bevloeiing; 4. de kanalen, gegraven door den Staat; 5. de lucht
laag boven het grondgebied, vanaf een zekere hoogte, vast te 
stellen door de wet ten behoeve van den eigenaar van den bodem; 
6. de spoorwegen op eenigerlei wijze van algemeen belang; de 
straten en openbare wegen; 7. de territoriale zones, gereserveerd 
voor de landsverdediging; 8. de andere goederen, van welken 
aard ook, door de wet onderworpen aan de regels, gesteld voor 
het publiek domein. „De macht van den Staat over de goederen 
van het pubhek domein en het gebruik van deze door de bur
gers, worden geregeld door de wet en de door Portugal gesloten 
internationale conventies, met inachtneming steeds van de oor
spronkelijke rechten van den Staat en de verkregen rechten van 
particulieren. Deze laatste kunnen echter in het openbaar be
lang en tegen een billijke schadeloosstelling worden onteigend." 
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„De Staat zal overgaan tot de afgrenzing van terreinen in 
particulier eigendom, die grenzen aan goederen van het publiek 
domein." Een bijzondere positie nemen verder nog in de ar
tistieke, historische en natuur-monumenten, en de officieel als 
zoodanig erkende kunstvoorwerpen. Deze staan, volgens artikel 
52, onder bescherming van den Staat en mogen niet aan buiten
landers vervreemd worden. Een nuttige en prijzenswaardige 
bepaling 105. 
De regel van artikel 49 sub 8, krachtens welke ook „andere 
goederen" door de wet tot publiek domein kunnen worden ver
klaard, heeft Odette Sanson, in navolging van Pereira dos Santos, 
tot een scherpen uitval verleid. Het is naar haar meening een 
voortdurende bedreiging voor den persoonlijken eigendom, nu 
met één pennestreek de geheele nationale rijkdom tot staats-
domein kan worden gemaakt10β. Deze objectie lijkt mij zin
loos. In de eerste plaats ziet zij voorbij, dat publiek domein en 
privaat eigendom elkaar niet uitsluiten en voor het overige is 
het weer eens een staaltje van schrijfsters exclusief-grammaticale 
interpretatie. Zij verwaarloost, dat een dergelijke wet volslagen 
in strijd zou zijn met de consdtutioneele beginselen; dat een 
onteigening van den geheelen nationalen rijkdom — krachtens 
artikel 49 § 1, dan toch alleen mogelijk tegen behoorlijke schade
loosstelling — een contradictio in terminis is; tenslotte, dat het 
wetstechnisch tot de onmogelijkheden behoort, een bevredi
gende uitputtende opsomming te geven van alle goederen van 
openbaar belang, zoodat elk verstandig wetgever een slag om 
den arm houdt voor uitbreiding van zijn lijst met gelijksoortige 
goederen. ledere Grondwet bevat onvermijdelijk artikelen, 
die, zoover uitgestrekt als de letter dit zou toelaten, juist 
het omgekeerde zouden bereiken van wat de wetgever be
doelde 1 0 7. 

De goederen van het privaat domein vormen het zoogenaamde 
patrimonium van den Staat. Een aantal ervan maakt tevens deel 
uit van het publiek domein; verder behooren er toe openbare 
gebouwen, meubilair, voertuigen, leermiddelen, oorlogsmate
riaal, verlaten eigendommen en dergelijke. Een algemeene schat
ting ervan werd voor het eerst opgemaakt krachtens decreet 
no. 23.565 van 12 Februari 1934 1 0 8. Volgens artikel 50 der 
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Grondwet staan zij in den regel onder beheer van het Ministerie 
van Financiën. 

Ook ten aanzien van de ondernemingen moet men onderscheid 
maken tusschen staats-exploitatie en staats-contrôle. 
Staats-exploitatie is niet geheel en al uit te schakelen, maar 
dient wel tot het hoognoodige beperkt te worden, namelijk tot 
die gevallen, waarin de ondernemer door den aard van zijn be
drijf een zóó machtige positie verkrijgt, dat deze een bedreiging 
voor de gemeenschap zou kunnen vormen loe. 
De Nieuwe Staat deelt de opvatting van Manoilesco, dat zijn taak 
als super-corporatie, zijn indirecte contrôle op het bedrijfsleven, 
zeer ver gaat, maar zijn taak als corporatie, zijn zelfstandige deel
neming daaraan, minimaal is u o . Salazar heeft scherp gezien, 
hoe gevaarlijk juist voor de Portugeesche mentaliteit de staats
socialistische theorieën waren, in sommige universitaire kringen 
gepropageerd. Zij vormden het ideale systeem om „de aange
boren gemakzucht en het bureaucratisch dehrium van de meer
derheid der Portugeezen" aan te wakkeren 1U. De staat, betoogt 
hij bij herhaling, is een slecht exploitant. Talrijke voorbeelden 
toonen dit aan 112. Zoo zegt dan ook het Statuut in artikel 6: 
„De Staat moet afzien van het exploiteeren van commercicele 
of industrieele ondernemingen, zelfs indien deze bestemd zijn 
om geheel of gedeeltelijk te worden benut door de openbare 
diensten, en onverschillig of zij op economisch terrein concur-
reeren met de werkzaamheid van pamcuUeren dan wel een 
monopolie bezitten. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen der-
gelijke ondernemingen worden gevestigd of geëxploiteerd ten
einde sociale voordeden te behalen, die niet op andere wijze 
kunnen worden verkregen" 118. 
In de practijk wordt deze noodzaak niet gauw aangenomen. Zoo 
zijn in de laatste jaren aan particuliere exploitatie teruggegeven 
telefooncentrales, scheepswerven, en alle spoorwegen, terwijl de 
Staat zijn aandeden in de circulatiebank, waarvan hij de voor
naamste aandeelhouder was, verkocht, zich vergenoegend met 
het recht den gouverneur te benoemen ш . 
Bij de Bank van Portugal ziet men dus, wat grootendeels 
staats-bedrijf was, veranderen in een onderneming, onderworpen 
aan zekere controle der overheid. Het spreekt vanzelf, dat der-
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gelijke controle een ruimer arbeidsveld heeft dan de volledige 
exploitatie van ondernemingen, en dat deze bemoeiing vele 
verschillende vormen kan aannemen. 
Een groóte categorie valt onder de bepaling van artikel 59 der 
Grondwet: „Alle ondernemingen, die ten doel hebben het be
nutten of exploiteeren van goederen, behoorende tot het publiek 
domein van den Staat, worden beschouwd als van algemeen 
belang en onderworpen aan bijzondere regels van beheer, deel
neming, oppertoezicht of controle door den Staat, in overeen
stemming met de behoeften van de openbare veiligheid, van de 
landsverdediging en van de economische en sociale betrek
kingen." De staats-inmenging komt onder andere tot uiting door 
het opstellen, volgens de bepaling van artikel 60, van algemeene 
regels betreffende: „1. de vestiging of wijziging van verbin
dingen te land, op de rivieren, ter zee of in de lucht, van welken 
aard of met welke doeleinden ook; 2. de constructie van electri-
sche centrales aangedreven door waterkracht of door stoom, 
alsmede die van stroomnetten ter overbrenging, aanvoer of 
verdeehng van electrische energie, alsook van algemeene be-
vloeiingswerken voor den landbouw; 3. de exploitatie van deze 
verkeersmiddelen, inrichtingen en netten door openbare dien
sten." Verder zijn, naar artikel 62 voorschrijft, de tarieven van 
de openbare diensten, die in concessie gegeven worden, onder
worpen aan de regeling en het toezicht van den Staat. 
De bemoeiingen van den Staat beperken zich dus grootendeels 
tot het scheppen van de goede voorwaarden voor de ontwik
keling van het particuliere bedrijf. Zoo zegt ook artikel 61 : „De 
Staat zal het tot stand brengen van de openbare werken, genoemd 
in het vorige artikel, bevorderen en meer in het bijzonder nog 
de ontwikkeling van de nationale koopvaardij, bovenal met het 
oog op de verbindingen met de overzeesche bezittingen en de 
landen, waar veel Portugeezen wonen." Men kan dit beschouwen 
als een speciale uitwerking van artikel 31 sub 3 der Grondwet, 
overgenomen door artikel 7 sub 3 van het Statuut, dat den Staat 
opdraagt de techniek, de openbare diensten en de crediet-ver-
leening te vervolmaken, waarop dan in de Grondwet nog een 
vierde nummer volgt over de ontwikkeling der ontginning van 
het nationale grondgebied. 
In dit scheppen van de goede voorwaarden ziet Salazar terecht 
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de eigenlijke taak van den staat op economisch gebied 1 1 S. In
direct geschiedt het door de vorming van de corporatieve organi
satie, direct door de zorg voor goede communicatie-middelen, 
gemakkelijk crediet en voorziening met electrische of andere 
energie tegen lage prijzen 11β. 
Gaat de staat verder, dan begeeft hij zich, naar de woorden van 
Salazar, ,,ορ den weg der grootscheepsche verspillingen, van 
onrechtvaardige concurrentie en van een werkwijze, die geen 
vooruitgang toelaat" 117. Rechtstreeksche inmenging in het be
heer van particuliere bedrijven staat de Grondwet in artikel 33 
daarom alleen toe, „wanneer de Staat ze financieel moet steunen 
en om grootere maatschappelijke baten te verwerven dan zonder 
zijn bemoeienis te verkrijgen zouden zijn." Alleen dus als een 
particuliere onderneming onbetwistbare beteekenis heeft voor het 
algemeen belang en zonder geldelijke hulp niet kan voortbestaan, 
mag de Staat ingrijpen. Dit is ook rechtvaardig, want de overheid 
dient na te gaan of de door haar verstrekte middelen inderdaad het 
openbaar welzijn ten goede komen. Waar evenwel het particulier 
initiatief volstaat, moet de Regeering zich afzijdig houden118. 
Het is niet de staat en ook niet de corporatie, die produceert, 
maar de afzonderlijke onderneming. „De Staat erkent het pri
vaat initiatief als het meest vruchtbare middel voor den vooruit
gang en het economisch leven van de Natie," verkondigt het 
Statuut in artikel 4. 
Zooals de staat de algemeene voorwaarden voor de particuliere 
werkzaamheid dient te scheppen, zoo moet de corporatie dit 
ook doen met de gemeene voorwaarden voor de activiteit van 
het onder haar ressorteerend bedrijf. Zij moet er op uit zijn alles 
te doen, waardoor de afzonderlijke ondernemingen in dit bedrijf 
zichzelf tot bloei kunnen brengen α ι β. 
Maar deze bloei moet voortkomen uit het particulier initiatief. 
De ordening, die de corporatieve organisatie aan het bedrijfsleven 
geeft, is wel verscheiden van „planning". Ordening is regeling 
der onderlinge betrekkingen in het heden, „planning" is het 
leiden der verschillende werkzaamheden volgens een bepaald 
plan in de toekomst120. Het eerste is meer statisch, het tweede 
steeds dynamisch. Bij „planning" gaat de onderneming in de 
bedrijfseenheid op, bij „ordening" wordt juist de onderneming 
in haar afzonderlijkheid beschermd. 
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De Nieuwe Staat baseert deze bescherming van het particulier 
initiatief theoretisch op het subsidiariteits-beginsel, practisch op 
de betere economische resultaten ш . In plaats van de indivi-
dueele werkzaamheid te onderdrukken, stimuleert hij deze 
daarom naar vermogen, niet alleen door zichzelf steeds meer uit 
het bedrijfsleven terug te trekken, maar ook bijvoorbeeld door 
zijn belastingpolitiek. Aan het nieuwe systeem, waarbij de hef
fing berust op het normaal gemiddeld inkomen en de belasting
plichtige alleen aangifte behoeft te doen van blijvende veran
deringen, verbond Salazar de voor een Minister van Financiën 
vrij ongebruikelijke aansporing, voortaan vooral te streven naar 
— wettelijk geoorloofde — belastingontduiking, door het benut
ten van buitenkansjes m . 

Zoo is dus het particuliere initiatief tot grondslag van het eco
nomisch leven genomen, het gemeene welzijn van het bedrijf 
overgelaten aan de corporatie en de functie van den staat terug
gebracht tot het behartigen van het algemeen welzijn. 
Het valt niet moeilijk in te zien, welke enorme voordeden dit 
alles medebrengt voor de uitoefening van de politieke werkzaam
heden der overheid. Niet alleen dat zij bevrijd is van tallooze 
zorgen en overstelpende bezigheden en nu meer tijd overhoudt 
voor haar eigenlijke taak, zij is bovendien vrijer en krachtiger 
door haar vermeerderde zelfstandigheid tegenover de fmanrieele 
en economische grootmachten. 
Staatsbemoeiing met de economie heeft het onvermijdelijke ge
volg, dat de economie zich met den staat bemoeit. Wanneer 
wetten worden gemaakt op het bedrijfsleven, kan het den onder
nemers niet onverschillig zijn hoe deze wetten er uit zullen zien 
en degenen onder hen, die groóte macht bezitten, zullen trachten 
die macht uit te buiten en invloed uit te oefenen op de ontwer
pers of uitvoerders van die wetten 123. Als de overheidsinmenging 
een beshssenden economischen invloed heeft, zegt Salazar, dan 
wordt de staat bedreigd door corruptie. Dan bestaat het gevaar, 
„dat hij in den greep valt van de plutocratie uit eigen land. De 
staat moet niet eigenaar zijn van den nationalen rijkdom, maar 
evenmin zich zelf in een positie brengen om door dezen om
gekocht te worden" m . 
Met deze plutocratie bedoelt Salazar niet de groóte commercicele 
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of industrieele ondernemingen, evenmin het bankwezen in zijn 
normale werking. De plutocraat is, zegt hij, „de fleur du mal 
van het kapitalisme op zijn slechtst. Bij de productie geeft hij 
niets om de productie, hij stelt alleen belang in de fmancieele 
manipulaties, waartoe deze aanleiding kan zijn. Op financieel 
gebied interesseert hem niet het regelmatige beheer van zijn 
kapitaal, maar wel de vermenigvuldiging daarvan door gewaagde 
speculaties tegen de belangen van anderen. Zijn arbeidsveld ligt 
buiten de georganiseerde voortbrenging van den een of anderen 
rijkdom en buiten den normalen omloop van het geld; hij erkent 
niet de rechten van den arbeid, de eischen der moraal, de wetten 
der menschelijkheid. Als hij een maatschappij sticht, dan is dit 
om van de ingebrachte gelden te profiteeren en de zaak vervol
gens aan anderen over te doen; als hij zonder onkosten een con
cessie verwerft, zal hij deze doorverkoopen als iets van gelds
waarde; als hij zich meester maakt van een onderneming, dan 
is het om daarop de schade te verhalen, die hij elders geleden 
heeft. Om zijn doeleinden te bereiken gebruikt de plutocraat 
in het economische en in het politieke leven altijd hetzelfde mid
del: corruptie. Deze individuen, door sommigen ook wel groóte 
zakenmenschen genoemd, teren juist op een drietal dingen uit 
onzen tijd: de onzekerheid van den economischen toestand; het 
gebrek aan organisatie van de nationale economie; de politieke 
corruptie" 125. 
Salazar acht, op grond van de ervaring, het gevaar voor cor
ruptie door de plutocratie grooter in een democratischen staat 
dan in een autoritairen, maar het bestaat overal. En men kan 
niet zeggen, dat hij de eenige is om ervoor te vreezen, of om de 
werkelijke aanwezigheid ervan te signaleeren 12β. De Portugee-
sche Repubhek heeft er ongetwijfeld het hare van geweten 127. 
De plutocratie heeft haar grondslag in een Umwertung aller 
Werte. „Wij hebben het begrip van den rijkdom vervalscht", 
zegt Salazar. „Wij hebben dezen los gemaakt van zijn natuurlijk 
doel: het menschelijk leven op waardige wijze te onderhouden. 
Wij hebben er een onafhankelijke grootheid van gemaakt, die 
niets heeft uit te staan met algemeen belang of met moraal. Wij 
hebben verondersteld, dat het het einddoel zou kunnen zijn van 
menschen, van staten of van volken, om rijkdommen opeen te 
stapelen zonder maatschappelijk nut, zonder rekening te houden 
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met de regels der rechtvaardigheid bij de verwerving of bij het 
gebruik ervan" 128. Aan deze mentaHteit valt niet op staanden 
voet een einde te maken. Maar men kan haar wel beletten, haar 
onheil volle macht uit te oefenen. Zoo is thans door wet no. 1.894 
het maken van afspraken en combinaties om te speculeeren of 
de markt te controleeren aan de banken verboden. Eveneens 
mogen directeuren, chefs juridische adviseurs, accountants, com
missarissen, inspecteurs, technische leiders, hoofden van afdee-
lingen, aandeelhouders of vennooten van een bank niet tege
lijkertijd in één van deze betrekkingen staan tot een andere. 
Het eenig afdoende middel is, de economische wetgeving van 
den staat te vervangen door het georganiseerde overleg van alle 
bedrijfsgenooten in de corporaties, terwijl dan de staat zich als 
onverbiddelijk verdediger van het algemeen welzijn boven de 
corporaties stelt129. Als de corporaties sterk staan door hun 
voorspoed, zal dus ook de staats-autoriteit sterk moeten worden, 
om zich niet te laten overmeesteren: „de economische machts-
overheersching moet daadwerkelijk aan het staatsgezag onder
worpen zijn" 130. 
In het bijzonder zal daarnaast dit autoritaire karakter naar voren 
treden in de tijden, waarin de corporatieve organisatie tot stand 
komt, als de raamwetten moeten worden opgesteld en overheids
bemoeiing nog in ruimer omvang noodzakelijk is, dan men 
principieel zou wenschen. Wie meent zich hierbij te mogen 
beklagen over aanranding van zijn vrijheid, dient wel te beden
ken, dat de slavernij, waarin de plutocratie de menschheid en 
niet in de laatste plaats de plutocraten zelf, geestelijk en materieel, 
gestort heeft, een veel geniepiger, veel heimehjker en veel verder 
gaande aantasting van zijn vrijheid inhoudt m . 

D. ALGEMEENE BEGINSELEN VAN DEN OPBOUW 
DER CORPORATIEVE ORGANEN. 

Als verschillen tusschen Itahaansch en Portugeesch corporatisme 
zijn genoemd: de andere verhouding tegenover den staat en de 
andere wijze van uitwerking. Het eerste punt is volledig behan
deld. Het tweede dient nu bezien te worden. 
Karakteristiek voor de Portugeesche corporatieve organisatie 
is de buitengewone soepelheid en verscheidenheid van vormen. 
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Het ItaHaansche systeem is onder te brengen in strakke schema's, 
bij het Portugeesche is dit uitgesloten 13a. 
Omdat de ordening in Portugal uitgaat van het dagelijksche 
leven, is niet getracht de industrie, waar werkgever en arbeider 
elkaar soms nauwelijks kennen, te wringen in een zelfde kader 
ab den landbouw, waar de boer met zijn knechts uit één 
schotel eet. 
„De inrichting en de functies van deze corporatieve organismen 
zullen door afzonderlijke normen worden geregeld," schrijft de 
Grondwet in de eenige paragraaf van artikel 17 voor. Vandaar 
een rijke verscheidenheid, waarvan men niet zoo gemakkelijk 
een helder overzicht krijgt. Zelfs bij de landbouw-organisaties 
of de industrie-organisaties onderling „heerscht geen eenvormig
heid in dit beginstadium van hun ontwikkeling, en het is best 
mogelijk, dat deze ook nooit zal tot stand komen", zegt de 
considerans van decreet-wet no. 26.806. De corporatieve wet
geving heeft een enormen omvang, want de regeling is niet 
alleen gespecialiseerd, maar voor ieder onderdeel bovendien zeer 
minutieus ш . Het volgende overzicht kan dus slechts de groóte 
trekken ervan weergeven. 

Het Portugeesche corporatisme is geen afgerond systeem, kant 
en klaar aan het land opgelegd. Salazar schreef voor: „geen 
versnelde opmarsch, doch langzamen maar zekeren voortgang, 
geheel alsof men een stelsel beproefde, dat nog nooit algemeen 
genoeg was toegepast om de uiterste voorzichtigheid bij het 
handelen overbodig te maken" ш . Het groeit organisch en heeft 
daardoor een dynamisch karakter 135. Aan het hoofd van de 
geheele corporatieve wetgeving mogen de woorden staan uit de 
considerans van decreet-wet no. 27.552 op de ordening in de 
koloniën: „De Regeering wenscht niet onaantastbare reglemen
ten te formuleeren, die achteraf misschien onpractisch of zelfs 
schadelijk blijken te zijn. Zij verlangt hoofdzakelijk de econo
mische werkzaamheid der koloniën te coördineeren op een wijze, 
die de grootst mogelijke resultaten verzekert. De schema's, om
schreven in deze decreet-wetten, hebben niet de pretentie van 
onfeilbaarheid. Misschien moeten zij worden veranderd, aan-
gevuld, of zelfs vervangen door andere, naar gelang de practijk 
dit zal eischen." 
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Evenals het Italiaansche corporatisme laat het Portugeesche in 
principe het lidmaatschap van de corporatieve organen vrij. Ieder 
mag voor zichzelf uitmaken of hij wil toetreden of niet. Anders 
is het echter in beide landen met de oprichting van deze organen 
gesteld: slechts één enkele bond wordt door den Staat als cor
poratief orgaan erkend. In Italië is dit telkens de fascistische bond; 
in het partijlooze Portugal heeft de Regeering de vrije keus, als 
meer dan één zich aanmeldt. Is eenmaal een bepaalde vereeniging 
als corporatief orgaan erkend, dan is er daarnaast geen tweede 
mogelijk. Andere vereenigingen kunnen nóch in Italië, nóch in 
Portugal voor de beroepsbelangen van hun leden naar binten 
optreden en collectieve arbeids-overeenkomsten sluiten. De er
kende organen vertegenwoordigen alle personen van hun cate
gorie, ook degenen, die niet bij hen zijn aangesloten. In Italië 
mag het fascistische syndicaat zelfs contributie heffen van deze 
niet-leden; zoover gaat men in Portugal niet ш . 
De erkenning van slechts één orgaan voor iedere categorie is niet 
zonder kritiek gebleven ш . Men heeft er een aantasting in willen 
zien van de natuurlijke vrijheid om zich te vereenigen. Het is de 
vraag, of men zich daarbij steeds een scherpe voorstelling heeft 
gemaakt van den inhoud van deze vrijheid en van de beteekenis 
der corporatieve organen. 
De vrijheid van vereeniging is zeer zeker een natuurlijk recht, 
maar dit wil niet zeggen, dat de uitoefening ervan nu ook aan 
geen enkele voorwaarde is gebonden. Wie zich beroept op het 
betoog van Leo XIII in „Rerum Novarum" dient wel te beseffen, 
waartegen deze encycliek zich keerde. Zij klaagde het groóte 
onrecht aan van staten, die den arbeiders verhinderden zich te 
vereenigen tot bescherming hunner belangen 138. Aan gevallen, 
waarin de staat integendeel de aaneensluiting der arbeiders be
vordert, maar onderlinge concurrentie van arbeiders-organisaties 
in het openbaar belang verbiedt, is zeer zeker niet gedacht. 
Bovendien, dat de staat terecht de oprichting van vereenigingen 
kan verbieden, als hun opzet duidelijk in strijd is met het alge
meen welzijn, stelde Leo XIII uitdrukkelijk vast139. En nu lijkt 
het onbetwistbaar, dat in het stadium, waarin het Portugeesche 
corporatisme thans verkeert, onderlinge strijd van gelijksoortige 
corporatieve elementen een doodelijke wonde aan het geheele 
stelsel zou toebrengen. In plaats van verzachting of zelfs opheffing 
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van den klassenstrijd wakkert de wederzijdsche concurrentie 
dezen slechts aan. Als waarschuwend voorbeeld herinnere men 
zich slechts het geval van een christelijk(!) syndicaat in België, 
dat er zich op beroemde steeds hoogere eischen te hebben gesteld 
dan de roode zuster-organisatie 140. Odette Sanson, die het ver
bod van meer dan één orgaan onrechtvaardig, tyranniek en 
gevaarlijk noemt, haast zich op een volgende bladzijde het als 
onvermijdelijk af te schilderen 141. Bij dit laatste sluit zich aan 
Pereira dos Santos, die in de toekomst echter op meer vrijheid 
hoopt г і 2 . Ook Dr. Koenraadt, in principe een dergelijke be
paling afkeurend, acht haar als overgangs-maatregel wel aan
vaardbaar 143. 
Hiermede is dus in ieder geval de Portugeesche practijk in het 
heden verdedigd. Maar ook in principe, voor de toekomst, is 
zij naar mijn meening juist. Dit verschil van meening berust op 
een verschil van uitgangspunt. 
Wie, zooals Dr. Koenraadt, met de Fransche Katholieke School 
het vakverbond beschouwt als een vrije vereeniging van arbei
ders of werkgevers binnen het kader van een corporatie, kan niet 
anders dan in beginsel volledige vrijheid voor deze verbonden 
vragen. Het zijn dan immers gewone particuliere vereenigingen, 
niet essentieel onderscheiden van welke andere ook 144. Dat wil 
zeggen, volgens de omschrijving in de encycliek „Rerum Nova-
rum", dat „hun naaste doel is het welzijn van particulieren en 
alleen betrekking heeft op degenen, die zijn aangesloten." De 
oprichting van zulke vereenigingen verbieden, achtte Leo XIII 
in beginsel niet geoorloofd ш . Maar de Nieuwe Portugeesche 
Staat beschouwt de vakverbonden van werkgevers en arbeiders 
als elementen van de corporatie, als publiekrechtelijke sub-
organen, waarvan het naaste doel is het algemeen welzijn en ook 
degenen omvat, die niet zijn aangesloten. De volgende paragraaf 
van dit hoofdstuk zal aantoonen, hoe dit bij de wijze, waarop 
de groei der corporatieve ordening in Portugal geleid wordt, 
ook niet anders kan 14β. 
In overeenstemming met Dr. Hentzen zie ik in de vakorganisa
ties van werkgevers en arbeiders binnen de corporatieve orde 
geen vrije particuliere vereenigingen meer 147. Dit is ook het 
Portugeesche systeem. Twee concurreerende corporatieve orga
nisaties van Lissabonsche bouwvakarbeiders is van dit standpunt 
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een even groóte dwaasheid als twee Kamers van Koophandel, 
twee Orden van Advocaten of twee concurreerende gemeente
besturen. 
In principe is het niet de Staat, die het corporatieve orgaan op
richt. De overheid wacht het initiatief van de belanghebbenden 
af. Dan echter heeft zij na te gaan, of het aldus gevormde orgaan 
in het kader van de uitgevaardigde raamwetten past en wanneer 
dit het geval is, het als zoodanig te erkennen 148. Dit is de betee-
kenis van artikel 16 der Grondwet en 41 van het Statuut. Even
min als Albert Muller SJ. kan ik hierin onaanvaardbare staats-
bemoeiing zien 14e. 
De vrijheid van vereeniging beperkt zich tot datgene, wat buiten 
de werkingssfeer der corporaties en der overheidsorganen ligt. 
En daar wordt zij door de Grondwet dan ook gegarandeerd 160. 
Waar diepgaande verschillen zouden bestaan, bijvoorbeeld op 
godsdienstig gebied, tusschen personen van eenzelfde categorie, 
is het denkbaar, dat de vakbond zelf weer wordt opgebouwd uit 
kleinere groepen van bepaalde geestesrichting. Ieder heeft dan 
de keuze via welke groep hij tot den vakbond wil behooren. 
Op deze wijze wordt het bezwaar opgeheven van Dr. Koen-
raadt, die in de eenheids-vakbeweging een beletsel ziet voor de 
hechtheid van het verband, dat immers gedragen moet worden 
door ,,het volle vertrouwen, de ongeveinsde sympathie, en de 
hartelijke medewerking van (zijn) leden" 161. Ieder kan met 
hart en ziel lid zijn van de groep, die zijn richting vertegenwoor
digt. Maar eerst moeten al deze groepen int dezelfde categorie 
zich samenvoegen tot één vakverbond, om dan, als publiek
rechtelijk orgaan, element der corporatie, namens die geheele 
categorie op te kunnen treden. In Portugal lijkt de behoefte aan 
een dergelijke geleding niet groot; zou zij hier en daar bestaan, 
dan geloof ik niet, dat de wetgeving zich ertegen zou verzetten. 

Slechts aan één categorie van personen is iedere vorming van een 
eigen corporatief orgaan ontzegd: de ambtenaren. Artikel 39 
van het Statuut spreekt hier een absoluut verbod uit. 
Ongetwijfeld is de organisatie der ambtenaren bij de uitwerking 
van een corporatief stelsel steeds een bijzonder ingewikkeld en 
teer vraagstuk 162. Het lijkt eenerzij ds minder rechtvaardig, aan 
een bepaalde groep de georganiseerde behartiging harer belangen 
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te verbieden. Anderzijds kan men zich toch ook onmogeUjk 
een corporatie denken, gevormd door de ambtenaren als werk
nemers en den staat als werkgever; terwijl een corporatie, alleen 
uit de ambtenaren in hun hoedanigheid van werknemers be
staande, onevenwichtig is: de natuurlijke tegenhanger in de 
arbeidsverhouding ontbreekt, de corporatie is onaf, en dit zou 
kunnen leiden tot ontsporingen bij haar optreden ш . 
Bovendien ligt het salaris-vraagstuk bij de dienstverhouding 
ambtenaar-staat geheel anders dan bij de contractsverhouding 
arbeider-werkgever. De relatie is van publiekrechtelijken aard: 
de overheid stelt souverein vast, weliswaar niet zonder rekening 
te moeten houden met natuurlijke rechtvaardigheids-normen, 
maar toch op wezenlijk andere wijze dan een gewoon werk
gever. Van loon naar arbeid kan reeds daarom geen sprake zijn, 
omdat de prestatie van de meeste ambtenaren geheel buiten het 
economische terrein ligt1S4. Dat een ambtenaren-organisatie dit 
wel eens uit het oog zal verhezen en zal trachten aan de souve-
reine rechten van den staat op zelfstandige vaststelling der sala
rissen te tornen, lijkt geen denkbeeldig gevaar. Het zal wel vooral 
de vrees voor dit laatste geweest zijn, die den Nieuwen Staat, 
in navolging van Italië, tot een absoluut verbod deed be
sluiten 155. 
„Een corporatie van ambtenaren", schrijft Da Costa, „zou een 
kleine staat binnen den staat zijn, of een beroeps-organisati ï 
tegen den staat, en elk van deze veronderstellingen is even dwaas. 
Verdediging van economische belangen» Maar wie in dienst 
van den staat gaat, weet reeds bij voorbaat onder welke voor
waarden de staat van zijn diensten gebruik maakt. En boven
dien, al is de staat niet de patroon, die het meeste betaalt, hij 
biedt toch wel de beste waarborgen voor zekerheid en daad-
werkelijke betaling" 1 и . 
Hier komt nog bij, dat de ambtenaren volstrekt geen samen
hangend geheel vormen. „Ambtenaar zijn" is geen functie, die 
een eigen corporatieven eenheidsvorm vraagt ш . 
Er zijn echter takken van staatsdienst, die een eigen „stand" uit
maken, welke zeer onafhankelijk werkt, een eigen discipline 
en eigen hiërarchie heeft en een gesloten geheel is. Het ambtenaar-
karakter treedt hier volkomen op den achtergrond. Met name 
is dit het geval bij het leger, het onderwijs en de rechtspleging. 
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Zij, die hierin hun werkkring hebben, kunnen dus een corpo
ratief orgaan vormen, niet als ambtenaar maar als beroepsgenoo-
ten, ter bevordering van de belangen van het beroep 15β. Daar
enboven geeft het Statuut in de eenige paragraaf van artikel 39 
aan hen, die een „vrij" beroep uitoefenen in overheidsdienst, 
toestemming om deel uit te maken van de corporatieve orga
nisatie van dit vrije beroep, echter alleen als behoorende tot dien 
„stand" en niet als ambtenaar. Dit is dus bijvoorbeeld van toe
passing op ingenieurs bij openbare werken, gemeente-artsen en 
dergelijke. 
Gezien de zeer bijzondere positie der ambtenaren en hun onder
ling zeer uiteenloopende werkzaamheden, lijkt het verbod om 
zich te organiseeren op andere wijze dan hier aangegeven niet 
onrechtvaardig 1 6 e. Het is dit evenmin als het stakingsverbod, 
neergelegd in artikel 26 der Grondwet en 37 van het Statuut, 
waar het ontslag van de overtreders zelfs gebiedend staat voor
geschreven. De speciale grond daarvoor is leerstellig uitgedrukt 
in artikel 24 der Grondwet en 35 van het Statuut: „De ambte
naren staan in dienst van de gemeenschap en niet van de één 
of andere partij of organisatie van bijzondere belangen. Zij 
moeten het gezag van den Staat eerbiedigen en doen eerbie
digen." Aan dezen zelfden regel onderwerpt artikel 25 der 
Grondwet, 36 van het Statuut, ook de personen, in dienst van 
de plaatselijke overheden, van instellingen met rechtspersoon-
lijkheid, die werken ten algemeene nutte, en van ondernemingen, 
die diensten verzorgen van openbaar belang. Aan deze laatste 
categorie is een corporatieve organisatie echter wel degelijk 
toegestaan. Zoo behoorde het spoorwegpersoneel zelfs tot de 
eersten, om zich een beroepsverband te vormen. 
Tegenover al deze beperkingen dient de Staat op andere wijze 
zijn ambtenaren de middelen te verschaffen om hun belangen 
te behartigen. In de eerste plaats is dit de bedoeling van de eigen 
ambtenarenrechtspraak, in artikel 109 sub 4 aan de betrokkenen 
gegarandeerd en in den Código Administrativo, artikelen 389 
tot 563, uitvoerig geregeld. Daarnaast is het goed, wanneer de 
ambtenaren vertegenwoordigd zijn in de Nationale Vergadering. 
Het bezwaar, dat hier een ondergeschikte de daden van zijn 
superieuren te controleeren krijgt, verhest zijn beteekenis door 
den afgevaardigde voor den duur van zijn mandaat in zijn 
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ambtelijke functie te schorsen 1β0. Inderdaad schrijft artikel 90 
sub 2 dit dan ook voor. Minder wenschelijk is daarentegen, dat 
de decreet-wet op het kiesrecht, no. 24.631, in artikel 10 de 
candidatuur van een ambtenaar afhankelijk stelt van goedkeuring 
door de Regeering. 

Een andere categorie, onderworpen aan speciale bepalingen, 
vormen de vreemdelingen. In scherpe tegenstelling tot de Middel-
eeuwsche gilde-idee is thans ook voor niet-Portugeezen het 
lidmaatschap der corporatieve organen opengesteld, en wel door 
artikel 18 der Grondwet en 44 van het Statuut1β1. Het is hun 
echter verboden zich in te laten met de uitoefening van de 
politieke rechten, aan de corporatieve organen toekomende, en 
door het Statuut is hun bovendien in principe het bekleeden van 
bestuursfuncties onmogelijk gemaakt. Deze beperkingen zijn 
volkomen redelijk. Het bestuur heeft immers tot allereerste taak 
het verband te doen werken voor het Portugeesche nationale 
algemeen welzijn 1β2. 

E. OPBOUW DER CORPORATIEVE ORGANISATIE 
IN HANDEL EN INDUSTRIE. 

„De corporaties vormen de unitaire organisatie der productie
krachten en vertegenwoordigen volkomen de belangen daar
van," zegt artikel 41 lid 4 van het Statuut, in letterlijke navolging 
van artikel 6 lid 2 der Carta del Lavoro. Zij omvatten dus allen, 
die in leidende of ondergeschikte functie aan een bepaalden tak 
van productie medewerken. Zij omvatten hen evenwel niet 
rechtstreeks, maar door middel van corporatieve organen, pri
maire en intermediaire. 
De enkele proefnemingen in vroeger jaren elders ondernomen 
met de „corporation mixte", de vereeniging van werkgevers 
en arbeiders op gelijken voet, hebben geen bemoedigende resul
taten opgeleverd. De afstand in mentaUteit is te groot geworden 
voor een zoo innige persoordijke samenwerking 1β8. De practijk 
eischt onverbiddelijk afzonderlijke organisatie voor beide groepen. 
Op principieele gronden is er door sommige schrijvers echter 
wel bezwaar tegen gemaakt om deze gescheiden organisaties ab 
elementen voor den opbouw der corporatie te aanvaarden. Zij 
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zien hierin een vereeuwiging van de klassen-tegenstelling, terwijl 
de corporatie toch juist geschapen is om deze tegenstelling te 
overbruggen l i 4 . 
Er bestaat hier evenwel gevaar voor verkeerde overdrijving. 
Inderdaad moet de tegenstelling, inzoover zij vijandschap betee-
kent, worden weggenomen; maar het is geenszins het doel van 
het corporatisme om die tegenstelling, inzooverre zij niets meer 
inhoudt dan onderscheid in rang, op te heffen. Corporatisme 
wil niet zeggen, dat de klassen — een natuurlijk gegeven — ver
dwijnen; het wil zeggen, dat zij in eendracht samenwerken. Maar 
samenwerken veronderstelt juist hun afzonderlijk bestaan 1β5. 
Wel kan men zich voorstellen, en hopen zelfs, dat op den duur 
de opvattingen van hen, die tot verschillende klassen behooren, 
weer dichter tot elkaar zullen komen, wat dan een nauwer ver
band mogelijk zal maken. In de toekomst zal zeker de beteekenis 
van de corporatieve eenheid toenemen en die van de afzonder-
lijke elementen verminderen. Principieel is de constructie der 
corporaties op gescheiden grondslag echter niet verwerpelijk en 
voor het oogenblik lijkt zelfs elke andere vorm een utopie, die, 
wanneer men haar al trachtte te verwerkelijken, juist door haar 
kunstmatige eenheid de dreigende tweedracht des te feller zou 
ontketenen ш . 
De Portugeesche corporatie heeft twee elementen: de organisatie 
der arbeiders, die in een bepaald district in een bepaalden bedrijfs
tak werken, syndicaat geheeten; de organisatie der ondernemingen 
in een bepaald district behoorende tot een bepaalden bedrijfs
tak, gremio geheeten. Door middel van tusschenschakels, die 
den naam dragen van federaties en unies, vereenigen zij zich 
tot een corporatie 1β7. 
Achtereenvolgens worden nu al deze elementen en schakels 
behandeld. 

a. Het Syndicaat. 

Men kan in Portugal bij de boeren en visschers en ook hier en 
daar bij de vrije beroepen nog duidelijke overblijfselen vinden 
van den gilde-geest1β8. Bij de klasse van loonarbeiders over-
heerscht echter een sterk individuahsme. Van een klasse-geest, 
van een zelfbewustzijn van het proletariaat is nauwelijks sprake. 
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„De groóte massa der Portugeesche werkheden is niet in ver-
eenigingen georganiseerd; een klein gedeelte, aangevoerd door 
intellectueelen, behoort tot de socialistische partij; een ander 
gedeelte, weinig talrijk, gaat in de richting van het révolution
naire syndicalisme, van het anarchisme of van het commu
nisme" 1ββ. 
Zooals gewoonlijk volgde ook in Portugal op de opheffing der 
gilden een algemeen vereenigingsverbod. Het werd afgekondigd 
in artikel 282 van het Strafwetboek van 1852, herhaald in den 
Code van 1886, en bleef gehandhaafd tot 1891, toen bij decreet 
van 9 Mei een eerste regeling van het vereenigingsrecht tot stand 
kwam. Voorafgaande goedkeuring der statuten door de Regee
ring was vereischt. Pas decreet no. 10.415 van 27 December 1924 
hief alle beperkingen op 170. 
Van de herkregen vrijheid is weinig gebruik gemaakt en dit was 
dan nog grootendeels misbruik. De niet zeer talrijke syndicaten 
deden vrijwel niets om het lot der bij hen aangeslotenen te ver
beteren; zij kweekten slechts een geest van revolutie, gezags
ondermijning en klassenhaat aan, en in menig opzicht ver
grootten zij alleen de ellende door met hun stakingen het econo
misch leven te ontwrichten m . 
Grooten invloed hebben zij daardoor nooit gehad, behalve dan 
dat zij het einde van de oude Republiek verhaastten en bij de 
beter gezinde arbeiders de vakvereenigings-gedachte in discrediet 
brachten. Bij den groei van het industrieel en commercieel 
kapitahsme bleef de arbeidersklasse dus zonder verdediging en 
men kan zeggen, dat eerst de Nieuwe Staat er op uit is geweest 
haar de middelen te verschaffen, om voor haar rechtvaardige 
belangen op te komen ^ 2. 
Salazar heeft den lof gezongen van het syndicaat. Door het ver
bond van vakgenooten wordt het evenwicht op de arbeids
markt hersteld, de voorwaarden der arbeidsovereenkomst worden 
het resultaat van overleg, terwijl de individueele arbeider slechts 
de condities had aan te nemen, door de onderneming gedicteerd. 
„Het beroep verkrijgt door het syndicaat samenhang, sterkte, 
besef van eigen waardigheid. Er is geen echt syndicaat, wanneer 
er geen corporatieve geest heerscht, bewustzijn van de waarde 
van den arbeid en van de plaats, die deze inneemt in het geheel 
der productie, begrip voor de noodzakelijkheid om samen te 
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werken met alle andere factoren aan den vooruitgang van het 
nationaal economisch leven" 173. 
Ab bronnen van de nieuwe wetgeving hebben gediend het 
decreet van 9 Mei 1891, het decreet no. 10.415 van 27 December 
1924, beide thans vervallen, en de Itahaansche syndicale wet
ten 174. Gelijktijdig met het Statuut uitgevaardigd, vormt nu 
decreet-wet no. 23.050 van 23 September 1933 de raamwet voor 
de arbeiders-syndicaten. 
Artikel 1 hiervan vangt aan: „De nationale syndicaten zijn ver-
eenigingen van meer dan honderd personen, die hetzelfde beroep 
uitoefenen. Zij hebben ten doel de bestudeering en de verdedi
ging van de beroepsbelangen, in zedelijk, economisch en maat-
schappelijk opzicht. Zij worden gevormd door personen die in 
dienst van anderen werken . . . " Lid van de nationale syndicaten 
kunnen zijn „personen van beiderlei geslacht, Portugeezen of 
vreemdelingen, ouder dan achttien jaar, die dit beroep uitoefenen 
en in het volle genot zijn van hun burgerlijke en politieke rech
ten." Dit laatste is een lapsus van den wetgever, daar een Portu
gees eerst op zijn 21ste jaar, door zijn meerderjarigheid, dit volle 
genot verkrijgt17Б. In de practijk wordt de bepaling nu zoo 
verstaan, dat alle personen boven de achttien jaar lid kunnen 
zijn, mits niet bij rechterlijk vonnis van burgerlijke en politieke 
rechten beroofd. 

De syndicaten worden opgericht per district, een administratief 
onderdeel van de provincie. Zijn er in een district geen honderd 
vakgenooten, dan kunnen zij aansluiting zoeken bij het syn
dicaat van het beroep, dat het nauwst aan het hunne verwant is. 
Naar gebleken behoefte mogen in de gemeenten plaatselijke 
afdeelingen van de syndicaten worden opgericht. Een syndicaat 
bestaat eerst voor de wet, wanneer zijn statuten zijn goedgekeurd 
door den Onder-Staatssecretaris voor de Corporaties. In een 
zelfde district kan slechts één syndicaat in een zelfde beroep wor
den erkend. De erkenning maakt het syndicaat tot een pubhek-
rechtelijk orgaan, dat alle arbeiders-vakgenooten in zijn district 
vertegenwoordigt17β. 

De syndicaten zijn verplicht hun eigen belang ondergeschikt te 
maken aan dat van het nationale economische leven, in samen
werking met den Staat en met de hoogere corporatieve organen. 
Hun statuten moeten daarom inhouden een verklaring, dat zij de 
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rincipes en doelstellingen van het nationale geheel zullen eer-
iedigen; den uitdrukkelijken afstand van eiken vorm van werk

zaamheid, inwendig of uitwendig, in strijd met de belangen der 
Portugeesche Natie; de erkenning, dat het syndicaat een factor 
uitmaakt van actieve samenwerking met alle andere factoren van 
het nationale economische leven en mitsdien den klassenstrijd 
verwerpt. De syndicaten werken uitsluitend op nationaal plan 
en mogen zich daarom niet aansluiten bij de een of andere inter
nationale organisatie, of zich doen vertegenwoordigen op inter
nationale congressen, zonder toestemming van de Regeering. 
Deze strikt nationale opzet laat zich begrijpen. Het corporatieve 
syndicaat berust op een geheel anderen gedachtengang dan welke 
vakorganisatie ook, die buiten dergelijk verband staat, zelfs al 
verwerpt deze principieel den klassenstrijd 177. De omgang met 
dergelijke organisaties kan dus slechts nadeelen hebben. De inter
nationale ordening veronderstelt een nationale ordening, en zal 
eerst tot stand komen als deze is voorafgegaan 178. 
De syndicaten bezitten rechtspersoonlijkheid en vertegenwoor
digen de gemeene belangen van een bepaalde categorie beroeps-
genooten in en buiten rechten. Zij kunnen de oprichting van 
verbruiks- en productie-coöperaties onder hun leden bevor
deren. 
Om bestuurslid van een syndicaat te zijn, moet men het betrok
ken beroep daadwerkelijk uitoefenen. Dit maakt een einde aan 
het bestaan van de vrijgestelden, die in de oude révolutionnaire 
vakbonden een weinig verkwikkelijke rol hadden gespeeld17e. 
De syndicaten, hun federaties of unies kunnen een eigen vakblad 
uitgeven, ter behartiging van de beroeps-, economische-, intel-
lectueele- en zedelijke belangen van hun leden, onder redactie 
van het bestuur. Dit bestuur wordt telkens voor een jaar door 
de leden gekozen; de verkozenen kunnen echter hun functie 
eerst uitoefenen na verkregen goedkeuring van den Onder-
Staatssecretaris voor de Corporaties. 
De Regeering mag een syndicaat ontbinden, wanneer het han
delt in strijd met zijn statuten, niet de gevraagde inlichtingen 
aan de overheid verschaft betreifende zijn beroepsbelangen, niet 
behoorlijk zijn functies vervult of stakingen ontketent. 
Het Üdmaatschap van de syndicaten is vrijwillig; maar de beshs-
singen, reglementen en overeenkomsten door hen tot stand ge-
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bracht, binden, zoodra zij zijn goedgekeurd door den Onder-
Staatssecretaris, de geheele categorie, zoowel de leden als de 
niet-aangeslotenen. Ook de opzegging van het lidmaatschap is 
aan geen beperkingen onderworpen. 
Bij de uitvaardiging van deze decreet-wet kregen de bestaande 
arbeiders-organisaties drie maanden den tijd, om hun statuten 
met de nieuwe regeling in overeenstemming te brengen en goed
keuring aan te vragen. Bestonden er in één district verschillende 
bonden in een zelfde vak, dan mocht de Regeering vrijelijk kie
zen, welke erkend zou worden. De andere organisaties werden 
ontbonden 180. 
Decreet no. 23.340 van 12 December 1933 heeft sindsdien nog 
het stichten van vrouwelijke onderafdeelingen toegestaan, waar 
hieraan behoefte zou zijn. 
De syndicaten, zegt artikel 47 van het Statuut, „moeten de 
rechten en wettige belangen verdedigen van hun leden en van 
degenen, die binnen hun rechtsgebied hetzelfde beroep uit
oefenen, in alles wat betreft de toepassing der wettelijke voor
schriften ter bescherming van de arbeiders." 
In de volgende paragraaf van dit hoofdstuk zal de met behulp 
der syndicaten te scheppen ordening van het maatschappelijk 
leven uitvoerig worden behandeld. 

b. De Gremio. 

Het tweede corporatieve element, tegenhanger van het syndicaat, 
is de gremio 181. Deze is echter geen zuivere tegenhanger, want 
de gremio verbindt niet de werkgevers, maar de ondernemingen 
uit een bepaalden bedrijfstak. Met andere woorden, het syndicaat 
is een vakgenooten-eenheid, de gremio is een economische een
heid. Reden hiervan is, dat men gewoonlijk het beroep, waartoe 
een arbeider behoort, gemakkelijk genoeg kan vaststellen, zoo
dat men hem naar zijn werkzaamheid bij een vakverbond kan 
indeelen. De personen, behoorende tot de werkgeversklasse, 
verdeden niet zelden hun activiteit over verschillende, soms 
ongelijksoortige ondernemingen. Het Portugeesche corporatisme 
rangschikt de groepen naar het voortgebrachte product, organi
seert niet een klasse maar een activiteit, in dit geval dus de 
ondernemingen 182. 
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Hieruit vloeit voor den gremio een taak voort, die niet volkomen 
de „wederhelft" is van die der syndicaten. Het syndicaat behar
tigt de belangen van dat deel der arbeidersklasse, dat in een 
bepaalde groep van ondernemingen werkt. De gremio behartigt 
de belangen van die bepaalde groep van ondernemingen, maar 
hiervan maken de eigen belangen der betrokken arbeiders weer 
deel uit. Van den gremio wordt een ruimere blik verwacht; hij 
is meer sociaal, meer altruïstisch opgezet1вз. Bovendien krijgt 
de gremio ook zijn functies op het gebied van handels-informa
ties, van gezamenlijke propaganda voor het product, van orde
ning der verhoudingen tusschen de ondernemingen onderling, 
naast de eigenlijke belangenvertegenwoordiging "*. Alleen wan
neer een gremio in onderhandeling komt met een syndicaat, 
treedt hij geheel als werkgeversbond op 18S. 
Van alle corporatieve organen gelijkt de gremio het meeste op 
het Middeleeuwsche gilde; vandaar de naam gremio, die „gilde ' 
beteekent18e. 
De gremio omvat zoowel de groóte onderneming als den kleinen 
zelfstandigen baas en de huis-industrie 187. De groóte onder
neming is in Portugal een zeldzaamheid, hoofdzaak is de middel-
groote en kleine 18β. Er was weinig aanleiding hier het Italiaan-
sche voorbeeld te volgen, en ambacht en industrie afzonderlijk 
te groepeeren 1ββ. 
Nog meer dan het arbeidersverband is het ondememersverband 
in Portugal een schepping van den Nieuwen Staat. Op dit gebied 
bestond vóór 1933 vrijwel niets dan enkele kleine belangen
groepjes. De eenige Kamer van Koophandel, de Lissabonsche, 
leefde bijna uitsluitend op papier 190. 
De inrichting der gremios is meer gevarieerd dan die der syn
dicaten. Naar reeds besproken werd is de aansluiting bij de cor
poratieve organismen in principe facultatief. Bij de syndicaten 
kent deze regel geen uitzonderingen, bij de gremio's echter wel. 
Hierom zijn er ook twee raamwetten uitgevaardigd voor de 
vorming van gremios: decreet-wet no. 23.049 van 23 September 
1933 voor die met gedwongen lidmaatschap, decreet-wet no. 
24.715 van 3 December 1934 voor die met vrijwillig lidmaat
schap. 

Begrijpelijkerwijze ontbreken punten van overeenkomst niet. 
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De gremios van beide soorten zijn publiekrechtelijke organen, 
vertegenwoordigende alle ondernemingen, die zich binnen hun 
rechtsgebied toeleggen op het voortbrengen van of den handel 
in een bepaald product of een bepaalde groep van producten. 
De gremio met vrij lidmaatschap vertegenwoordigt dus, evenals 
het syndicaat, ook hen, die niet als lid aangesloten zijn ш . 
Beide wetten vermelden, dat in de gremios zich groepeeren 
„ondernemingen, maatschappijen en afzonderlijke personen of 
vennootschappen, die onder firma handelen", een terminologisch 
teveel, want onder het woord, .onderneming' ' is reeds elke handel-
drijvende of industrieele eenheid begrepen 1β2. 
Wat betreft hun relaties en samenwerking met de syndicaten, 
zijn alle gremios onderworpen aan de beslissingen van het 
Onder-Staatssecretariaat voor de Corporaties en aan het toezicht 
van het Nationaal Instituut voor Arbeid en Sociale Voorzorg i e s . 
Tenslotte stemmen alle gremios overeen in hun oriënteering op 
het algemeen welzijn. Zij moeten hun eigenbelang achterstellen 
bij dat van het nationale economische leven, zij moeten samen
werken met den Staat en de hoogere corporatieve organen, zij 
moeten den klassenstrijd en de overheersching der plutocratie 
verwerpen 194. 
De vrees voor klassenstrijd is wellicht hier nog meer gegrond 
dan bij de syndicaten. De klassenstrijd van de arbeiders valt meer 
op en is veel gemakkelijker te signaleeren, omdat daarbij vaste 
posities van de tegenpartij worden aangetast. Maar de strijders 
zelf zijn zeer verdeeld in hun doelstellingen en hebben geheel 
uiteenloopende idealen. De klassenstrijd van de werkge
vers daarentegen trekt niet zoo de aandacht, omdat hij slechts 
defensief is, het eenmaal verkregene wil behouden en con-
solideeren. Hij is daarom niet minder fel, maar wel minder 
luidruchtig en heeft slechts één doel en één ideaal: behoud van 
macht. Ondanks verschil in levensbeschouwing staan hierdoor 
de werkgevers steeds veel dichter bij elkaar, vormen zij veel 
gemakkelijker een gesloten blok dan de arbeiders185. 
Ofschoon alleen decreet-wet no. 23.049 in artikel 2 er uitdruk
kelijk over spreekt, is toch ook aan de gremios met vrij lidmaat
schap verboden zich zonder verlof der Regeering aan te sluiten 
bij internationale organisaties, congressen, of andere manifesta
ties. Het genoemde artikel leidt dit immers af uit den eerbied, 
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verschuldigd aan de belangen der Portugeesche Natie, en dit 
zelfde principe vindt men terug in artikel 14 sub b van decreet-
wet no. 24.715. 
Ook het gevaar van anti-nationaal gedrag is bij de werkgevers 
weer grooter dan bij de arbeiders. De zonder eenige luidruchtig
heid ondernomen pogingen om het kapitaal aller landen bijeen 
te brengen, hebben heel wat meer successen geboekt dan de 
opzienbarende aansporing aan de Proletariers aller landen om zich 
te vereenigen. Het staat aan de Portugeesche Regeering om te 
waken tegen wat de encydiek „Quadragesimo Anno" omschreef 
als het „noodlottige en verfoeilijke kapitalistisch „intemationa-
lisme" of „internationaal imperialisme", dat zich overal thuis 
voelt, waar het voordeel kan behalen" 19e. De Amsterdamsche 
koopman, die ten tijde van Frederik Hendrik ammunitie aan den 
Spaanschen vijand geleverd had en die door de rechtbank werd 
vrijgesproken op zijn verweer „dat de Koophandel niet moest 
belemmerd worden, en dat hy, zo men, om winst te doen, door 
de Hel vaaren moest, het verbranden zyner zeilen in de waagschaal 
stellen zou", is een waarschuwend voorbeeld voor alle tijden w . 
En professor Pirou wijst er op, dat het financieele kapitalisme 
nog minder geneigd is met eenig nationaal belang rekening te 
houden, dan het kapitahsme in den goederenhandel1β8. 

In scherpe tegenstelling tot de Middeleeuwsche gilden zijn de 
gremios als zoodanig belastingplichtig, indien zij winsten maken 
op collectieve transacties 1 β 9. Zulke zaken voor gemeene reke
ning blijven echter altijd uitzondering, want in principe is het 
niet het corporatieve orgaan, dat produceert of handel drijft, 
maar de afzonderlijke onderneming. 
Voor de toekomst opent zich nog een ander perspectief op fiscaal 
gebied, namelijk belastingheffing op bedrijfswinsten der onder
nemingen via de gremios 2 0 0 . Aan den gremio zou dan de beta
ling van een globale som worden opgelegd, door dezen te ver-
deelen over zijn leden. Hierdoor zou het mogelijk zijn den 
belastingdruk naar economische criteria, naar bloei of crisis van 
een bedrijfstak, of ook naar ethische criteria, naar noodzakelijk
heid of zuiver luxueus karakter van een productie, te differen
tieeren 2 0 1. 
Of het lidmaatschap van een gremio vrij of verplicht zal zijn, 
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hangt zuiver af van de min of meer groóte noodzakelijkheid, een 
bedrijfstak te ordenen. Het is een vraagstuk van economische 
practijk. Waar een bedrijf te gronde dreigde te gaan door de 
onmacht of onwil van een aantal ondernemers, moest de Regee
ring het recht hebben dwingend op te treden. Eenige zeer 
belangrijke industrieën, onder andere die van de sardines in blik, 
hadden al vóór 1932 zelf met aandrang de hulp van de Regeering 
ingeroepen, om door ordening het bedrijf voor den ondergang 
te behoeden 20a. Dit was de grondslag voor de wet op de ver
plichte gremios. 
Sommige schrijvers hebben gemeend den aldus uitgeoefenden 
dwang te moeten bekritiseeren, zonder de onmisbare onder
scheidingen voorop te stellen 203. Mijns inziens dient men hier 
scherp verschil te maken tusschen de periode, waarin de corpo
ratieve organisatie bezig is zich te vormen, en den tijd, waarin 
zij volledig doorgevoerd is. 
In principe moeten de corporaties groeien uit het vrije maat-
schappclijke leven zelf. Wat aldus ontstaat is het krachtigst en 
bijna onverwoestbaar. Wat daarentegen door de overheid kunst
matig in het leven wordt geroepen heeft veel minder weerstands
vermogen. De corporatieve zeden hebben nog geen wortel ge
schoten in het moreel besef van de aangeslotenen en om ont
sporingen te vermijden moet de staat zich wel zóó intensief 
met het instituut bemoeien, dat de verplichte organisatie beden
kelijk veel weg krijgt van staats-corporarisme 20i. 
De oprichting van overheidswege dient dus beperkt te blijven 
tot die gevallen, waar de staat onvermijdelijk moet ingrijpen 
om economische en sociale rampen te voorkomen en nu, door 
gebruikmaking van den corporatieven vorm, tracht nog zooveel 
mogelijk door de betrokkenen zelf te laten regelen. Onder 
dergelijke omstandigheden zijn de geesten meestal ook wel rijp 
voor de nauwere samenwerking. Zij gevoelen minder den dwang 
der reglementen dan de bevrijding uit hun benarden toestand. 
Het is niet de nood, die wetten breekt, maar de nood, die wetten 
maakt. Zoo kon Salazar zelfs schrijven: „De economische crisis 
heeft op buitengewone wijze de moeilijkheden verminderd, 
zooal niet weggevaagd, die in een zoo individualistisch land als 
Portugal wel moesten oprijzen tegen de verwerkelijking van een 
corporatief stelsel" 205. 
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Deze zelfde crisis versnelt ook den natuurlijken groei van de 
geheel vrijwillige organisaties, die de staat slechts heeft te be
vorderen. In de periode van opkomst van het corporatieve 
systeem zijn zij de normale vorm. Dit wordt terecht door den 
Nieuwen Staat erkend: „De beroepsorganisatie heeft geen ver
plicht karakter, behoudens speciale voorschriften toepasselijk op 
personen die bepaalde werkzaamheden uitoefenen, ' verklaart 
artikel 41 van het Statuut20e. 
Geheel anders daarentegen zullen de verhoudingen zijn in een 
maatschappij, waar alle activiteit corporatief georganiseerd is en 
waar het geheele sociale leven op de aldus geschapen ordening 
berust. Hier treedt dan op den voorgrond het publiekrechtelijk 
karakter van de corporatie en haar elementen, syndicaat en 
gremio. In dit verband mag herinnerd worden aan de parallel 
door „Quadragesimo Anno ' getrokken tusschen corporatie en 
gemeente: dit zijn geen vrije vereenigingen, maar pubhekrechte-
lijke dwanggemeenschappen 2 0 7. 
Wie ergens woont, is onvermijdelijk lid van een gemeente; wie 
een of ander beroep uitoefent is in de volledig corporatief opge
bouwde samenleving onvermijdelijk lid van een syndicaat of 
gremio en via deze van een corporatie. Men is niet uit vrijen wil 
onderworpen aan de verordeningen van een gemeente; wie zich 
binnen het rechtsgebied van een gemeente begeeft, is ipso facto 
verplicht zich naar haar voorschriften te gedragen. Evenmin is 
men dan uit vrijen wil onderworpen aan de verordeningen van 
een beroepsverband; wie het beroep uitoefent, is ipso facto ver-
plicht zich naar de voorschriften daarvan te gedragen. 
Dit laatste erkent de Nieuwe Staat reeds thans door alle collec
tieve arbeidsovereenkomsten en ondememersaccoorden alge
meen bindend te verklaren, dus ook toepasselijk op hen, die niet 
lid zijn van de betrokken gremios of syndicaten. 
Maar goed bezien is hier nog een andere consequentie aan ver
bonden: wie onderworpen is aan de besluiten van een vergade
ring van zijns gelijken, moet het recht hebben aan de besluit
vorming mee te werken, en wie de voordeelen plukt van het 
collectief optreden, moet ook het zijne bijdragen in de lasten. 
Met andere woorden, vereischt zijn stemrecht en contributie, 
dat wil zeggen: lidmaatschap 2 0 β. 
Is dus de ontwikkeling der corporatieve organisatie eenmaal 
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voltooid, dan wordt het verplichte lidmaatschap regel, het 
facultatieve een uitzondering, die waarschijnlijk alleen bij som
mige vrije beroepen, bijvoorbeeld bij de scheppende kunstenaars, 
reden van bestaan heeft20β. 

Het verplichte lidmaatschap geeft aan de corporatie een veel 
grootere autoriteit; wie haar voorschriften overtreedt, kan wor
den uitgesloten en verhest daardoor tevens de bevoegdheid zijn 
beroep te blijven uitoefenen. 
Het lijkt zeer goed mogelijk, dat op den duur in deze richting 
ook nog geheel nieuwe wegen openliggen voor een hervorming 
van het strafrecht. Het weinig vruchtbare systeem van lichamelijke 
vrijheidsberooving zal gedeeltelijk plaats kunnen maken voor 
sancties, die de vrijheid van de beroeps-uitoefening betreffen, en 
speciaal tegen uitgesproken and-sociale misdrijven lijkt een stelsel 
van sociale capitis deminutio het meest doeltreffend 2 1 0. 

Krachtens decreet-wet no. 23.049, artikel 5, gaat het initiatief 
tot oprichting van een gremio met verplicht lidmaatschap uit 
van den Minister, onder wiens departement het bedrijf ressor
teert. Dat wil zeggen, de Minister heeft de noodzakelijkheid en 
de opportuniteit der oprichting te beoordeelen. 
In enkele spoedgevallen, bijvoorbeeld bij de sardine-industrie, 
is zelfs al vóór de uitvaardiging van het Statuut, in 1932, inge
grepen 2U. Soms knoopt het ministerieel initiatief bij een reeds 
bestaande werkgeversgroepeering aan, om dan aan deze het 
karakter van gremio te verleenen. Maar volstrekt niet alle ver-
eenigingen van werkgevers komen hiervoor in aanmerking, 
deels omdat de leden niet goederen van levensbeteekenis voor de 
Natie produceeren, deels omdat de toestand van hun bedrijfstak 
geen onmiddellijk ingrijpen vraagt, deels omdat de vereeniging 
niet naar de productie, maar naar de klasse gevormd is г 1 2. 
Anders dan de arbeidersvereenigingen, die alle binnen enkele 
maanden ontbonden moesten zijn of tot wettelijk erkend syndi
caat omgevormd, blijven volgens artikel 10 van decreet-wet 
no. 23.049 en volgens decreet-wet no. 29.232 van 8 December 
1938 de bestaande patroonsvereenigingen, voorzoover hun aard 
geen omzetting in een gremio toestaat, tijdelijk gehandhaafd 
mits zij overeenkomstig de wet van 1891 zijn ingericht. Deze 
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discriminatie hangt samen met de veel grootere verscheidenheid, 
die de gremios onderling door hun zeer uiteenloopende werk
zaamheden moeten vertoonen. Voor de syndicaten was één 
raamwet voldoende om een algemeen schema te geven, waaraan 
voortaan de statuten moesten beantwoorden. De raamwet op de 
verplichte gremios telt slechts tien artikelen, maar het eerste 
daarvan bepaalt terstond: „De werkingssfeer van de gremios 
varieert naar de bijzondere eischen van eiken vorm van activi
teit." Voor eiken gremio is daarom een afzonderlijke wet noodig 
om zijn inrichting te regelen 213. Zoodra het echter mogelijk is 
een bestaande patroonsvereeniging tot gremio te hervormen, 
heeft men ook hier geen andere keus dan dit te doen ofwel tot 
ontbinding over te gaan. 

De raamwet op de gremios met vrij lidmaatschap verleent aan 
deze instellingen meer vrijheid en minder rechten. Ofschoon zij 
natuurlijk aan het toezicht der Regeering onderworpen zijn, 
heeft deze toch geen eigen afgevaardigde in het bestuur, zooals 
bij de verphehte gremios 2U. 
De vrees leek niet ongegrond, dat ondernemingen van deze vrije 
gremios misbruik zouden willen maken om monopolies te schep
pen, door den gremio om te vormen in een kartel. Daarom zijn 
de bevoegdheden van de vrije gremios, vooral tegenover niet-
aangeslotenen, beperkt215. Aan de andere zijde wilde de Nieuwe 
Staat niet, door de organisatie der gremios geheel in eigen hand 
te houden, alle privé initiatief dooden 21β. De vereenigingen van 
ondernemers, gevormd in de minder noodlijdende of minder 
belangrijke bedrijfstakken, konden tot dusverre wel blijven be
staan, maar eerst door de wet van 3 December 1934 konden zij 
zich inschakelen in de corporatieve organisatie. 
Deze wet laat oprichting van een gremio door commercieele 
of industrieele ondernemingen toe, tenzij in denzelfden bedrijfs
tak door de Regeering al een orgaan met verphcht lidmaatschap 
is gevormd. Vereischt is, dat minstens de helft der onderne
mingen, vertegenwoordigende tezamen minstens de helft der 
omzetten in een bepaalden bedrijfstak binnen een bepaald district, 
zich vrijwiUig vereenigt en de voorgenomen organisatie, op 
advies van den Corporatieven Raad, door het Onder-Staats
secretariaat voor de Corporaties als van economisch en sociaal 
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belang erkend wordt217. Terwijl de werkingssfeer van een ver
plichten gremio gewoonlijk het geheele Portugeesche vasteland 
bestrijkt of anders regionaal is, beperkt zich het rechtsgebied 
van de vrije gremios, evenals dat der syndicaten, tot een district. 
Alleen bijzondere omstandigheden maken afwijking hiervan 
mogelijk. 
Vrije gremios kunnen, op gelijke wijze als de syndicaten, door 
de Regeering worden ontbonden wanneer zij zich niet houden 
aan hun statuten. Daarenboven heeft de Regeering het recht, een 
vrijen gremio om te zetten in een verplichten, en omgekeerd. 
Ook niet-Portugeezen mogen een onderneming in een gremio 
vertegenwoordigen, en zelfs is het geoorloofd één vreemdeling 
in het bestuur op te nemen 21β. 
In de practijk bleek het vereischte, dat de groep oprichters ten
minste 50 % der omzetten moest vertegenwoordigen, een ernstig 
beletsel voor de vrije vorming;21β. Veelal bestonden kleine com
binaties van ondernemers, elk voor zich te klein om iets te be
ginnen en toch niet gezind om met anderen samen te smelten. 
Juist vier jaar na het uitvaardigen van de eerste wet heeft daarom 
decreet-wet no. 29.232 het in December 1938 mogelijk gemaakt 
van dezen eisch af te zien, zoodat het Onder-Staatssecretariaat 
nu zelfstandig mag beoordeelen, of een bepaalde groep voldoende 
beteekenis heeft om haar als vertegenwoordigster van het ge
heele bedrijf te beschouwen. Voor het privé initiatiefis dit een 
groóte winst. 

с De Federatie. 

Krachtens artikel 41 van het Statuut is de federatie een tusschen-
schakel in den corporatieven opbouw. Zij is regionaal of natio
naal, naar gelang de omstandigheden dit wenschelijk maken en 
wordt gevormd door de vereeniging van de overeenkomstige 
syndicaten of van de overeenkomstige gremios uit de verschil
lende districten. 
Ook de federaties zijn dus hetzij arbeiders-, hetzij ondememings-
bonden. Zoo bestaat bijvoorbeeld de nationale federatie van de 
molenaars en de regionale federatie der wijnbouwers van den 
Douro. De naam „federatie" stamt uit het Italiaansche corpo
ratisme -20. 
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Het doel van deze organen is de economische coördinatie van 
het betrokken bedrijf of de algemeene behartiging van de arbeids
voorwaarden daarin. 
Een speciale raamwet voor de federaties bestaat niet. Hun vor
ming is omschreven in artikel 7 van de wet op de syndicaten, 
in artikel 7 van de wet op de verplichte gremios en in artikel 20 
van de wet op de vrije gremios. Wat de gremios betreft, kan het 
initiatief tot deze hoogere groepeering alleen van de Regeering 
uitgaan. Da Costa neemt analoog hetzelfde voor de syndicaten 
aan 221. De federaties worden steeds bij afzonderlijke wetten 
opgericht, die hun rechtspersoonhjkheid kunnen, maar niet be
hoeven te verleenen 222. 
De bestaande federaties zijn veelal uit kartels van ondernemers 
ontstaan, die zich soms eerst naderhand districtsgewijze onder
verdeeld hebben in gremios 223. 

d. De Unie. 

Evenals de federatie is, volgens artikel 41 van het Statuut, de 
unie een tusschenschakel. Ook zij is naar omstandigheden regio
naal of nationaal en ontstaat uit de vereeniging, hetzij van 
gremios, hetzij van syndicaten. Het verschil met de federatie is 
echter, dat in de unie niet gelijksoortige organisaties samengaan, 
maar gremios of syndicaten uit verschillende bedrijfstakken. Het 
spreekt vanzelf, dat dit slechts mogelijk is bij een innige belangen
gemeenschap tusschen deze bedrijfstakken, die dan als het ware 
weer tezamen één grooten bedrijfstak vormen. 
Tot dusver zijn zij vrijwel uitsluitend tot stand gekomen door 
de combinatie van de gremios der wijnbouwers en die der 
wijnhandelaars en exporteurs in een bepaalde streek. Een natio
nale unie is gevormd door de gremios der fabrieken van visch-
conserven en der exporteurs van deze producten 224. 
Voor het overige is op de unies geheel toepasselijk, wat in de 
laatste drie alinea's van het onderdeel over de federaties geschre
ven werd. 

e. De Corporatie. 

„De corporaties", zegt artikel 41 lid 4 van het Statuut, „vormen 
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de unitaire organisatie der productiekrachten." Zij omvatten dus 
alle syndicaten, gremios, federaties en unies, behoorende tot één 
grooten bedrijfstak. 
Hieruit volgt, naar mijn meening, dat het aantal corporaties 
uiteindelijk vrij groot ¿al zijn. Dit is in strijd met de opvatting 
van professor Gaetano, die oordeelt, dat Portugal zal komen tot 
de vorming van vijf groóte economische corporaties: landbouw; 
handel; crediet- en verzekeringswezen; industrie; transporten. 
Gaetano acht dit ook het meest wenschelijk. Hij grondt zijn oor
deel op de woorden van het Statuut, waar dit spreekt van „de 
groóte takken der nationale bedrijvigheid" 22Б. 
Overtuigend is dit bewijs allerminst en de inrichting der be
staande unies, die èn industrie èn handel omvatten, wijst in een 
geheel andere richting. Een unie van fabrikanten en exporteurs 
van vischconserven kan geen tusschemchakel zijn in een corpo
ratie van handel of in een corporatie van industrie. Zij past 
echter, mèt de organisaties van visschers en reeders, geheel in een 
corporatie van visscherij en vischproducten. Dit, de groepeering 
om een bepaald product, in alle stadia, die het doorloopt van 
grondstof tot handelswaar, lijkt mij de meest geschikte gedaante 
van een corporatie ггй. 

Het bezwaar van Gaetano, dat eenzelfde onderneming dan tot 
verschillende corporaties zou kunnen behooren, is ongetwijfeld 
juist. Maar dit gelijktijdig ondergeschikt zijn aan verschillende 
corporaties bergt toch nog veel minder moeilijkheden in zich, 
dan het gelijktijdig ondergeschikt zijn aan verschillende gremios, 
waarvan immers de bevoegdheden veel verder strekken. Wil 
men nu de gremios behoorlijk gedifferentieerd houden — en dit 
wil ook Gaetano — dan is een veelvoudig lidmaatschap vaak 
onvermijdelijk. De bezwaren daarvan zullen dus door intergre-
miaal en intercorporatief-recht opgelost moeten worden. On
overkomelijk zijn zij niet. 
Daartegenover lijdt de groóte corporatie van Gaetano aan log
heid en offert zij weer te veel aan schematiseerzucht. De expor
teur van sardines in blik heeft meer behoefte aan contact met 
den fabrikant van dit artikel, dan aan samenwerking met een 
steenkolenhandelaar. Wat het product vereenigd heeft, mag de 
wetgever niet scheiden. En omgekeerd: hij organiseere alleen op 
grond van natuurlijken samenhang, nooit om een prettig afge-
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rond geheel op papier te kunnen ontwerpen of omdat het theore
tisch zoo aangenaam aandoet. Anders dan in eindelooze verschei
denheid, tot wanhoop ongetwijfeld van toekomstige examinandi, 
zal het corporatief recht nooit zijn functie kunnen vervullen. 
De ontwikkeling gaat in Portugal niet de door Gaetano aan
gegeven richting uit227. Toen zijn boek verscheen, was nog geen 
enkele corporatie tot stand gekomen en ontbrak ook een raam
wet ervoor. De corporatie moest immers van beneden af op
groeien uit haar elementen, en het duurde begrijpelijkerwijze 
eenige jaren voor in enkele bedrijven de ontwikkeling ver genoeg 
gevorderd was om dezen laatsten stap te zetten. Op 12 Novem
ber 1938 kwam eindelijk de decreet-wet no. 29.110 met de 
algemeene bepalingen a28. 
De considerans van deze wet verklaart uitdrukkelijk, dat de ver
schillende secties in de Corporatieve Kamer van den aanvang af 
er op berekend waren, „groepjes te vormen van menschen, ver-
eenigd door hun functies en belangen, welke dan een model 
zouden kunnen leveren voor de vertegenwoordiging der later 
te scheppen corporaties." Niet dus vijf groóte corporaties, maar, 
zegt de considerans nog verder, „organisatie van den beginne 
afrond onze voornaamste economische producten." En artikel 2 
verklaart: „De corporaties worden gevormd door alle secundaire 
corporatieve organen, die er deel van uitmaken, in overeenstem
ming met de voornaamste nationale bedrijvigheden of de belang
rijke takken der productie; in het laatste geval zullen zij gewoon-
lijk de geheele economische productie-cyclus omvatten." 

Een raamwet in strikten zin is ook dit decreet nog niet. De Re
geering meent, dat haar op dit oogenblik de noodige ervaring 
ontbreekt om deze op te stellen. Zij wil slechts de oprichting 
van corporaties, telkens aangepast aan de omstandigheden, dus 
bij speciaal decreet, mogelijk maken. De lessen der ondervinding 
zullen dan tenslotte tot verdere wetgeving kunnen leiden. 
Volgens artikel 4 zijn de corporaties rechtspersonen van open
baar belang. Hun voornaamste taak is de coördinatie van het 
optreden der elementen, waaruit zij zijn opgebouwd. Hun be
stuur bestaat volgens de artikelen 6 en 7 uit de vertegenwoor
digers van deze elementen; één van dezen wordt door den 
Corporatieven Raad als voorzitter aangewezen. 
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Het meest karakteristieke van de corporatieve constructie is wel, 
dat de hoogere organen hun bevoegdheden geheel afleiden van 
de lagere, die een zeer groóte mate van onafhankelijkheid 
bezitten. 
Alle corporatieve elementen zijn financieel volkomen zelfstan
dig. Zij bestaan van de contributies der eigen leden en voeren 
hun eigen boekhouding 229. De besluitvorming vindt er plaats 
door stemrecht der aangeslotenen: bij de gremios worden de 
stemmen van de ondernemingen afgewogen volgens statutaire 
normen; bij de syndicaten heerscht voor alle leden, mannen of 
vrouwen, rechtsgelijkheid. 
Krachtens artikel 43 van het Statuut, geïnspireerd op artikel 6 
lid 4 der Carta, kunnen de corporaties nu slechts algemeene en 
bindende voorschriften uitvaardigen betreffende inwendige dis
cipline en coördinatie van werkzaamheden, wanneer zij daartoe 
de noodige volmachten hebben ontvangen van de syndicaten, 
gremios, federaties en unies, waaruit zij bestaan, alsmede goed
keuring van den Staat. Dit laatste behoeft geen verklaring: het 
is een uitvloeisel van de noodzakelijke contrôle-bevoegdheid der 
Regeering. 
In het tijdperk van ontwikkeling der corporatieve organisatie is 
daarnaast ook het volmachten-stelsel zeer goed aanvaardbaar. 
Coördinatie en disciplineering van bovenaf in een nog niet 
geestelijk hierop ingestelde samenleving zou wellicht van de 
corporatie een te bureaucratisch instituut maken, te veel willen 
opleggen, zonder den natuurlijken groei afte wachten. Bij zeer 
belangrijke aangelegenheden biedt de noodzaak, toestemming 
van elk afzonderlijk onderdeel der corporatie te vragen, boven
dien een uitstekende waarborg tegen machtsoverheersching van 
de sterkere elementen. Von Nell Breuning leest dan ook in „Qua
dragesimo Anno" een vingerwijzing in deze richting, dat eerst 
overeenstemmende besluiten van de verschillende groepen in de 
corporatie tot een voor allen bindende regeling zullen voeren ^0. 
Maar hiernaast dient toch erkend, dat de corporatie aan haar 
eigen taak ook zelfstandig eigen rechten ontleent. De autonomie 
wordt aan een corporatie niet geschonken, zij bezit deze uit 
eigen wezen. Haar wetgevende bevoegdheid komt noch van 
beneden, noch van boven. 
De corporatie heeft te waken, dat beslissingen door haar elemen-
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ten genomen niet tegen het algemeen belang der Natie of tegen 
het gemeen belang van de bedrijfsgenooten indruischen. De 
zaken van gemeen belang behooren tot haar competentie, en in 
beginsel behoeft zij dus tot regeling daarvan geenerlei vol
macht 2al. Weliswaar zegt Costa Leite terecht, dat accoorden 
tusschen gremios en syndicaten onderling de voorkeur verdienen 
boven voorschriften van hoogerhand; dit is slechts een toepas
sing van het subsidiariteitsbeginsel, dat ook tusschen de corpo
ratie en haar onderdeden volledig geldt ^2. Maar de conclusie, 
die hij hieruit trekt, dat de corporaties nooit autoritair mogen 
functionneeren, is onjuist233. Als een enkele gremio of een enkel 
syndicaat op onbehoorlijke motieven een accoord verhinderen 
wil, moet de corporatie de bevoegdheid hebben hiertegen op te 
treden. In een beginstadium is dit natuurlijk nog niet te verwerke-
lijken, maar na algemeene doorvoering van het systeem is het 
een eisch. 
Dat de corporaties en haar elementen hun autonomie niet ont
kenen aan den staat, vindt reeds thans in het Portugeesche recht 
volledige erkenning. Zij regelen niet krachtens delegatie van de 
overheid, want dit zou beteekenen, dat hun werkzaamheid over
heidstaak was en zij dus als staatsorganen optraden, zooals in 
Italië. 
Professor Romme heeft betoogd, dat de verordenende bevoegd
heid van een corporatie weliswaar niet is gedelegeerd door den 
staat, maar wel van dezen wordt afgeleid. De autonomie berust 
geheel op verleening door den staat; de staat is echter, krachtens 
het recht van zelfwerkzaamheid der corporaties, verplicht haar 
te ver leenen231. 
Met deze laatste toevoeging breekt Romme echter zijn geheele 
redeneering weer af. Als immers de corporatie krachtens haar 
wezen recht kan doen gelden op verleening van autonomie, dan 
berust de autonomie in diepsten zin niet op die verleening, maar 
op het wezen der corporatie. 
Romme is tot zijn steUing gekomen door zijn onjuist uitgangs
punt, dat „rechtsplicht van gehoorzaamheid tegenover een feite
lijk regelende en besturende macht in deze menschclijke gemeen
schap ontbreekt, wijl deze macht geen rechtsgezag oefent, dat 
in natuur-noodzakelijkheid, en dus in God, zijn oorsprong heeft." 
Deze conclusie is onaanvaardbaar. Zelfs in een vrije vereeniging 
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of in een arbeidscontractverhouding is het gezag van voorzitter 
over leden of van werkgever over arbeider niet afgeleid van den 
staat. Hoeveel te minder dan in een natuurlijk, zij het ook niet 
natuur-noodzakelijk verband *". Het gezag in de corporatie 
wordt vereischt door haar wezen, berust op de natuur der dingen, 
komt dus in laatste instantie van God, schepper der natuur. Dat 
geldt voor elke gemeenschap, of zij natuur-noodzakelijk is of 
niet •». 

f. Precorporatieve Organen. 

In de periode, voorafgaande aan de oprichting van volledige 
corporaties, is er soms toch reeds in enkele bedrijven dringende 
behoefte aan algemeene coördinatie op groóte schaal van ver
schillende werkzaamheden. Om deze taak zooveel mogelijk 
door de betrokkenen zelf te doen vervullen, heeft de Regeering 
drie soorten van organen gesticht: regelings-commissies, natio
nale juntas en instituten. De raamwet voor deze lichamen is 
decreet-wet no. 26.757 van 8 Juli 1936. Zij worden wel pre-
corporatieve organen genoemd, omdat zij een werkzaamheid 
uitoefenen, die later, bij gebleken welslagen en als zij toont in 
een werkelijke behoefte te voorzien, aan een volledige corpo
ratie zal overgaan. Daardoor hebben deze instellingen tevens een 
experimenteele beteekenis ^7. Salazar vreest niets meer, dan dat 
corporatieve organen door onverstandig optreden het streven, dat 
aan hun werking tot grondslag dient, zullen compromitteeren288. 
Waar dus eenige twijfel bestaat omtrent inrichting en opdracht 
der corporatie, kunnen deze precorporatieve organen het terrein 
verkennen. 
Zij worden door den Minister van Handel en Nijverheid ge
sticht, hebben rechtspersoonlijkheid en autonomie. Is een corpo
ratie op hun gebied tot stand gekomen, dan worden zij daarbij 
ingeschakeld als elementen van verbinding tusschen corporatie 
en Staat. 
De regelings-commissies ordenen den import van goederen in 
overeenstemming met de behoeften der productie en de nationale 
belangen. De nationale juntas hebben tot taak de productie- en 
handels-capaciteit te ontwikkelen, te vervolmaken en te ordenen, 
teneinde den export te vergrooten. De instituten worden opge-
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richt, waar handel en industrie bij een bepaald artikel al corpo
ratief georganiseerd zijn, om den export te bevorderen en ver
der, waar de groóte belangrijkheid van het betrokken product 
een officicele garantie van de kwahteit wenschelijk maakt. 
Juntas en instituten keuren de waren, geven certificaten van 
oorsprong en hoedanigheid af, en maken propaganda voor 
Portugeesche artikelen in het buitenland. Zij vervullen ook de 
taak, door artikel 40 van de Grondwet aan den Staat opgedragen, 
namelijk de controle op de deugdelijkheid der levensmiddelen. 
Het bestuur van al deze organen bestaat uit vertegenwoordigers 
van het te ordenen bedrijf; de Minister kan er bovendien nog 
ambtenaren aan toevoegen, terwijl in de instituten tevens des
kundigen zitting kunnen nemen. De voorzitters en directeuren 
worden door den Minister benoemd. De betrokken gremios, 
federaties en unies zijn aan de beshssingen van deze organen 
gehoorzaamheid verschuldigd !89. 

F. MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ORDE
NING IN HET BEDRIJFSLEVEN. 

De corporatieve elementen, in de vorige paragraaf omschreven, 
hebben twee sferen van regelende werkzaamheid: de inwendige 
orde onder de eigen vakgenooten; de uitwendige verhouding 
tot de andere groepen, in het bijzonder de betrekkingen tusschen 
werkgever en arbeider 240. 
Het geschiktste middel om het verband tusschen de arbeiders en 
de ondernemingen te leggen is de collectieve arbeidsovereen
komst. De algemeene regeling der betrekkingen tusschen groe
pen, niet meer tusschen individuen, door dit contract gegeven, is 
reeds een corporatie in aanleg 241. De eenvoudigste manier, om 
van een individuahstischen tot een corporatieven maatschappij-
vorm te komen, is het bevorderen van collectieve arbeidsover
eenkomsten en omgekeerd: overal waar collectieve overeen
komsten bevorderd worden ontstaat ab vanzelf de neiging naar 
de consequentie hiervan, het corporatisme. 
Voor Portugal is het collectief contract een verschijnsel van 
recenten datum. De oudste ontstonden in de eerste jaren der 
Republiek als gevolg van de tallooze stakingen, die na 1910 
uitbraken. Zij waren grootendeels zuiver dictaten, opgedrongen 
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door de révolutionnaire bonden als de Confederaçâo Gera! do 
Traballio en dergelijke, waarop de Regeering steunde. Hierdoor 
stonden zij niet in hoog aanzien en daar bovendien in de wet van 
1891 elke grondslag ervoor ontbrak, zoodat de verbindende 
kracht door de juristen vrij algemeen werd ontkend, geraakten 
zij na korten tijd weer in onbruik. 
Eerst de wet van 1924 hield een artikel in over de collectieve 
arbeidsovereenkomst. Deze werd toegestaan, indien zij zou vol
doen aan de termen van een nog nader uit te vaardigen wet. 
De nieuwe regeling van het vereenigingsrecht kreeg door den 
loop der politieke gebeurtenissen echter nooit groóte beteekenis 
en de nadere wet bleef uit. Door de decreet-wet op de syndicaten 
vervielen tenslotte alle bestaande bepalingen 242. 
Daarvoor in de plaats kwam de veel uitgebreider en ingrijpender 
reeks voorschriften uit het Statuut van den Arbeid en zijn 
organieke raamwetten. Zoo was het dus de Nieuwe Staat, die 
voor het eerst het collectief contract als wettig middel tot orde
ning der arbeidsverhoudingen invoerde. Sinds 1933 neemt het 
aantal afgesloten overeenkomsten in snelle mate toe 243. 
Het Statuut verklaart in artikel 32: „De nationale syndicaten 
en de gremios sluiten onderling collectieve arbeidsovereenkom
sten, bestemd om de betrekkingen tusschen de verschillende 
categorieën van werkgevers en arbeiders te regelen. De collec
tieve arbeidsovereenkomst geeft vasten vorm aan de solidariteit 
van de verschillende factoren in iederen tak van economische 
bedrijvigheid, door groepsbelangen ondergeschikt te maken aan 
de hoogere eischen van het nationale economische leven." Van 
den inhoud zegt artikel 34: „De collectieve contracten moeten 
in ieder geval regels bevatten betreffende werktijden en arbeids
wijze, salarissen of loonen, straffen bij overtreding van de regle
menten, absentie, den wekclijkschen rustdag, vacanties, voor
waarden waaronder de betrekking geschorst of opgezegd kan 
worden, de periode gedurende welke het behoud ervan gegaran
deerd is in geval van ziekte, vrijstelling voor den mUitairen 
dienst, leertijd of proeftijd van nieuw aangenomen personeel en 
de percentages der bijdragen van de ondernemingen en de aange-
stefden of loontrekkenden in de syndicale verzekeringskassen." 
Vereischten voor de geldigheid zijn in de eerste plaats, volgens 
artikel 37 der Grondwet, dat het contract is gesloten door wettig 
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erkende corporatieve organen, zonder wier tusschenkomst het 
geheel nietig is; in de tweede plaats, volgens artikel 33 van het 
Statuut, dat het goedgekeurd is door de hoogere corporatieve 
organen en door de Regeering, die haar bevoegdheid ten deze, 
via het Onder-Staatssecretariaat voor de Corporaties, gedelegeerd 
heeft aan het Nationaal Instituut voor Arbeid en Sociale Voorzorg. 
Deze overheidscontrole is onontbeerlijk, te meer daar elke col
lectieve arbeidsovereenkomst ipso facto algemeen bindend is, 
ook voor de niet bij gremio of syndicaat aangesloten werkgevers 
of arbeiders2*4. 
Naast de collectieve arbeidsovereenkomsten kent de wet nog 
accoorden, tot stand gekomen tusschen één onderneming en een 
syndicaat. Ook deze behoeven de goedkeuring van het Nationaal 
Instituut. 
Krachtens artikel 3 van wet no. 1.952, de wet op het arbeids
contract, moeten alle collectieve arbeidsovereenkomsten worden 
gepubliceerd. 
Het Nationaal Instituut voor Arbeid en Sociale Voorzorg ver
leent zijn hulp bij de redactie der contracten, dikwijls ook be
middelt het de sluiting ervan 246. Verder houdt het in het alge
meen toezicht op de naleving, doch de zorg daarvoor is in de 
eerste plaats opgedragen aan de betrokken gremios, die immers 
meer dan alleen patroons-organisaties zijn 24в. Worden de bepa
lingen overtreden of breken conflicten uit, dan is het woord aan 
de rechterlijke macht. 

De rechtspraak in alle zaken betreffende de collectieve arbeids
verhoudingen is door artikel 38 der Grondwet onttrokken aan 
de gewone rechterlijke colleges en opgedragen aan de Magistra
tuur van den Arbeid. Deze nam tevens de functies over van de 
bestaande colleges, gesticht bij decreet van 14 Augustus 1889, die 
jurisdictie hadden over zaken in verband met de sociale verzeke
ringen en als scheidsgerechten optraden, instellingen, die tenge
volge van de slechte, hopeloos verouderde wetgeving en gebrek 
aan steun van hoogerhand, op erbarmelijke wijze function-
neerden 247. 
Decreet-wet no. 24.194 van 20 Juli 1934, hernieuwd en herzien 
als decreet-wet no. 24.363 van 15 Augustus van dat jaar, is thans 
de zeer uitvoerige code voor het arbeidsproces248. 
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Ten aanzien van de collectieve contracten gaat dit wetboek veel 
verder, dan voorzien was door artikel 50 van het Statuut, dat 
slechts sprak van geschillen, betreffende de interpretatie of de 
uitvoering van deze overeenkomsten. De code heeft in artikel 11 
sub 8 de competentie der Magistratuur uitgebreid tot het onder
zoek naar de toepasselijkheid, tot de wijziging, de verlenging, de 
aanpassing aan veranderde economische verhoudingen van col
lectieve contracten en accoorden en zelfs tot het opstellen van 
nieuwe. Het vonnis moet in dat geval aangeven, voor hoe langen 
tijd de aldus opgelegde regeling zal gelden. Dit is wel zeer 
ingrijpend, daar de rechtbank niet alleen op verzoek van par
tijen, maar ook op vordering van het Openbaar Ministerie 
hiertoe kan overgaan. Er pleit echter veel voor de noodzakelijk
heid van een dergelijke bepaling 249. Is de herziening door één 
der contracteerende partijen gevraagd en acht de rechtbank het 
verzoek ongegrond, dan krijgt de eischende partij boete. Onge
motiveerd procedeeren teneinde onrust te verwekken, zal dus 
wel uitblijven. 
Van de uitspraken der districts-rechtbanken bestaat hooger be
roep op het Opperste Administratief Gerechtshof. 
Niet alleen in ¿ken betreffende de uitvoering der sociale ver
zekeringen en veiligheidswetten en de collectieve overeenkom
sten of accoorden is de Magistratuur van den Arbeid competent, 
zij heeft in het algemeen de jurisdictie over alle geschillen tus-
schen corporatieve organen onderling, tusschen corporatieve 
organen en al of niet tot hen behoorende ondernemingen, en 
over twistvragen omtrent de verordeningen van corporatieve 
organen 2i0. 
Naast deze striktelijk door de wet voorgeschreven tusschenkomst, 
fungeeren de arbeidsrechters nog, krachtens artikel 51 van het 
Statuut, doch uitsluitend op verzoek van partijen, als bemid
delaars en scheidsheden, in het bijzonder wanneer slechts indivi-
dueele arbeidscontracten in het geding zijn. Zij kunnen zich dan 
laten bijstaan door vertegenwoordigers der organen, waartoe de 
strijdende partijen behooren. 
De geheele regeling wijkt dus in zooverre van de Itahaansche 
af, die overigens als voorbeeld diende, dat in Portugal niet steeds 
eerst door de corporatieve organen een poging tot vreedzame 
bijlegging moet zijn gedaan, doch in vele gevallen het Openbaar 
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Ministerie terstond het twistpunt voor den rechter kan brengen. 
Het is namelijk gebleken, dat de ItaUaansche procedure, ofschoon 
principieel wel aanlokkelijk, zeer langdurig en omslachtig was2S1. 
Het Portugeesche arbeidsprocesrecht heeft daarentegen naar uiter
ste vereenvoudiging gestreefd, naar snelle rechtspraak zonder veel 
formaliteiten. Odette Sanson acht deze poging niet steeds ge
slaagd: om de onbelangrijkste en onbelangrijke zaken zoo vlug 
mogelijk af te doen, is onderscheid gemaakt tusschen zeer sum
miere, summiere, en normale procesorde in eerste en laatste 
instantie, abook normale procesorde met recht van appèl. De 
practijk zal moeten uitmaken, of hierdoor weer niet nieuw for-
maUsme is opgeroepen2S2. 

Nu de Portugeesche Staat verpUchte of facultatieve rechtspraak 
heeft ingesteld voor alle conflicten in arbeidszaken, heeft hij 
tevens het gebruik van dwangmiddelen door de partijen, dus 
staking en uitsluiting, verboden. 
In de liberale wetgeving van 1852 was niet alleen het recht om 
zich te vereenigen aan de arbeiders ontnomen, maar waren ook 
zware straffen bedreigd tegen stakers. Dit was pure tyrannie, 
want de werklieden zagen zich hierdoor beroofd van elk middel 
om zich tegen de aanmatigingen van het ondememerdom te 
verdedigen. De RepubHek maakte bij decreet-wet van 6 Decem
ber 1910 een einde aan dezen toestand; echter niet door aan de 
arbeidsmarkt-partijen een behoorlijk instrument te verschaffen 
tot ordelijke beslechting van meeningsverschillen, maar zuiver 
negatief, door de staking geoorloofd te verklaren. De gevolgen 
bleven niet uit: révolutionnaire bonden organiseerden een vloed
golf van stakingen over het geheele land 2 И . 
In den Nieuwen Staat is het arbeidsgeschil, niet alleen als het 
betreft de naleving, maar ook als het gaat om de billijkheid van 
het contract, in dit opzicht gelijkgesteld met andere civiel
rechtelijke twistpunten: men kan ze voorleggen aan de recht
bank, maar men kan geen eigenrichting plegen. Op het bijzon
dere stakingsverbod voor ambtenaren en personeel in dienst bij 
bedrijven van openbaar belang, waaraan artikel 26 der Grondwet 
en 37 van het Statuut zelfs de sanctie van ontslag vastknoopen, 
volgt in artikel 39 der Grondwet de algemeene bepaling: „Bij 
de economische betrekkingen tusschen kapitaal en arbeid is het 
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aan geen van beide partijen geoorloofd het werk stop te zetten 
met het doel, de eigen belangen te doen zegevieren." Dit wordt 
nog nader uitgewerkt in artikel 9 van het Statuut: „Het is een 
strafbare daad de economische werkzaamheden te onderbreken 
of te verstoren: 1. voor de ondernemingen, afzonderlijk of 
tezamen, in hun fabrieken, kantoren of door hen geëxploiteerde 
installaties, wanneer zij dit doen zonder rechtvaardige reden en 
met het uitsluitend doel voordeden te verkrijgen van het dienst
doende personeel, van degenen die aan hen grondstoffen of pro
ducten leveren, van hen die in andere diensten voorzien, van den 
Staat of van de plaatselijke bestuurscolleges; 2. voor de technici, 
bedrijfsleiders of werklieden, wanneer zij dit doen teneinde 
nieuwe arbeidsvoorwaarden of andere voordeden te verkrijgen, 
ofwel om weerstand te bieden aan maatregelen van hoogere 
orde, genomen in overeenstemming met de wettelijke voor
schriften." De clausule „zonder rechtvaardige reden" is, naar 
uit den verderen tekst duidelijk volgt, geen begunstiging van 
werkgevers tegenover arbeiders, maar slaat alleen op het sluiten 
van bedrijven uit economische noodzakelijkheid. Dit wordt ook 
bevestigd door de nadere uitwerking van deze bepalingen in 
decreet-wet no. 23.870 van 18 Mei 1934, gewijzigd bij decreet-
wet no. 24.836 van 2 Januari 1935. 
Artikel 23 van het Statuut geeft den Staat het recht de stakers 
tot hervatting van hun werk te dwingen. 
Zoowel Pereira dos Santos als Sanson hebben dit absolute verbod 
bekritiseerd. Beiden bepleiten een wettelijk erkend en met zekere 
waarborgen omgeven stakingsrecht. Volgens Sanson is staking 
soms het eenige middel voor den arbeider om zijn recht geldend 
te maken 254. 
Inderdaad zullen ook de vonnissen van den Portugeeschen 
arbeidsrechter, zooals alle menschelijke vonnissen, wel eens falen 
en onbillijk zijn. Maar geen enkele staat, die prijs stelt op open
bare orde, zal voor hen, die meenen zich over een rechterlijke 
uitspraak te moeten beklagen, de gelegenheid tot eigenrichting 
openen. Naast een volledige rechtspraak in arbeidszaken nog 
recht op staking en uitsluiting erkennen, is even absurd als aan 
een verhezende partij in een bezitsprocedure het recht verkenen, 
zich met geweld van het litigieuse goed meester te maken 266. 
Meer gegrond lijken de bezwaren, door Pereira dos Santos 
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aangevoerd tegen het principe van artikel 5 van het Statuut, dat 
„de rechtspraak uitsluitend toekomt aan den Staat". De gilden 
hadden behalve autonomie steeds ook eigen jurisdictie. Het was 
meer overeenkomstig de traditie geweest, wanneer de beslech
ting van arbeidsconflicten aan de corporaties zelf zou worden 
toevertrouwd 2se. 
Hoe aantrekkelijk het denkbeeld ook is, toch schijnt het eenigs-
zins het gewijzigde karakter van de arbeidsverhouding te ver-
waarloozen. Terwijl bij de vrije beroepen ongetwijfeld de eigen 
corporatie het meest competent is, om over vraagstukken be
treffende de uitoefening van het beroep te beshssen, is in handel 
en industrie de afstand tusschen arbeider en onderneming sinds 
de Middeleeuwen meestal te groot geworden, om de corporatie 
hier nog een geschikt instrument voor de rechtspraak te laten 
zijn. Zooals uit het geheel van artikel 5 duidelijk blijkt, is het 
bovenal de vrees voor klassenstrijd en -egoïsme, die den Staat 
naijverig maakt op het volledig behoud van zijn souvereiniteit 
over de justitie 267. 
De rechtbank van een corporatie zelf zou wel niet anders kunnen 
bestaan dan uit leden, voor de helft door de syndicaten, voor de 
helft door de gremios gekozen, met een onzijdig, buiten de 
corporatie staand jurist als voorzitter. Gaat het om een geschil 
tusschen gremio en syndicaat, dan behoeft men zich wel geen 
illusie te maken over de stemming in raadkamer: de stemmen 
der leden zullen elkaar opheffen; de voorzitter zal beshssen. Het 
is dus de voorzitter, die eventueel een collectief contract zal 
kunnen wijzigen. 
Terecht eischt de Staat echter het oppertoezicht over de te sluiten 
collectieve overeenkomsten. De overheid kan niet toestaan, dat 
een willekeurig, door een corporatie aangewezen jurist, wijziging 
gaat brengen in een door haar goedgekeurd contract. De benoe
ming van den voorzitter van de corporatieve rechtbank zal de 
Regeering dus aan zich moeten trekken. Tenslotte is het dus toch 
een door den Staat aangestelde rechter, die beshst. 
Dit kan ook niet anders: staatscontrole op de collectieve arbeids
overeenkomst plus rechtspraak in zake de collectieve arbeids
overeenkomst beteekent een door den Staat benoemde arbeids-
magistratuur. 
Daarenboven zou een eigen rechtspraak der corporatie weer 
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te kort schieten in geval van geschillen tusschen verschillende 
corporaties of tusschen de organen van verschillende corporaties. 
Hier is een staatsrechtspraak dus zeker onontbeerlijk. 
Door aan de arbeidsrechters, zooals artikel 52 van het Statuut 
doet, een gelijke onafhankelijkheid en waardigheid te verleenen 
en gelijke eischen van bekwaamheid te stellen als aan hun 
collega's in de gewone rechtbanken, zijn tenslotte ook de beste 
garanties geboden voor deugdelijk werk en verkrijgen zij per
soonlijk een hooger prestige, dan zij als ambtenaren der corpo
ratie zouden hebben 2 5 8. 
Artikel 52 van het Statuut bepaalt verder nog, dat de rechters 
worden bijgestaan door ambtenaren van het Openbaar Mini
sterie, die voor de uitvoering der wetten waken en de officieele 
beschermers der arbeiders zijn. De combinatie is weinig elegant, 
zooals Sanson niet zonder reden betoogt25e. Het Openbaar 
Ministerie behoort boven de partijen te staan. 
Taak van den ambtenaar is thans, mondelinge klachten van arbei
ders op schrift te stellen, de procedure te voeren voor hen, die 
niet in staat zijn zelf hun belangen te behartigen, advocaat van 
slachtoffers van bedrijfsongevallen te zijn, vertegenwoordiger 
van minderjarigen, enz. Maar dit officieel beschermheerschap 
over de arbeiders past toch minder bij zijn opdracht, partijen tot 
een minnelijke schikking te bewegen, eer zij tot procedeeren 
overgaan м о . 
Het was niet onreëel aan te nemen, dat de werkgevers wel in 
staat zijn zorg te dragen voor een behoorlijke uiteen2ettmg van 
hun belangen, terwijl daarnaast de arbeiders behoefte hebben 
aan een bekwaam pleitbezorger. Ook als inspecteurs der sociale 
wetten treden de ambtenaren wel bijna geheel als beschermers 
der arbeiders tegenover de patroons op. De gecombineerde op
dracht is dus wel begrijpelijk, maar beter was de waarneming van 
de arbeidersbelangen opgedragen aan afgevaardigden van het Na
tionaal Instituut voor Arbeid en Sociale Voorzorg, dat toch im
mers óók de taak heeft voor de loontrekkenden op te komen2β1. 
Naast deze rechtspraak staat de gewone tuchthandhaving der 
corporatieve organen tegenover hun eigen leden, die als sancties 
berisping, boete, schorsing en vervallen-verklaring van het lid
maatschap kent. Dat de organen deze jurisdictie hebben, die 
zelfs aan vrije vereenigingen toekomt, spreekt wel vanzelf ^ 8 . 

250 * 



Waar een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat, zal de inhoud 
van de individueele overeenkomst er grootendeels door bepaald 
worden; omgekeerd hangt echter het collectief contract of ac-
coord weer af van de wet op het individueele, voorzoover deze 
tenminste van dwingend karakter is. 
Ook hier kwam de Nieuwe Staat met een geheel herziene rege
ling bij wet no. 1.952 van 10 Maart 1937. Deze laat een ruime 
plaats aan de locale en professioneele gewoonten, wat des te 
meer noodig is, nu schriftelijke contracten zeldzaam zijn, ten 
deele als gevolg van het analfabetisme, ten deele ook als gevolg 
van het veelvuldig gebruik om zelfs hoogst belangrijke zaken 
mondeling af te doen. De nakoming van het gegeven woord 
wordt, vooral onder de boerenbevolking in het Noorden, zoo 
normaal geacht, dat het blijk zou geven van een minderwaardig 
wantrouwen indien men om schriftelijke bevestiging zou 
vragen 2e3. 
De opzeggingstermijn bij dienstbetrekkingen, aangegaan voor 
onbepaalden duur, hangt volgens artikel 10 niet meer af van de 
tijdsruimte tusschen twee loonsbetalingen, maar varieert — veel 
juister — van één tot zes maanden naarmate de dienstverhou
ding korter of langer bestaan heeft. 
Misschien zal de toekomst nog verder gaan in deze richting: 
bemoeilijking van het ontslag van oudere arbeiders en daardoor 
versterking van den band tusschen werklieden en onderneming ^4. 
Deze strekking is immers karakteristiek voor het Statuut van 
den Arbeid: de nauwe samenwerking in de onderneming schept 
een eenheid tusschen de betrokkenen. „Eigendom, kapitaal en 
arbeid", zeggen artikel 35 der Grondwet en 11 van het Statuut, 
„oefenen een sociale functie uit, in een bestel van economische 
samenwerking en solidariteit." De onderneming is er niet alleen 
om zoo groot mogelijke winst te behalen voor het kapitaal, 
zonder dat zij met iets anders behoeft rekening te houden. 
Terecht bepaalt artikel 14 van het Statuut: „Op het kapitaal, 
gestoken in agricultureele, industrieele of commercicele onder
nemingen rust de verplichting zijn wettige belangen in overeen
stemming te brengen met die van den arbeid en van de alge-
meene welvaart." 

Dit wil nu niet zeggen, dat aan de arbeiders noodzakelijk mede-
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zeggenschap moet gegeven worden in de bedrijfsleiding, dat 
men van hen in den een of anderen vorm mede-eigenaars moet 
maken of hen in de winst moet laten deelen. Natuurlijk wil de 
Grondwet de mogelijkheid hiervan niet uitsluiten; het kan zelfs 
aanbevelenswaardig zijn dit te doen. Daarom bepaalt artikel 36 
der Grondwet: „De ongeschoolde, geschoolde, of technische 
arbeid kan deelgenoot worden gemaakt aan de onderneming 
op de wijze, die de omstandigheden raadzaam doen zijn." Maar 
terecht verklaart artikel 15 van het Statuut in aansluiting hierop: 
„De leiding der ondernemingen, met alle daaraan verbonden 
verantwoordelijkheid, komt rechtens toe aan de eigenaars van 
het maatschappelijk kapitaal of aan hun vertegenwoordigers. 
Alleen krachtens vrije bewilliging van deze personen kan de 
arbeider deelnemen aan de leiding, de controle of de winst der 
ondernemingen. 
Pereira dos Santos acht deze bepaling onjuist. Voor het oogenblik 
kan zij er nog mee door, maar bij een hoogere trap van ontwik
keling komt naar zijn oordeel aan de arbeiders medezeggenschap 
rechtens toe гбБ. 
Mijns inziens heeft hij hierin ongelijk. De leiding van een onder
neming behoort aan dengeen, die eigenaar is en ook de wettelijke 
aansprakelijkheid draagt. Vooral in zeer kleine zaken zal overleg 
tusschen patroon en arbeider goede resultaten kunnen hebben en 
is het ook economisch beter gebleken het personeel bij de onder
neming te interesseeren *". De directie van een groóte maat
schappij valt echter niet zoo gemakkelijk te democradseeren; het 
personeel zelf zou wellicht het eerste slachtoffer daarvan zijn. 
Recht van spreken hebben de werklieden alleen als het maat
regelen betreft, die onmiddellijk de arbeidsvoorwaarden raken ̂ 7. 
Dit recht kunnen zij doen gelden bij onderhandelingen en proce
dures over collectieve arbeidsovereenkomsten. Zeer belangrijke 
maatregelen van ondememersgroepen, die hun weerslag hebben 
op een geheel bedrijf, worden thans door de Regeering gecon
troleerd, maar zullen in de toekomst onderworpen zijn aan het 
oordeel der corporatie. Met andere woorden: de arbeiders krijgen 
dan medezeggenschap, evenwel niet rechtstreeks, doch via de 
corporatieve organen, en zij geldt het bedrijf, niet de enkele 
onderneming ^8. Of daarnaast nog een directe deelneming aan 
leiding, eigendom of winst in een bepaalde fabriek of maat-
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schappij raadzaam is, heeft de eigenaar van geval tot geval uit te 
maken; het is echter een concessie, geen recht жв. 
Naar het gezaghebbend oordeel van Von Nell Breuning, Hentzen 
en Koenraadt kan men zeggen, dat dit ook het standpunt is van 
de encycliek „Quadragesimo Anno" яа. In volkomen overeen
stemming met deze schrijvers waarschuwt Salazar er eveneens 
tegen, in dergelijke deelneming de oplossing van het sociale 
vraagstuk te zoeken. Veel belangrijker dan de een of andere 
associatie-vorm is het, den arbeider een rechtvaardig loon te ver
zekeren. Daarop is hij tenslotte voor het onderhoud van zichzelf 
en zijn gezin aangewezen ^71. Zonder overdrijving kah men 
zeggen, dat hier de kern van het geheele sociale vraagstuk ligt. 

Niets is voor de menschheid op den duur zoo grievend en zoo 
ondragelijk als het felle contrast tusschen eenige overmatig rijken 
en de groóte massa van hen, die slechts met moeite rond kunnen 
komen. Te meer, nu die opeenstapeling van kapitaal lang niet 
altijd bij personen plaats vindt, die zich onderscheiden door 
buitengewone bekwaamheid of andere eigenschappen, die hen 
belangrijk maken voor de gemeenschap. Hoe groot ook de 
natuurlijke verschillen tusschen de menschen in karakter, be
gaafdheid en kennis zijn, zij schijnen toch niet te kunnen recht
vaardigen, dat enkele tientallen het overgroote gedeelte van het 
volksvermogen in handen hebben; men kan niet ontkomen aan 
den indruk, dat er iets gehaperd heeft aan de verdeeling van de 
arbeids-opbrengst ^2. Er gaan daarom kreten op tegen het kapi-
talisme, maar in werkelijkheid is men niet gegriefd over het feit, 
dat er zooveel kapitahsten zijn, doch over het feit, dat er slechts 
zoo weinig zijn ^73. Niet de som van alle vermogens is de maat
staf voor de welvaart van een natie, maar de wijze waarop de 
eigendom onder de burgers is verdeeld. 
Dit beteekent niet, dat een algemeene egalisatie nu het ideaal zou 
zijn. Ab ongelijke menschen voor ongelijke prestaties met een 
gelijke portie uit de totale opbrengst bedeeld worden, geschiedt 
er onrecht. Maar er geschiedt ook onrecht, als een groóte massa 
doorloopend misdeeld wordt. En onrecht is altijd een bedreiging 
voor de maatschappij, waarin het gepleegd wordt. „Eerst dan 
immers zal het economisch-sociaal organisme duurzaam geves
tigd zijn, en zijn bestemming bereiken, wanneer zoowel de ge-
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meenschap als de individuen zullen deelen in al de goederen, die 
door de schatten der natuur, door de techniek, en door de 
sociale organisatie van het economisch leven kunnen worden 
opgebracht," leert de encycliek „Quadragesimo Anno" ^*. Ieder 
zijn deel, wat hem toekomt, naar zijn prestatie. Niet allen gelijk, 
maar wel allen iets, niet enkelen alles. 
Gelijkheid van fortuin zou slechts door tyrannieken dwang te 
handhaven zijn, want zij is onnatuurlijk. De ongelijkheid is 
daarentegen natuurlijk en zelfs in het belang der gemeenschap, 
die anders zou verstarren. „Een georganiseerde samenleving ', 
schrijft Da Costa, „is een gedifferentieerde samenleving, en aan 
het verschil in functie moet principieel een economisch verschil 
beantwoorden. Op den dag, dat een medicus evenveel zou ver
dienen als een straatveger, zou de straatveger geen prikkel meer 
hebben om zijn levenspeil te verhoogen en de medicus zou geen 
stoffelijke vergoeding meer ontvangen voor de studies, die hij 
genoodzaakt was te doen om zijn diploma te behalen. Wat wel 
waar is, is dit: — en dit geldt voor alle lagen der maatschappij — 
dat de straatveger evenveel recht heeft als de medicus op voedsel 
en kleeding, op het bezit van een huis om te wonen en op het 
grootbrengen van kinderen ^6." 
Dit recht kan alleen duurzaam verzekerd worden door een cor
poratieve ordening van het maatschappelijke leven. Zoo ergens, 
dan is het juist wel hier geweest, dat het vrije spel der economi
sche krachten gefaald heeft in het verkrijgen van de beloofde 
spontane harmonie. De ongebondenheid bracht nooit anders dan 
dissonanten voort. Nergens ontkwam men tenslotte aan de nood-
zakelijkheid van ingrijpen van hoogerhand; wanneer sommige 
buitensporigheden niet door dwang beteugeld waren, zou staat 
voor staat aan revoluties zijn ten gronde gegaan. Ook hier is 
geen keus tusschen interventie en non-interventie; er is slechts 
keus tusschen goede, dat wil zeggen corporatieve, en slechte, 
dat wil zeggen overheids-interventie. 
Evenwel, het onrecht moet op dit gebied zonder uitstel, ten 
spoedigste worden opgeheven, wil de maatschappij niet neer
gestort worden in een chaos. Men kan niet wachten, tot de cor
poraties hier regelend zullen optreden m. Weliswaar behoort 
een rechtstreeksche loonsbepaling van overheidswege in alle be
drijven tot de onmogelijkheden en zou zij ook het geheele econo-
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mische bestel overleveren aan den staat, maar op verschillende 
punten zal de wetgever toch zijn bindende voorschriften moeten 
uitvaardigen om redelijke verhoudingen te verkrijgen m. 
Het doel van deze maatregelen omschrijft artikel 31 sub 3 der 
Grondwet en artikel 7 sub 3 van het Statuut ab volgt: „den 
laagsten prijs en het hoogste salaris te verkrijgen, vereenigbaar 
met de rechtvaardige belooning van de andere productie
factoren, door middel van vervolmaking der techniek, der dien
sten en van het credietwezen." Deze woorden doen terstond 
uitkomen, dat rekening moet worden gehouden met de gerecht
vaardigde aanspraken van het kapitaal. Dit is niet alleen billijk 
tegenover den bezitter, maar tevens dienstig voor het algemeen 
welzijn. Zoo zegt dan ook artikel 18 van het Statuut: „Het kapi
taal moet, uit hoofde van de sociale functie die het vervult, om
ringd worden met de beschermende middelen vereischt door 
het openbaar belang. De ondernemingen zijn verplicht reserves 
te vormen, bestemd om hen te beschermen tegen de wissel
valligheden, eigen aan hun werkzaamheid, om de aanpassing 
aan de ontwikkeling der markt te vergemakkelijken en crises te 
voorkomen." De individueele zijde is beklemtoond in artikel 16: 
„Het recht op instandhouding of aflossing van het kapitaal der on
dernemingen en dat op het rechtvaardig rendement ervan, spruit 
voort uit den aard der zaak. De belangen of rechten van den 
arbeid kunnen daartegen niet prevaleeren." Hier is zelfs de klem
toon te sterk gelegd, door elke restrictie achterwege te laten. Het 
is niet zoo kras bedoeld, als de vrij ongelukkig klinkende redactie 
doet vermoeden. Er is geen sprake van, dat dividend steeds gaat 
boven salaris, een bewering, die wel heel slecht zou passen in 
de sociale sfeer van het Statuut, en ook volkomen in strijd zou 
zijn met het voorgaand artikel, dat immers de leiding en alle 
risico's van een onderneming rechtens laadt op de schouders 
van het kapitaal. 
Pereira dos Santos en Sanson hebben artikel 16 dan ook zeer 
juist in verband gebracht met artikel 20, dat immers bepaalt: „De 
ondernemers moeten samenwerken met den Staat en met de 
corporatieve organismen voor de verbetering van de economi
sche omstandigheden van hun arbeiders, binnen de rechtvaardige 
grenzen getrokken door artikel 16." Tezamen geven dus deze 
artikelen dit resultaat: de ondernemers vervxülen een sociale 
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functie, zij mogen zich niet alleen door persoonlijk winstbejag 
laten leiden. Het algemeen welzijn en de naastenhefde leggen 
hun plichten op, waarvan de vervulling door den Staat desnoods 
afgedwongen kan worden, maar nooit zóó, dat de strikte rechten 
van het kapitaal worden aangetast z'e. Wij zullen later, onder 
andere bij de behandeling der tewerkstelling van werkloozen, 
nog toepassingen van dit beginsel tegenkomen. 
Pereira dos Santos en Sanson hebben echter ongelijk, als zij 
hiermee de beteekenis van artikel 16 geheel uitgeput achten. Het 
spreekt immers niet alleen van de belangen, maar ook van de 
rechten der arbeiders, die niet prevaleeren tegen de rechten van 
het kapitaal op instandhouding, aflossing en winst. Hun uitleg
ging verklaart deze woorden niet. De oplossing zit naar mijn 
meening hierin, dat immers, naar later nog uitvoeriger zal wor
den toegelicht, door bijzondere omstandigheden van het bedrijf, 
het loon ook soms beneden het in principe rechtvaardige mini
mum kan dalen. 

Het Statuut geeft in artikel 24, § 1 en 2, eenige voorschriften 
betreffende de vaststelling en betaling van het loon, die geen 
verklaring behoeven. „Nachtarbeid moet hooger worden be
taald dan arbeid overdag, tenzij hij wordt volbracht in een 
regelmatig ploegenstelsel. Wanneer stukloon wordt betaald en 
de aflevering lang duurt, moeten hier wekelijksche of veertien-
daagsche voorschotten op worden gegeven." 
Dit raakt echter nog niet de verdeeling van het maatschappelijk 
inkomen. Op dit gebied bestrijdt dan de Grondwet allereerst de 
onrechtvaardige verdeeling tusschen de loontrekkenden onder
ling, die plaats vindt door cumulatie van betrekkingen. 
Artikel 27 verbiedt in het algemeen, en afgezien nog van wette-
lijke incompabiliteiten, ambten van den Staat of van gemeenten 
en dergelijke te cumuleeren. In aansluiting hieraan bepaalt de 
eenige paragraaf van artikel 40, dat ook de cumulatie van betrek
kingen in particuliere ondernemingen bemoeilijkt zal worden, 
als zijnde in strijd met het algemeen stoffelijk en zedelijk welzijn. 
Wie zich de resultaten herinnert van de Fransche enquête in 
1932, waarbij bleek dat 90 personen tezamen 735 leidende posten 
bekleedden in belangrijke maatschappijen, zal deze laatste kwali
ficatie niet overdreven vinden27e. In Portugal is combinatie 
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zelfs van zeer uiteenloopende baantjes, vooral in de hoogere 
beroepen, niet ongewoon. Descamps vertelt van artsen en onder
wijzers, die tegelijkertijd rentmeester zijn; leeraren aan een gym
nasium, die een winkel drijven; Sieburg van marine-officieren, 
die schoenen verkoopen; van landmeten, die dansonderricht 
geven; van een slachthuisdirecteur, die ook den dienst der plant
soenen leidt; van een chef der afdeeling gevangeniswezen ten 
departemente, die een bijverdienste heeft als organist in een der 
hoofdkerken. Men vertelde hem ook, dat de ambtenaren van 
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken 's avonds gezamenlijk 
als chorus-boys in een revue optraden, doch dit bleek een grap 
te zijn!2β0. 
Aan deze toestanden valt niet met enkele pennestreken een einde 
te maken. Veelal vloeien zij minder voort uit de schraapzucht 
van baantjes-hamsteraars dan uit het buitengewoon lage peil 
der salarissen, vooral bij ambtenaren. Elke cumulatie verbieden 
zou hier eerder het onrecht vergrooten 2 β 1. Salazar zeide daarom 
toe, het decreet van 1928 op de onvereenigbaarheid van som
mige functies, in het belang van den goeden loop der verschil
lende diensten strikt te zullen handhaven, maar verder geen 
rigoureuze reglementen hierover te willen uitvaardigen, aleer 
het kwaad in zijn wortel, de ontoereikendheid der loonen, was 
aangetasta82. 

Hier zijn wij dus gekomen aan het vraagstuk van de rechtvaar
dige verdeeling van het nationale inkomen over de verschillende 
klassen: het ethisch juiste loon, dat in werkelijkheid toch ook 
niet anders is dan het economisch juiste loon ш . „Het loon," 
schrijft Dr. Hentzen, „moet ni. zoo worden vastgesteld, als 
het doel der economische arbeidsgemeenschap, „het algemeen 
economisch welzijn" (QA 74), dat eischt. En dus geen loonen, 
zoo hoog of zoo laag, dat dit algemeen economisch welzijn 
schade lijdt." Zoowel te lage loonen, die de koopkracht der 
groóte massa drukken, als te hooge loonen, die de prijzen te veel 
opdrijven, verminderen de afzetmogelijkheid der producten en 
zijn dus gelijkelijk voor ondernemer en arbeider schadelijk 284. 
Eén ding mag echter nooit uit het oog verloren worden, zoowel 
in het belang van den individueelen arbeider als van het gemeene-
best. Wij leven in een maatschappij, waar zeer velen geen enkel 
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ander middel hebben om in hun onderhoud te voorzien, dan 
het loon voor hun dagelijksch werk. Maar dan eischt de recht
vaardigheid ook, dat zij inderdaad genoeg kunnen verdienen 
om de onkosten van hun leven daarmee te dekken. Het minimum, 
waarmee een redelijk menschwaardig bestaan geleid kan worden 
en dat begrijpelijkerwijze in verschillende kringen der samen
leving, in verschillende landen en in verschillende tijden dus ook 
verscHllend zal zijn, is tegelijkertijd het minimum, waarbeneden 
het rechtvaardig loon niet kan dalen. Een behoorlijk arbeider is 
altijd de kosten van zijn levensonderhoud waard. „Aan den 
arbeid ligt ten grondslag de fundamenteele noodzakelijkheid het 
leven te behouden en aan anderen mede te deelen; aan den 
arbeid ligt ten grondslag het leven van den arbeider," zegt Sala-
zar. „Er is geen grens in de hoogte aan de verheffing van het 
levenspeil van hem, die arbeidt; er is niet het minste kwaad in, 
dat dit steeds meer stijgt, naarmate het geheel van 's lands econo
misch bestel dit mee brengt. Het loon heeft daarom geen be
paald maximum, maar er kan wel een minimum-grens voor 
vastgesteld worden, opdat het niet daalt beneden hetgeen ver-
eischt is voor een behoorlijk en menschwaardig leven ' 2 8 Б . 
Hiervan gaat ook het Statuut uit in artikel 24: „Het tractement 
of loon heeft in principe een minimumgrens, overeenkomstig 
het noodzakelijk levensonderhoud. Dit is evenwel niet onder
worpen aan onwrikbare regels en wordt vastgesteld, hetzij door 
de arbeidsovereenkomsten, hetzij door de corporatieve regle
menten, in overeenstemming met de normale eischen der pro
ductie, der ondernemingen en der arbeiders en ook met de 
opbrengst van den arbeid zelf." In Portugal is men terecht niet 
zoo ver gegaan als in Brazilië, waar eens en voor al wettelijk 
het loonminimum voor iedere provincie werd vastgesteld. Ook 
artikel 21 van het Statuut spreekt van het gegarandeerde „recht 
op een menschelijkerwijs voldoend loon", dat evenwel geen 
schade mag toebrengen aan „de economische, juridische en 
moreele orde der samenleving." 

Dit voert tegelijkertijd weer terug naar den term uit artikel 16, 
dien Pereira dos Santos en Sanson als onbegrijpelijk willen ver-
waarloozen: het kan zijn, dat het recht van den arbeider op dit 
minimum niet prevaleert tegen het recht op instandhouding, 
aflossing en rendement van het kapitaal. De arbeider kan niet 
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eischen, dat hem dit loon betaald wordt, als de onderneming 
daardoor ten gronde zou gaan; hij zou daarmee ook zijn eigen 
bron van inkomsten geheel doen opdrogen. Daalt het loon onder 
den dwang der omstandigheden beneden het redelijke bestaans
minimum, dan geschiedt er wel onrecht, maar de onrechtvaar
digheid ligt in dit geval niet in de vaststelling zelf van het 
bedrag, maar in het plichtsverzuim van de directie, die de onderne
ming slecht beheercle, ofwel in het optreden van hen, die haar on
billijke lasten oplegden of haar door onbeteugelde concurrentie 
dwongen de producten beneden den redelijken prijs te verkoopen. 
Het loonminimum veronderstelt normale verhoudingen. Raakt 
de onderneming in moeilijkheden, dan zal het kapitaal wel in 
de eerste plaats verpUcht zijn zelf het risico te dragen, omdat het 
omgekeerd ook van gunstige omstandigheden het meeste profi
teert. Tegenwoordig, nu meestal gewerkt wordt met anoniem 
kapitaal, dat van buiten is opgenomen, is het echter meestal niet 
mogelijk de kapitaalrente beneden het normale peil te redu-
ceeren, zonder het voortbestaan van de onderneming zelf in 
gevaar te brengen. Zoo zal dan tenslotte zelfs het recht van den 
arbeider op zijn minimumloon moeten wijken. Dit is ook de 
zin van artikel 16 van het Statuut28β. 
Nu het op rechtvaardige wijze vastgestelde loon de welvaarte
en crisis-bewegingen van het economisch leven meemaakt, is 
een minimum niet in het algemeen wettelijk te bepalen 287. De 
corporaties zullen dit in de toekomst op soepele wijze kunnen 
doen, terwijl in het heden de fixeering bij collectieve arbeids
overeenkomst wel het beste middel lijkt. Slechts waar deze 
ordening door de particuüeren zelf ontbreekt, kan tijdelijk een 
ingrijpen van den staat noodig zijn. 
De decreet-wet no. 25.701 van 1 Augustus 1935 machtigt daarom 
den Onder-Staatssecretaris voor de Corporaties een minimum 
vast te stellen „telkens wanneer een systematische daling der 
loonen het gevolg blijkt te zijn van onbeteugelde concurrentie 
in den een of anderen tak van handel of industrie, en deze daling 
gaat beneden een redelijk peil" 2ββ. In de considerans dient deze 
wet zich aan als een noodmaatregel vanwege de onvoldoende 
ontwikkeling der corporatieve organisatie. Later zal de staat 
slechts tusschenbeide kunnen komen als met onderling overleg 
niets valt te bereiken 2ββ. 
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Tot nu toe is nog slechts sprake geweest van een minimum, vol
doende voor het redelijk levensonderhoud. De vraag rijst echter: 
wiens levensonderhoud? Dat van den arbeider alleen of ook dat 
van zijn gezin? Het Statuut geeft hier geen antwoord op, wel 
de Grondwet in het reeds vroeger terloops besproken artikel 14 
sub 3: de Staat en de plaatselijke overheden moeten ,,de invoering 
van het gezinsloon bevorderen." 
Dit is volkomen redelijk. Het gezin van den arbeider is, zeker 
als men vrouwen- en kinderarbeid wil beperken, grootendeels 
voor zijn bestaan afhankelijk van het loon van den huisvader. De 
arbeider heeft wettelijk den plicht voor zijn gezin te zorgen; 
over andere middelen dan zijn loon beschikt hij meestal niet; 
deze plicht is dus een onzinnige eisch als daaraan niet het recht 
op voldoend loon beantwoordt2eo. Bovendien moet de werk
man niet alleen zijn eigen krachten herstellen na volbrachten 
arbeid; hij leeft niet eeuwig en moet dus zorgen, dat na zijn 
dood andere handen zijn taak kunnen overnemen. Niet alleen 
het levensonderhoud van den arbeider zelf, maar ook het groot
brengen van de arbeidersjeugd behoort dus tot de normale 
productiekosten van een bedrijf. Dat jarenlang de trek van de 
boerenbevolking naar de steden aan de industrie „gratis en 
franco" den noodigen toewas van krachten verzekerd heeft, neemt 
niet weg, dat op den duur de bedrijven toch ook zelf de ver
vanging van menschenmateriaal zullen moeten financieren 291. 
Met dit inzicht is evenwel het vraagstuk nog niet volledig opge
lost, want in de vaklitteratuur onderscheidt men tweeërlei soort 
van gezinsloon: het relatieve en het absolute 292. „Het relatief 
gezinsloon is dat, hetwelk rekening houdt met den familiestaat 
van den arbeidende, nl. met het feit of hij gehuwd is of niet, en 
met het aantal kinderen dat de gehuwde arbeidende heeft, hoe 
groot dit aantal ook zij." Het absoluut gezinsloon is, naar de 
definitie van Aengenent, „een loon, hetwelk niet varieert met 
de vermeerdering van het gezin, doch dat voor ieder gezin en 
ook voor den volwassen arbeider gelijk is, en wel van die 
grootte, dat het voldoende is om een gezin met een gemiddeld 
aantal kinderen te onderhouden." Onder normaal aantal kin
deren verstaat men dan twee, drie of vier 2вз. 
De strijd over de juistheid van deze stelsels is in de sociologische 
vakhtteratuur nog niet uitgevochten. In Nederland kan men 
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tegenover elkaar stellen als verdedigers respectievelijk van rela
tief en van absoluut gezinsloon, Dr. Hentzen in zijn „Commen
taar op Quadragesimo Anno" en Dr. Koenraadt in zijn dissertatie 
„Rechtvaardig arbeidsloon". Ik moge mij hier verder scharen 
aan de zijde van Dr. Koenraadt. Het relatief loon heeft als con
sequentie ongelijk loon voor gelijke prestatie. Dit is al zeer 
weinig aannemelijk. Het absoluut loon gaat uit van hetgeen 
normaal is. Het laat daarnaast alle ruimte open voor buiten
gewone maatregelen bij uitzonderingsgevallen, maar weigert 
het uitzonderlijke met het gewone op één lijn te stellen. Dr. Koen
raadt citeert in dit verband de uitspraak van Thomas van Aquino: 
„Het al dan niet goed zijn der menschelijke handelingen in de 
orde der natuur moet worden gemeten niet naar hetgeen bij 
toeval, nu en dan geschiedt, maar naar hetgeen als regel plaats 
heeft" 2M. 
Een uitspraak over de bedoelingen van den Nieuwen Staat op 
dit gebied ontbreekt. Voorloopig zal, wat men ook voor de 
toekomst moge wenschen, het relatief gezinsloon wel de eenige 
oplossing blijven, omdat het minder kost het loon te stellen op 
het bestaansminimum van een volwassen arbeider en verder toe
slagen te geven voor gehuwden en voor elk kind, dan aan eiken 
werkman voldoende uit te keeren voor het onderhoud van een 
normaal gezin 295. Zoo heeft thans het Instituut voor Visch-
conserven een regeling gemaakt voor een fonds, waaraan de 
arbeiders 10 % van hun loon afstaan; het Instituut draagt zelf een 
gelijk bedrag bij. Uit dit fonds worden toeslagen verstrekt voor 
de vrouw en elk minderjarig kind, bij de geboorte van een kind, 
voor het onderhoud van behoeftige inwonende familieleden, 
voor begrafeniskosten, terwijl tenslotte aan kinderen van arbei
ders bij hun trouwen of bij hun meerderjarigheid een bruidschat 
meegegeven wordt. Ook in verschillende andere industrieën is 
reeds bij collectieve arbeidsovereenkomsten een relatief gezins
loon ingevoerd 2ββ. 

Alleen langs den weg van het gezinsloon zal de arbeider tenslotte 
kunnen komen tot dat andere ideaal: een bescheiden bezits
vorming. Dat de werkman zelf, zooals in den gildentijd, weer 
in het bezit zou komen van de productiemiddelen, persoonlijk, 
in corporatief verband of door coöperatieve vereeniging, lijkt 
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een utopie, een teveel aan sociale romantiek, gezien de kostbare 
en ingewikkelde techniek van een groot deel der hedendaagsche 
voortbrengingsmethoden ze7. Misschien is deze wensch hier en 
daar, maar waarschijnlijk toch niet op groóte schaal te verwer
kelijken, hoe aantrekkelijk zij ook klinkt. 
In het vorige hoofdstuk hebben wij al gezien, hoe de Nieuwe 
Staat zich ten zeerste bewust is van de groóte beteekenis voor 
het gezins- en maatschappelijk leven van een „casal de familia", 
hefst in den meest soliden en dus onroerenden vorm, als stukje 
grond voor den landarbeider, als eigen huisje voor den werk
man in de stad. De zuiver op het materieele ingestelde economie 
van voorheen had nimmer oog voor den enormen psychologi
schen invloed, die van bezitsvorming op de groóte massa uitgaat. 
De democratie had aan de burgers het algemeen stemrecht gege
ven en verzekerde nu aan het volk, dat het een natie van koningen 
was. De Nieuwe Staat gaat verder en streeft naar een natie van 
koninkrijken, in het volle besef, dat niet de titel van koning maar 
de daadwerkelijke heerschappij aan een mensch macht geeft. 
Een bezitloos proletariaat is gemakkelijker te beheerschen en te 
disciplineeren, daarom onderwerpt het zich gemakkelijker aan 
de tucht van het Communisme; het heeft niets te verhezen en 
kan alles winnen. Een massa van kleine bezitters is onafhanke
lijker, daardoor meer conservatief, meer „orthodox", want min
der vatbaar voor mode-stroomingen, meer traditioneel, meer 
nationaal-gezind, meer ordelievend, dus meer revolutionnair als 
de samenleving dreigt te ontaarden. Maar haar revolutie is nooit 
een nihilistische. 
Met nadruk is steeds gesproken van kleine bezitters, en bescheiden 
vermogen. Het kan niet de bedoeling zijn alles te nivelleeren. 
Wie eerbied voor den eigendom wil aankweeken moet niet 
beginnen allen rijkdom te onteigenen, en alle menschen tot groot-
kapitaalbezitters te maken is een materieele onmogelijkheid. 
Maar een bescheiden bezitsvorming is onherroepelijk eisch van 
gezond economisch en sociologisch inzicht298. Zij kan alleen 
plaats vinden via het loon, en het huurkoop-systeem van de 
goedkoope arbeiderswoningen, in het vorige hoofdstuk beschre
ven, toont hoe in Portugal de mogelijkheid ook in de practijk 
geschapen is. 
Uit den eisch van bescheiden bezitsvorming, door de encycliek 
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„Quadragesimo Anno" gesteld, heeft Dr. Hentzen een krachtig 
argument willen putten voor het door hem verdedigde relatieve 
gezinsloon. Van oversparen kan eerst sprake zijn, aldus betoogt 
hij, wanneer aan de normale behoeften van alle gezinsleden, niet 
alleen van het tweede en derde, maar ook van het tiende of 
twaalfde kind, is voldaan. Wie dus bezitsvorming vraagt, moet 
allereerst een relatief gezinsloon vragen 2β9. 
Deze redeneering lijkt mij niet overtuigend. Ook de bezits
vorming, evenals het rechtvaardig loon, veronderstelt normale 
omstandigheden, dus een gemiddeld gezin, dat niet gedrukt 
wordt door buitengewone lasten. Het loon hoeft niet zoo gesteld 
te worden, dat ieder gezin zijn „casal de famflia" kan vormen; 
het is voldoende als de doorsnee-arbeider hiertoe in staat is. 
Nu Dr. Hentzen verder aanvoert, dat het totaal van de uit te 
keeren relatieve gezinsloonen lager is dan dat der absolute, lijkt 
het ook niet twijfelachtig, of de arbeidersklasse in haar geheel 
zal op grooter schaal tot bezitsvorming kunnen komen bij de 
invoering van het absolute gezinsloon. 
De weg daarheen is ver en gaat via minimum individueel salaris, 
gehuwden- en kindertoeslagen, en relatief gezinsloon. De groóte 
moeilijkheid blijft echter, dat de toestand der onderneming te 
allen tijde weer het loon kan drukken beneden het rechtvaardige 
minimum. 

Als het slechte rendement der onderneming te wijten is aan 
tekortkomingen van de leiding, dan kan in uiterste gevallen 
alleen een sociale eere-rechtbank helpen, die incapabelen ver
biedt deel uit te maken van een directie. 
Maar in de meeste gevallen berust de daling der loonen slechts 
op de daling der prijzen, waarmee zij in onverbrekelijk verband 
staan300. Handhaving der loonen op de ethisch- en economisch-
juiste hoogte is dus alleen mogelijk bij een algemeene saneering 
van het geheele bedrijf. In een ongeordende economie is het de 
marktprijs der producten, die het loon bepaalt, zonder dat de 
rechtvaardigheid hierbij een beslissende rol speelt. Hiertegenover 
betoogt Gaetano, dat de productiekosten van een artikel 
hooren uit te gaan van het rechtvaardig loon. De individu-
alistische economie bracht ook hier slechts een Umwertung aller 
Werte. Zij maakte den prijs tot factor van het loon, terwijl in 
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een geordend samenstel het loon factor is van den prijs 3 0 1. 
Rechtvaardig loon is niet bestaanbaar zonder rechtvaardigen 
prijs; rechtvaardige prijs veronderstelt weer rechtvaardige prijs
politiek der verschillende ondernemingen ten opzichte van elkaar, 
dus geen niets ontziende, onbeteugelde concurrentie. Al wat in 
deze paragraaf voorafging wordt een ijdele illusie, de billijk 
geordende verhoudingen tusschen arbeiders en werkgevers zijn 
niet te verkrijgen, als niet ook het bedrijf zelf billijк geordend 
is3 0 2. Hoe kan men ook van de arbeiders vragen de onder
nemers te respecteeren, als de ondernemers elkaar niet res
pecteeren г 

De vrije concurrentie is van het troetelkind der economische 
theorie geworden tot de verschoppelinge van de economische 
practijk. Nog in 1852 verklaarde de „Dictionnaire d'Économie 
Politique", die mag gelden als de grondwet der klassieke staat
huishoudkunde: „De concurrentie is voor de industrie, wat de 
zon is voor de natuur"303. Sindsdien bleek echter menige in
dustrie het soms wat ziekelijk maanlicht van kartel of trust te 
prefereeren. 
Het was de vrije concurrentie, die volgens de klassieke theorie 
het natuurlijk evenwicht, de spontane harmonie in het econo
misch leven teweeg zou brengen. Deze automatische regeling is 
echter een illusie gebleken. Het groóte succes van het leerstuk 
berustte wel in de eerste plaats op de volmaakte vrijheid, die 
het het aan individueele winzucht en aan de onverantwoordelijk
heid, die het predikte ten aanzien van het lot der misdeelden; in 
de tweede plaats op zijn verbluffende simpelheid. „Als wij ons 
een economische organisatie voorstellen", schrijft Costa Leite, 
„samengesteld uit producenten van gelijke kracht, met absolute 
bewegelijkheid in de verschillende producties (dat wil zeggen, 
dat ieder op elk oogenblik een minder loonende bezigheid kan 
verruilen voor een meer winstgevende), allen bezield met een 
gelijke zucht om winst te maken en ongevoeUg voor iederen 
prikkel van nict-economischen aard, dan is het zeker, dat de 
concurrentie, in theorie, de strekking zou hebben om de pro
ductiekrachten te verdeden overeenkomstig de behoeften, alleen 
al door de schommelingen van de marktprijzen, en ook een even
wicht zou bewerkstelligen door uitschakeling van de onder-
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nemers-winst, daar de wedijver der producenten den prijs van 
het product zou doen dalen tot het peil der productiekosten. Het 
is eveneens zeker, dat in een stelsel van concurrentie het aan
brengen van vernieuwingen gestimuleerd zou worden, omdat 
hij, die hiertoe overging, een extra winst zou maken, die dan 
weer door de concurrentie der anderen uitgeschakeld moest 
worden" 301. Deze redeneering is inderdaad onweerlegbaar en 
daardoor zóó verleidelijk, dat men geneigd is de voorwaarden 
te vergeten, bij den aanvang gesteld. In de werkelijkheid zijn 
echter deze voorwaarden nooit vervuld. De klassieke economie 
heeft hier evenwel de oogen voor gesloten en van een abstract 
schrijf tafelproduct een program van actie gemaakt. 
Want het is niet waar, dat de producenten in de economische 
organisatie even sterk staan. Het is evenmin waar, dat de men
schen gelijkelijk en uitsluitend door economische prikkels worden 
geleid bij hun handelingen. Zelfs een koe is hierboven verheven. 
En tenslotte is het niet waar, dat het steeds mogelijk is een minder 
winstgevende werkzaamheid te verwisselen voor een andere, 
zoodra deze betere winstkansen biedt. De kostbare, op een 
bepaalde productie gespecialiseerde machines, vormen al een 
onoverkomelijk beletsel. Het geïnvesteerde kapitaal is niet meer 
plotseling los te maken. Als de prijs van een voortbrengsel daalt, 
trachten daarom de ondernemingen hun winst op peil te houden 
door den omzet te vergrooten, precies het omgekeerde dus van 
wat de klassieke economie voorspelde. De geschoolde arbeider 
kan zich ook niet plotseling op een ander ambacht werpen, waar 
hij alle door leering en oefening moeizaam verkregen voordeden 
zou verspelen. Liever zal hij genoegen nemen met minder salaris 
en langere werktijden, dat wil zeggen, ook hij gaat bij prijsdaling 
de productie juist vergrooten. Zeer zeker komt de aanpassing 
eindelijk tot stand, maar niet door verandering van werkzaam
heid, doch door faillissementen en hongersnood305. 
Dr. Kuin heeft in zijn proefschrift „Ordening als maatschappelijk 
verschijnsel" uitvoerig aangetoond, hoe aan een georganiseerd 
bedrijfsleven volkomen dezelfde middelen ter beschikking staan 
om aanpassing aan veranderde omstandigheden te verkrijgen, 
als geboden worden door de vrije concurrentie, maar bovendien 
nog andere meer 30e. Het instrumentarium wordt door ordening 
uitgebreid en verfijnd; het weet bij te slijpen, waar vrije con-
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currentie met haar meer primitieve en grove middelen slechts 
af kan hakken. Gide en Rist constateeren dan ook, dat overal, 
waar de oude ordening plaats maakte voor de vrije concurrentie, 
onmiddellijk als onafscheidelijke begeleidende verschijnselen op
traden pauperisme en economische crises, met andere woorden: 
onrecht en ellende307. 
Wat de crisis te boven komt, is daarbij lang niet altijd het 
moreel of zelfs maar het economisch beste. De selectie is zeer 
ongunstig, een premie op gebrek aan scrupules308. Zooals Salazar 
in zijn interview met Sieburg verklaarde, gaat zij gepaard met 
enorme verhezen voor de volkswelvaart in haar geheel, gebrek
kige aanpassing aan de behoeften, overmatige investeering van 
kapitaal, overdreven mechanisatie, onverstandige toepassing der 
productiemiddelen309. Om al deze redenen was de vrije con
currentie gedoemd zich zelf te vernietigen. 
Zooals steeds bleek ook hier de natuur sterker dan de onnatuur-
lijke, door de liberale economie opgedwongen vrijheidsleer 310. 
De ondernemers gingen weer hun gilden vormen. Want wat 
zijn hun kartels, concerns, trusts, restrictie-commissies en geheime 
ententes anders dan patroonsgilden, zonder de gerichtheid op het 
algemeen welzijn, zonder de geestelijke beteekenis van vroeger? 
Waar het gelukte een monopolie te verkrijgen, had men alles 
weer terug van voorheen: belemmering van den vrijen groei 
der afzonderlijke ondernemingen, de vastgestelde prijzen, den 
dwang tot het verband toe te treden, de gesloten kaste waarvan 
men soms slechts door erfelijke opvolging lid kon worden, de 
bestrijding der economische activiteit van buitenstaanders. Al die 
befaamde „hinderpalen voor de nijverheid" werden door de 
nijverheid zelf weer in haar drang tot levensbehoud opgericht, 
waarbij zij soms zelfs niet versmaadde de hulp van den staat 
in te roepen om haar ordening door te drijven311. Ook hier 
had de individuahstische theorie tenslotte slechts destructief ge
werkt: zij had de organisatie met ideëelen inslag vervangen door 
een zuiver materiaUstische. De maatschappij was weer georgani
seerd, maar zij was, zooals Messner het noemt, „auseinander 
organisiert" 312. 
De encychek „Quadragesimo Anno" zegt hiervan: „De vrije 
concurrentie heeft zich zelf ten onder gebracht; in plaats van den 
vrijen handel is de economische oppermacht gekomen, evenzoo 
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is de jacht naar winst vervangen door een ongebreidelde zucht 
naar overheersching, in écn woord: heel het economische leven 
is verstard tot een meedoogenloos wreed en hard systeem" 313. 
In den strijd om hiertoe te geraken, bewijst Salazar aan een reeks 
voorbeelden uit de Portugeesche samenleving, „zijn kapitalen 
verspild en is gespeeld met het lot en de belangen van den 
arbeider, terwijl de voordeden voor de zoogenaamde consu
menten soms onmerkbaar en steeds voorbijgaand waren" 31*. En 
Costa Leite schrijft van de ondernemers: „inplaats van te strijden 
voor een beter en vollediger aanpassing aan de omstandigheden 
van de markt, legden zij er zich op toe hun geldmacht te gebrui
ken om concurrenten weg te werken en zelfs om den toestand 
van de markt te beïnvloeden op de wijze, die het best strookte 
met hun belangen" 315. 
Dat trusts en kartels vaak een onmisbare functie hebben vervuld 
en in hun egoïsme ook veel goeds teweeg brachten, is niet te 
ontkennen. Maar evenmin, dat hun grove winzucht daarnaast 
veel onheil aanrichtte en hun kosmopolitisch karakter hen tot 
een voortdurende bedreiging maakt voor het nationaal wel
zijn 31β. Een ideale vorm van ordening zijn zij allerminst; het zijn 
de gremios, onderworpen aan het oppergezag van corporatie 
en Staat, die hen moeten vervangen317. 

Het ideaal van de corporatieve ordening is noch de vrije concur
rentie, noch haar tegendeel: de concurrentieloosheid van het 
monopolie in concern of kartel. Onomwonden zegt Salazar: „De 
liberale economie, die ons het super-kapitalismc, de teugellooze 
concurrentie, de van de moraal losgemaakte economie, den 
arbeid als koopwaar, de werkloosheid van millioenen menschen 
bracht, is reeds gestorven. Slechts voor één ding vrees ik: dat 
wij, in felle reactie tegen de buitensporigheden van het Libera
lisme in andere zullen vervallen, die maatschappelijk gesproken 
niets beter zijn" 318. 
Vrije concurrentie is een onmogelijkheid, zij vernietigt zichzelf, 
na grenzenlooze ellende te hebben veroorzaakt. Als leidend be
ginsel kan zij dus nooit dienen319. De absolute gebondenheid 
vernietigt daarentegen het particuHer initiatief, remt allen voor
uitgang en dreigt te verstarren. „Ik heb een afschrik van het 
monopolie", merkt Salazar elders op, „ik heb er een afschrik 
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van, omdat het, zooals elke niet-gecontroleerde kracht, geneigd 
is tot misbruik; omdat het, zooals elke kracht die geen prikkels 
heeft, geneigd is tot stilstand; omdat, zooals Poincaré terecht 
zeide, waar een monopolie is, het Socialisme begint" 320. „Om 
het evenwicht te verzekeren moet het monopolie volstrekt zijn", 
schrijft Costa Leite. „Om het evenwicht te verzekeren van een 
economisch leven, dat vooruitgang maakt, zou hij, op wien 
deze taak rustte, een inzicht moeten hebben, dat alle mensche-
lijke mogelijkheden te boven gaat. Daarom zal hij steeds geneigd 
zijn het economisch leven stationnair te maken door den voor
uitgang uit te schakelen" 321. 
De ware oplossing ligt dus in het midden: de geregelde concur
rentie, beheerscht door een orgaan, dat zelf weer onderworpen 
is aan een controle ten bate van het algemeen welzijn322. In 
waarheid bestrijdt de corporatieve ordening de concurrentie dus 
allerminst, zij beschermt haar veeleer — in het algemeen belang 
en als uitdrukking van een natuurrechtelijk den mensch toeko
mende vrijheid, „als gerechtvaardigd en hoogst nuttig", naar 
de woorden van „Quadragesimo Anno" — tegen zelfmoord323. 
Met nadruk verkondigt Salazar: „De ordening van het nationale 
bedrijfsleven door middel van het corporatieve stelsel, binnen de 
grenzen door de Grondwet getrokken, moet altijd een ruime 
bewegingsvrijheid laten aan het persoonlijk initiatief en aan de 
concurrentie, zij het door de vestiging van nieuwe onderne
mingen, of door den vrijen handel, of door de prijsbepaling, of 
door de hoedanigheid der producten, of door de verpakking, 
of door de verkoopsvoorwaarden. Het lijkt mij, dat een enge 
reglementeering van de voorwaarden van productie en verkoop, 
die allen geest van vernieuwing en grootsche initiatieven ver
stikt, geen weldaad is voor de gemeenschap" 32*. 
Een groot aantal vormen van concurrentie kan geheel vrij gelaten 
worden, met name die door middel van verbetering der kwali
teit. Dit is ook wel de meest nobele gedaante van den wedijver 
tusschen de producenten: de fierheid op de hoedanigheid van 
hun fabrikaat. Op dit gebied behoeft ook de kleine onderneming 
in het algemeen niet achter te staan bij de groóte, dikwijls is 
zelfs het tegendeel eerder waar. En het is juist de kleine onder
neming, die van een goede ordening der concurrentie het meeste 
moet profiteeren. 
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De Nieuwe Portugeesche Staat kent aan haar voortbestaan niet 
minder psychologische beteekenis toe dan aan de vorming van 
den kleinen eigendom. Het gaat immers niet meer om de grootst 
mogelijke productie en rijkdomna tejagen, maar om het maximum 
te bereiken, dat sociaal nuttig is. 
Voor een deel gaan ongetwijfeld het economisch mogelijke en 
het sociaal juiste samen. Niet zelden heeft het kleine zaakje onder 
directe leiding van den eigenaar een voorsprong op de groóte 
maatschappij met haar bureaucratie, of heeft het kleine, misschien 
zelfs primitieve fabriekje door zijn ligging een hooger rendement 
dan de technisch perfecte groot-industrie325. Spann toont dit 
laatste aan met het voorbeeld van de houtzagerijen en maalderijen 
in de bergen; de eenvoudige molen in het dorp zelf werkt 
zuiniger dan het machinale bedrijf in de stad, vanwege de hooge 
transportkosten32*. In Portugal, waar de bevolking grooten
deels verstrooid leeft in afgelegen bergdorpjes, doen zich zulke 
situaties veelvuldig voor. 
Voor den Nieuwen Staat zijn het echter niet alleen dergelijke 
economische factoren, die beshssen. „De hiërarchie . . . van de 
maatschappelijke belangen is een essentieele voorwaarde van de 
organisatie van het nationale bedrijfsleven," verklaart artikel 8 
van het Statuut. „Wie de economische werkzaamheid tot abso
luut einddoel maakt, werpt de menschelijke orde omver. De 
economische doeleinden zijn ondergeschikt aan de intellectueele 
en zedelijke" 327. Ook daar, waar naar zuiver economische cri
teria beschouwd, de groóte onderneming de voorkeur zou ver
dienen, zal eerst nog onderzocht moeten worden of voor de 
gemeenschap de sociale nadeelen tegen de oogenblikkelijke 
materieele voordeden opwegen. De structuur van een volk ver
andert niet ten goede, als de kleine zelfstandigen voor het 
meerendeel worden omgezet in loontrekkers328. Vandaar de 
bepaling van artikel 32 der Grondwet en 19 van het Statuut: 
„De Staat zal die particuliere economische bedrijvigheid begun
stigen, die in verhouding tot de kosten het meest winstgevend 
is, zonder evenwel uit het oog te verhezen het erkende maat-
schappelijke nut en de verschuldigde bescherming van de kleine 
huisnijverheid." 
De regeling der concurrentie zal dus er op gericht moeten zijn, 
zooveel mogelijk aan de kleine zelfstandige onderneming een 
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redelijk bestaan te waarborgen. Zoo zal zij misschien belemme
ringen in den weg leggen aan groóte campagnes met licht
reclames en muurschilderingen, die het product slechts duurder 
maken en het land niet mooier, terwijl zij aan den kapitaal
krachtigen ondernemer een voorsprong verschaffen, die niet op 
betere prestaties ten opzichte van den consument berust32e. 

Maar het allesbeheerschend principe van de concurrentie-ordening 
zal steeds moeten zijn: het goede product is zijn prijs waard. Er 
is een rechtvaardige prijs voor vast te stellen, en deze omvat in 
ieder geval het rechtvaardig loon voor den arbeid, er aan 
besteed. 
„Het is inderdaad niet rechtvaardig", schrijft Costa Leite, „als 
de producent van een voorbijgaande schommeling van de markt 
profiteert om den consument te plunderen met monopoHe-
prijzen. Maar het is ook niet rechtvaardig, als aan den producent 
een prijs wordt opgedwongen, die lager ligt dan de werkelijke 
productie-kosten, waaronder dan begrepen zijn, behalve het 
arbeidsloon, de kosten van de grondstoffen, de aflossing van het 
kapitaal en de rechtvaardige winst, die de belooning is voor het 
inidarief en de leiding van den ondernemer en ook voor zijn 
bedrijfsrisico" ^0. 
Er zal dus een minimum-prijs zijn, zooals er een minimum-loon 
is. Maar evenals dit loon alleen kan gelden voor normaal behoor
lijken arbeid, zoo stelt de minimum-prijs ook zekere eischcn aan 
de kwaÜteit. De corporatie zal geen winstmakerij kunnen toe
staan door onredelijke verslechtering van het product. „De 
,prullen' der vrijheids-productie, waarvan de onbeschermde con
sument stelselmatig het slachtoffer was, zullen roemloos ver
dwijnen" 331. Tegenwoordig komt het ons bijna vanzelfsprekend 
voor, dat de markt met rommel overstroomd wordt. Toch 
leefde tot in de 18de eeuw in de ambachtswereld de middel-
eeuwsche handwerksidee om vooral producten van goede kwa-
liteit te leveren nog krachtig voort, en zag men daar zelfs in 
de objectieve gebruikswaarde het wezen der prijsvorming332. 
Het doel van de industrie werd nog gezocht in het voortbrengen 
van nuttige artikelen, waarbij de ondernemer zich dan een be
hoorlijk bestaan kon verschaffen. 
De zucht om zooveel mogelijk te verdienen, om zoo groot 
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mogelijke winsten te maken, de onleschbare dorst naar steeds 
meer rijkdom en steeds meer macht, die ons door de klassieke 
economie is afgeschilderd als bchoorende tot de onveranderlijke 
natuur van den mensch, als de werkelijke drijfveer van al zijn 
handelingen, is volgens de onderzoekingen van Werner Sombart 
in zijn algemeenheid geen aangeboren eigenschap, maar een 
aangekweekte geestes-ongesteldheid van vrij recenten datum. 
De tijden liggen nog niet zoo ver achter ons, dat men het alge
meen onbehoorlijk achtte, als iemand pogingen deed om meer 
te verdienen dan voor zijn levensonderhoud ruimschoots vol
doende was333. 
Op dit behoorlijk levensonderhoud van alle bij de productie be
trokkenen dient de prijs te zijn afgesteld. De bepaling van een 
dergelijken minimum-prijs is niet doodend voor de concur
rentie, voor welke nog tallooze andere wegen openstaan, terwijl 
bovendien geen sprake is van een eenheidsprijs ^4. Zij stimuleert 
tot het maken van extra winsten door technische verbeteringen 
van de onderneming en kan zelfs een hulpmiddel zijn, om 
achterlijke ondernemingen uit te schakelen. Zou de corporatie 
geneigd zijn den minimum-prijs overmatig hoog te fixeeren, 
dan zal protest van andere corporaties niet uitblijven. Deze 
zullen trachten invloed uit te oefenen door mtra-corporatieve 
accoorden en ab dit niet slaagt, kan tenslotte de staat in
grijpen 336. 

Zooals in de natuurlijke saamhoorigheid van de bedrijfsgenooten 
de leerstellige grondslag van de corporatieve organisatie gelegen 
is, zoo vormen rechtvaardig loon en rechtvaardige prijs het 
practische uitgangspunt daarvoor. Aldus lezen wij in de ency-
cliek „Divini Redemptoris": „Indien, zooals het geval zich meer 
en meer in ons loonstelsel voordoet, de rechtvaardigheid niet 
meer door afzonderlijke personen kan worden in acht genomen, 
tenzij op voorwaarde dat allen overeenkomsten sluiten om 
haar gezamenlijk te beoefenen door middel van instellingen, 
welke de werkgevers onderling verbinden om een onderlinge 
concurrentie te vermijden, welke met de rechtvaardigheid tegen
over de arbeiders onvereenigbaar is, dan is het voor de onder
nemers en de patroons een plicht deze noodzakelijke instellingen 
te steunen en te bevorderen, welke aldus het normale middel 
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worden om hun pUchten van rechtvaardigheid te vervullen . . . 
Indien men derhalve . . . het economisch leven in zijn geheel 
beschouwt, kan men de samenwerking tusschen rechtvaardigheid 
en naastenliefde in de economisch-sociale betrekkingen niet doen 
heerschen, tenzij door middel van een stekel organisaties van 
één of meerdere beroepen . . . die, aangepast aan de verschil
lende omstandigheden van plaats en tijd, datgene vormen wat 
men corporaties pleegde te noemen"33e. 
Om immers het rechtvaardige loon te kunnen verkrijgen en 
handhaven is niet enkel de vaststelling van een minimum-prijs 
voldoende. De samenwerking in het bedrijf zal veel nauwer 
moeten zijn. Want de minimumprijs maakt immers alleen dan 
de betaling van het rechtvaardig loon mogelijk, wanneer het 
artikel ook inderdaad verkocht wordt. Blijven groóte voorraden 
liggen door overproductie, dan is het geheele systeem weer ver
stoord337. De ondernemingen zullen zich dus door de corpo
ratie zekere restricties zien opgelegd ten aanzien van den omvang 
van hun productie, evenals dit thans in alle landen door kartels 
en door ondernemers-overeenkomsten geschiedt338. 
Restrictie beneden een zeker percentage is echter weer niet 
mogelijk, wil de onderneming loonend blijven. In sommige 
bedrijven, waar de totale productie-capaciteit blijvend en aan
zienlijk te groot is, zal het dus noodig zijn een aantal onder
nemingen geheel stil te leggen — iets, dat ook in menig kartel 
gebeurt — om de rest weer rendabel te maken. Een typeerend 
voorbeeld leverde in Portugal hiervoor de graanmalerij. Nadat 
de prijzen in deze branche tijdens den Wereldoorlog enorm 
waren gestegen, klom het aantal molens, tot hun gezamenlijk 
maal-vermogen vijf keer grooter was dan de behoefte. Bij het 
einde van de hausse klampten de molenaars zich vast aan het 
zaakje, waarin zij dikwijls hun geheele kapitaal gestoken hadden, 
en leefden voortdurend op den rand van den ondergang, in 
wederzijdsche moordende concurrentie. De Nationale Federatie 
van het Molenaarsbedrijf bracht hier een volledige oplossing. De 
minder efficiënt ingerichte of slecht gelegen molens werden voor 
hun werkelijke waarde onteigend, zoodat de eigenaars hun kapi
taal weer vrij kregen en dit elders konden aanwenden. De 
onkosten hiervan werden in jaarlijksche aflossingen ponds-ponds-
gewijze opgebracht door de overgebleven, nu weer goed ren-
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deerende ondernemingen. Zoo hebben allen gelijkelijk de schade 
gedragen en is niemand meer buiten zijn schuld met een fail
lissement bedreigd339. Het verschil tusschen de resultaten van 
vrije concurrentie en corporatieve ordening is hier karakteristiek. 
De tweede kan bovendien — vooral wanneer het bedrijf vrij 
kostbare installaties eischt — radicaler en economisch-doeltref-
fender werken340. 
Één moeilijkheid blijft na de saneering van een bedrijf op deze 
wijze: het moet tijdelijk „gesloten" worden. Als in een grooten
deels nog ongeordende samenleving een bepaald soort van eco
nomische werkzaamheid zóó wordt ingericht, dat zij zekerheid 
biedt van behoorlijke verdiensten, zouden taUoozen er zich op 
werpen en het moeizaam verkregen resultaat dus terstond weer 
grondig verstoren341. Een vestigingswet is dus onmisbaar, on
danks de principicele bezwaren die er ongetwijfeld tegen be
staan, ook hierin de oude gilden te imiteeren. 
Op gelijke wijze zal ook het kartel trachten het bedrijf te sluiten 
voor buitenstaanders, een monopolie najagen, vaak met enorme 
verspilling van krachten, wat dan weer via de prijzen op de 
gemeenschap wordt verhaald. De vestigingswet is niet alleen 
zuiniger; bij verstandige toepassing zal zij daarenboven niet 
absolute afsluiting van het bedrijf, een numerus clausus betee-
kenen, maar eerder een sluis zijn, die nieuw bloed slechts voor
zichtig toelaat. In de toekomst, ab het geheele economische 
bestel beter geordend is, zal de plotselinge trek naar een bepaalden 
bedrijfstak ook wel niet zoo licht voorkomen, al zal men ook 
dan rekening hebben te houden met het door Kuin gesignaleerd 
verschijnsel, dat „in economicis de duur van elke momenteele 
situatie vrijwel steeds wordt overschat. Zoo leidt de opgaande 
conjunctuur tot optimistische verwachtingen omtrent de toe
komstige vraag en dientengevolge tot uitbreiding van het pro
ductievermogen. Geschiedt deze uitbreiding in kleine hoeveel
heden, dan is het gevaar van een ernstige disproportionaliteit 
nog betrekkelijk gering. Maar neemt zij de vorm aan van 
stichting van groóte bedrijven of toevoeging van productie
aggregaten met groóte capaciteit, dan ziet men een toestand ont
staan, waarbij de reëele of potentiëele capaciteit op verschillende 
gebieden voortdurend grooter is dan de koopkrachtige vraag, 
behalve wanneer deze voor korten tijd zijn allergrootsten omvang 
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vertoont. Op den langen duur leidt deze technische ontwikkeling 
dus tot een permanent teveel aan productievermogen, tot een 
fundamenteele disproportionaliteit"342. Hiertegen moet naar 
krachten worden gewaakt. 
Maar in het algemeen zullen de vestigingswetten zich later toch 
grootendeels kunnen beperken tot het stellen van zekere eischen 
van technischen, financieelen en moreelen aard aan hen, die zich 
als nieuw bedrij fsgenoot aanmelden. Die aanmelding zelf moet 
in principe vrij blijven. Sluiting van een bedrijf mag nooit 
anders dan een zeldzame uitzonderingsmaatregel zijn. Zoo ziet 
het ook de Portugeesche Grondwet, die in artikel 8 sub 7 aan 
de burgers het persoonlijk recht waarborgt „vrijelijk hun beroep 
of soort van arbeid, nijverheid of handel te kiezen, behoudens de 
wettelijke beperkingen vereischt door het algemeen welzijn, en 
de monopohes, die alleen de Staat en de plaatselijke bestuurs
colleges kunnen verleenen binnen de termen der wet, uit beweeg
redenen van erkend nut voor de gemeenschap"343. 

Aan het hoofd van de ordening in het Portugeesche bedrijfsleven 
staat artikel 7 van het Statuut, grootendeels een herhaling van 
de artikelen 31 en 34 der Grondwet. „De Staat heeft het recht 
en den plicht in hoogste instantie het economische en sociale 
leven te coördineeren en te regelen, door er de doeleinden van te 
bepalen en door in het bijzonder het volgende na te streven: 
1. Het evenwicht te verkrijgen van de productie, de beroepen, 
de betrekkingen, het kapitaal en den arbeid; 2. Het nationale 
bedrijfsleven te verdedigen tegen ondernemingen op het gebied 
van landbouw, industrie en handel, die van parasitairen aard of 
onvereenigbaar zijn met de hoogere belangen van het menschelijk 
bestaan; 3. Den laagstcn prijs en het hoogste salaris te verkrijgen, 
vereenigbaar met de rechtvaardige belooning van de andere 
productie-factoren, door middel van vervolmaking der techniek, 
der diensten en van het credietwezen; 4. De vorming en de ont
wikkeling van het nationale corporatieve bedrijfsleven te bevor
deren, in een geest van samenwerking, die aan de elementen daar
van toestaat de rechtvaardige doeleinden van de maatschappij en 
van zichzelve te verwezenlijken, door te vermijden dat tusschen 
hen een nadeelige tegenstelling of onbeteugelde concurrentie 
ontstaat, of dat zij trachten op den Staat bezigheden af te schui-
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ven, die behooren toe te komen aan particuliere werkzaamheid; 
5. De werkingssfeer van zijn ambtenaren op het terrein van de 
nationale economie tot het onvermijdelijke minimum te beper
ken." Krachtens het vijfde nummer voldoet de Staat aan de 
nummers 1, 2 en 3 door zijn zorg voor het vierde344. De op
bouw van het artikel is dus niet erg gelukkig. 
De inwendige ordening van het bedrijf bestaat grootendeels uit 
de reglementen van verplichte gremios, van federaties, unies en 
precorporatieve organen, terwijl daarnaast een belangrijke rol 
vervullen de regels, opgesteld door de ondernemers in de vrije 
gremios. Evenals de collectieve arbeidsovereenkomsten zijn deze, 
mits goedgekeurd door de Regeering op advies van den Cor
poratieven Raad, algemeen bindend voor alle ondernemingen 
in een bepaalden bedrijfstak345. Het is niet meer mogelijk, dat 
vijf ondernemers het ordeningsstreven van vijftig anderen schip
breuk doen lijden. Dat heette „vrijheid", maar was in feite een 
veel onredelijker dwang dan de onderwerping aan conclusies, 
geboren uit onderling overleg 34e. Daartegenover heeft — zoo
lang de hoogere corporatieve organen deze functie nog niet 
kunnen overnemen — het Regeeringstoezicht te waken, dat de 
vijfenvijftig ondernemers tezamen geen monopolistische markt-
beheersching verkrijgen347. 
In de toekomst kunnen hier nog bij komen de collectieve over
eenkomsten tusschen de verschillende corporaties, de intra-
corporatieve accoorden348. 
Behalve door, wanneer daaraan behoefte bestaat, minimum
prijzen, standaardkwaHteiten en restricties op den omvang der 
productie in te stellen — wat tenslotte slechts een vrij negatieve, 
tot het onvermijdelijke te beperken taak is — vcrleenen de cor
poratieve organen ook nog technischen steun, die tevens weer den 
onevenredigen voorsprong van groot-op klein-onderncming ver
mindert. In verschillende bedrijven is thans in Portugal reeds de 
credietbemiddeling door gremio, federatie of unie zelf ter hand 
genomen. Dit streven wordt door den Staat krachtig gesteund. 
Het decentraliseert immers het bankwezen en beknot den invloed 
van de financieele grootmachten. Naar een uitspraak van Salazar 
bevrijdt de corporatieve organisatie den arbeid van het despotis
me van het geld en maakt zij het geld op bescheiden wijze 
dienstbaar aan den arbeid349. 
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Ab credietbemiddelaar staat de corporatie ook ter beschikking 
van den kleinen ondernemer, waarvoor het groóte bankbedrijf 
zich weinig interesseert, daar ruime winst bij hem niet te voor
zien valt. Tengevolge van dit gebrek aan belangstelling vielen 
de kleine zakenlui en boeren in Portugal bijna zonder uitzon
dering in de handen van woekeraars. Meestal fungeert het cor
poratieve orgaan thans als tusschenpersoon. Het neemt bij de 
banken crediet op voor het geheele bedrijf en verleent het zelf 
weer aan de verschillende ondernemingen350. 
Ook de tusschenhandel wordt beperkt, daar gremio en federatie 
zelf rechtstreeks grondstoffen gaan aanschaffen en tevens den 
export der producten verzorgen, dat wil zeggen als in- en ver
koop-coöperaties voor hun leden gaan optreden, met vermijding 
van veel onnoodige kosten 3B1. In het binnenland blijft echter de 
kleinhandel als zelfstandig geheel bestaan; afgezien nog van de 
technische moeilijkheden zou een verdringing van den winkel-
drijvenden middenstand een enorm sociaal gevaar opleveren. 

Als bezwaar tegen de ordeningsgedachte laat men veelal gelden 
de zeldzame ingewikkeldheid van het sociaal-economisch bestel. 
Men weet waar het ordenen begint, maar niet waar het eindigt, 
zoo wordt betoogd; niemand overziet precies welke gevolgen 
zijn ingrijpen zal hebben; onnaspeurlijk zijn de wegen der eco
nomie, geen mensch die ze vatten kan. Het lijkt een soort 
economische mystiek, ter vervanging van de godsdienstige, die 
overboord werd gegooid362. 
Nu moet men in de eerste plaats vooral niet het wezen der orde
ning zoeken in prijszettingen en vestigingsverboden. Al derge
lijke reglementeeringen zijn hulpmiddelen, zoo spaarzaam moge
lijk toe te passen; met den groei der ordening moeten zij eerder 
in aantal af- dan toenemen. In het begin zijn zij echter onmisbaar 
om het geordende bedrijf staande te kunnen houden in de nog 
slechts ten deele geordende samenleving. 
Verder wijst Dr. Kuin op de schromelijke overdrijving, die er in 
het argument der economische mystiek schuilt963. Vele kartek 
en concerns hebben jarenlang — en met succes — een veel 
omvangrijker en gedetailleerder ordening zelfs van internationale 
handel en nijverheid doorgevoerd, dan een corporatieve organi
satie nog wel op een veel beperkter terrein ooit zou nastreven. 

276 



Hoofdzaak is, dat men voortdurend over de noodige gegevens 
beschikt. 
Vandaar dat één van Salazars eerste daden geweest is een enorme 
uitbreiding te geven aan de Portugeesche statistiek. Dit instituut, 
hervormd door wet no. 1.911 van 23 Mei 1935, rekent hij onder 
zijn belangrijkste scheppingen354. De corporatieve raamwetten 
leggen daarom steeds de verplichting op, volledige gegevens over 
elke onderneming aan de bevoegde autoriteiten te verstrek
ken 35Б. 
Tengevolge hiervan beschikken de gremios nu weer over tal 
van belangrijke handels- en bedrijfs-informaties en kunnen zij 
— naar hun wettelijk is voorgeschreven — hun leden voorlich
ten over nieuwe afzetgebieden, toestand van de markt en der
gelijke35*. Het geheele bedrijf kan zich beter op de werkelijke 
behoeften instellen. De groot-onderneming dankte zijn voor
sprong niet zelden aan zijn economischen inlichtingsdienst. Nu 
kan ook de klein-ondememing zich telkens de noodige gegevens 
verschaffen357. 

Het tweede nummer van artikel 7 van het Statuut toont weer 
de overwegend sociale strekking van dit handvest aan, door ook 
ethische eischen te stellen. Niet de hooge winst, die zij afwerpt, 
maakt een onderneming goed; het is niet de jaarbalans, die haar 
beteekenis voor den Nieuwen Staat bepaalt. De vraag is veeleer, 
of zij dienstig is aan de hoogere belangen van het menschelijk 
bestaan: welk artikel brengt zij voort, wat voor levenspeil heeft 
haar personeel en uit hoeveel menschen bestaat dit. Als de 
arbeiders moreel, verstandelijk of lichamelijk te gronde worden 
gericht door hun dagclijksch werk; als de slechte arbeidsvoor
waarden en bestaansonzekerheid hun gezinsleven verwoesten; als 
de concurrent meedoogenloos bestreden wordt en de consument 
opgescheept met rommel, minderwaardig naar kwaüteit of be
stemming, dan is een onderneming slecht voor een gemeenschap, 
ook al keert zij de hoogste dividenden en tantièmes uit. 
In dit verband zeide S alazar: „Toen eenmaal de rijkdom losge
maakt was van zijn ware beteekenis voor het menschelijk be
staan, sloeg de productie zonder aarzelen een richting in, waar 
zij het leven van den mensch moest miskennen, moest ontken
nen, moest verloochenen, moest dooden, zonder dat de staten, 
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die toch de bewakers en leiders der naties zijn, een hand ver
roerden bij het aanschouwen van deze zelfmoordende economie. 
Is er wel iets dwazer, dan dat men arbeidt om te sterven, en dat 
het einde van het economisch leven zou zijn de vernietiging van 
het menschelijk leven?" 
„Het menschelijk leven stelt zeer vele eischen, en het is te hopen, 
dat het er steeds meer zal stellen. Maar bij deze klimmende 
behoeften en opeengestapelde rijkdommen moet men niet ver
geten, dat er geen vooruitgang is als het leven weelderiger wordt, 
doch slechts als het verhevener wordt, edeler in zijn innerlijke 
roeping en in zijn uiterlijke verschijning. Om de beschaving te 
beschermen heeft de gemeenschap belang bij de voortbrenging 
van waarlijk nuttige en schoone dingen en bij het algemeen 
gebruik daarvan door alle menschen. Het gebrek aan belangstel
ling voor het behoud en de schoonheid van het leven èn de uit
sluitende belangstelling voor de stoffelijke zijde daarvan, moeten 
gelijkelijk worden verworpen. Enkel en alleen den maatstaf 
van het nut aan te leggen, zou een verlaging zijn van het maat-
schappelijk leven en is den mensch onwaardig." 
„Het is volstrekt niet onbelangrijk in het persoonlijke of in het 
gemeenschaps-lcven, of men al dan niet een redelijk criterium 
heeft voor de behoeften, het nut en den rijkdom. De keuze van 
wat voor ons noodig is, persoonlijk of gemeenschappelijk, ligt 
altijd aan het leven ten grondslag en is op zich alleen al in staat 
een nieuwe richting te geven aan het nationale bedrijfsleven en 
aan het geheele staatsbeleid . . . De rijkdom, de goederen, de 
productie maken niet op zich zelf een einddoel uit; zij moeten 
het persoonlijk en algemeen welzijn verwezerdijken; zij betee-
kenen niets, als zij niet dienstbaar zijn aan het behoud en de ver
heffing van het menschelijk leven" 358. 
Dit zijn de economische grondbeginselen, niet van een welt
fremd idealist, maar van een vakgeleerde, van den ecnigen finan-
cieelen practicus tevens, die in nuchtere zakelijkheid, tegen de 
crisis in, de geldmiddelen van een modernen staat wist op orde 
te brengen. 

Al deze principes tezamen vormen den grondslag voor het stellen 
van belemmeringen aan de vestiging van nieuwe of de uitbrei
ding van bestaande fabrieken, door wet no. 1.956 van 17 Mei 
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1937, vervangende decreet no. 19.354 van 3 Januari 1931, toever
trouwd aan de corporatieve of precorporatieve organen, en waar 
deze ontbreken, aan de Regeering. 
De Minister van Handel en Nijverheid kan van speciale vergun
ning afhankelijk maken: a. de vestiging van nieuwe fabrieken 
en de heropening van degene, waarin het werk gedurende een 
tijd van meer dan twee jaren gestaakt is; b. wijzigingen van 
zekeren omvang in de technische uitrusting; с de eigendoms
overdracht van Portugeezen aan vreemdelingen of aan andere 
Portugeezen, dit laatste slechts, wanneer de overdracht verplaat
sing van de fabriek met zich zou brengen. Echter kunnen uit
sluitend die industrieën aan deze beperkingen worden onder
worpen, die: a. installaties bezitten met een voortbrengingsver-
mogen aanmerkelijk hooger dan het normale binnenlandsche 
verbruik en de mogelijkheden van den export; b. kostbare ma
chinerieën gebruiken van buitenlandsche herkomst; с een groot 
aantal menschen in hun dienst hebben, terwijl mechanisatie in 
de nabije toekomst waarschijnlijk is, met als gevolg een plotse
linge en omvangrijke beperking van het personeel; d. voor
namelijk stoffen of grondstoffen gebruiken van vreemde her
komst; e. artikelen voortbrengen onmisbaar voor andere bedrij
ven in den lande, die economisch en sociaal van belang zijn; 
ƒ zeer hooge installeeringskosten vereischen; g. artikelen voort
brengen die bestemd zijn voor den export en grooten invloed 
hebben op de handelsbalans. Bij de verleening van de vergunning 
moet rekening worden gehouden met de bescherming en de 
vrijheid van de zelfstandige huis- en gezins-industrie. Betreft het 
de oprichting van industrieën van groot economisch belang en 
met hooge installeeringskosten, of van groóte beteekenis voor de 
defensie, dan kan de Ministerraad een monopolie verleenen voor 
ten hoogste tien jaar. Alle krachtens deze wet genomen maat
regelen moeten worden opgeheven, zoodra de omstandigheden 
dit toelaten, met een overgangsperiode van ten hoogste zes 
maanden359. Want principieel staat voorop de vrijheid van 
arbeids- en beroeps-keuze, volgens artikel 8 sub 7 der Grondwet 
en 4 lid 2 van het Statuut. De wet van 1937 is daarom ook een 
aanmerkelijke verzachting van het decreet van 1931, en laat de 
Regeering veel minder speling3ao. 
Opvallend is hierbij in de eerste plaats de groóte reserve, in acht 

279 



genomen bij het toekennen van een monopolie, dat immers in 
principe onwenschelijk is. Het van ouds bestaande lucifers-mono
polie is bijvoorbeeld door den Nieuwen Staat afgeschaft381. In 
de tweede plaats de zekere terughoudendheid, die betracht wordt 
tegenover de voortschrijdende mechanisatie der industrie. 
Voorzeker is dit een vraagstuk met vele zijden. Voorop moet 
staan, dat de ontwikkeling van 's menschen kennis en technisch 
kunnen op zich een goed is, als zijnde een vervolmaking van 
zijn natuurlijke vermogens. Verder, dat elke ondernemer indi
vidueel zedelijk verplicht is tegenover de gemeenschap, zijn 
personeel en zichzelf, om zijn installaties ook technisch op peil 
te houden en zijn zaak niet door verwaarloozing achteruit te 
laten gaan. Oneconomisch wanbeheer is ook moreel te veroor-
deelen382. De onnutte ondernemer, die het hem geschonken 
kapitaal niet benut, die zijn talent begraaft, worde uitgeworpen in 
de duisternis, waar geween zal zijn en gekners der tanden. 
De eene onderneming moet niet achterblijven bij de andere. Maar 
de collectiviteit van ondernemingen zal moeten bedenken, dat 
de techniek er is voor den mensch en niet de mensch voor de 
techniek. De machine hoort dienstig te zijn aan de algemeene 
welvaart; maar ware welvaart omsluit levensgeluk en geestelijke 
goederen. Een welvaartsstreven, waarbij doorloopend een groot 
aantal menschen lichamelijk en geestelijk te gronde gericht wordt, 
is een contradictio in terminis; dat is in werkelijkheid het najagen 
van materieelen voorspoed door een kleine minderheid, waaraan 
de meerderheid wordt opgeofferd. 
Waar mechanisatie alleen hierop zou neerkomen, dient dus de 
corporatie of desnoods de overheid in te grijpen. Het doel van 
den Nieuwen Staat is immers niet het maximum van productie, 
dat technisch mogelijk, maar dat sociaal nuttig is. Uitgewerkt is dit 
beginsel in artikel 19 van het Statuut: „De ondernemingen 
moeten in hun bedrijf de werkwijze onderwerpen aan een voort
durende verbetering, die, zonder het evenwicht tusschen de pro
ductie en het opnemingsvermogen van de markt te verstoren 
of de levensbelangen van het personeel aan te tasten, hen tege-
lijkertijd in staat stelt de kwahteit van hun producten steeds te 
verbeteren en verslechtering van den prijs te vermijden." 
Niet elke productie is economisch nuttig; alleen al het bestaan 
van het woord overproductie bewijst dit. Op een gegeven oogen-
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blik is het voordeehger de machines stop te zetten. Dan roept de 
economie een halt toe aan de techniek. Maar op haar beurt 
kan de sociologie dit evenzeer doen. 
Portugal is te dicht bevolkt om het geheel zonder mechanisatie 
en industrialisatie te kunnen stellen. Voorzoover deze onontbeer-
lijk zijn in verband met het toenemend inwonertal, zullen zij 
dus van hoogerhand positief bevorderd worden. In zijn rede
voering van 27 October 1938 wees Salazar op een toewas van 
1.400.000 menschen in dejaren 1926—1938, en daar de opbrengst 
van visscherij-, land- en mijnbouw beperkt is, de emigratie naar 
andere landen bemoeilijkt wordt en de kolonisatie eerst gelei
delijk te ontwikkelen valt, zeide hij, „zie ik voor de oplossing 
van het probleem (hoe het levenspeil te verhoogen) slechts twee 
factoren: techniek en organisatie, misschien wel: techniek door 
organisatie"3β8. 
Voor het overige zal men hebben af te wegen in hoeverre de 
voordeden, verbonden aan een grootere hoeveelheid stoffelijke 
goederen, weg kunnen nemen of hooger zijn aan te slaan dan 
de nadeelen van de mindere arbeidsvreugde, geestelijke afstom
ping en lichamelijke degeneratie, die meestal aan mechanisatie 
verbonden zijn. 
Wie zich het scherpe oordeel van een gezaghebbend geleerde 
als Dr. Alexis Carrel herinnert, zal, alleen al uit het oogpunt van 
volksgezondheid, niet geneigd zijn deze bezwaren licht te tellen. 
Naar deze aantoont verslinden bovendien de hygiënische maat
regelen, noodig geworden door de lichamelijke en geestelijke 
massa-degeneratie in de wonderwereld der techniek, jaarlijks 
zulke enorme bedragen, die de gemeenschap en dus ook de 
industrie weer op te brengen heeft, dat de vraag rijst of tenslotte 
ook hier niet weer het economisch juiste zal blijken samen te 
vallen met het sociaal juiste3β1. 
In overeenstemming met deze beginselen heeft de Nieuwe Staat 
in het algemeen de voorwaarden geschapen voor meer industri-
alisatie en mechanisatie, en wel in het bijzonder door den bouw 
van een aantal krachtstations voor electrische energie. De ge
makkelijke verkrijgbaarheid daarvan is van de grootste betee-
kenis voor de ontwikkeling van het kleinbedrijf. Daarnaast is in 
enkele jaren het wegennet, dat meerendeek voor auto's onbe
rijdbaar was, aangepast aan het moderne snelverkeer en bovendien 
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nog aanmerkelijk uitgebreid. Het aantal autobussen en vracht
diensten ging hierdoor met sprongen omhoog. De groei van 
sommige industrieën, ondanks de economisch ongunstige tijden, 
is dan ook opmerkelijk, zóó zelfs, dat De Reynold het gevaar van 
al te snelle toeneming niet uitgesloten acht ^5. 
Waar de Regeering dit vreesde, is zij opgetreden. Plotselinge 
mechanisatie van een geheel bedrijf kan groóte groepen arbeiders 
werkloos maken en wordt dus als onsociaal geweerd. Een voor
beeld hiervan leverde de lucifersindustrie, waar de Minister op 
grond van de vestigingswet de invoering van machines verboden 
heeft. Men zal eerst moeten trachten ander emplooi voor de 
vrijkomende werklieden te zoeken3ββ. 
Over het algemeen is er veel, wat Portugal voor een snelle 
industrialisatie behoedt. Overmatige inmenging van vreemd 
kapitaal wordt tegengegaan en in dezen hoofdzakelijk op den 
landbouw berustenden, kapitaal-armen Staat zijn de groóte 
financieele concentraties, noodig voor de stichting van uitge
breide machinale ondernemingen, niet goed mogelijk. Daaren
boven ontbreekt, althans op het oogenblik, het ruime afzet
gebied, vercischt om een groóte industrie loonend te maken387. 
Portugal is dus uit den aard der zaak een gebied van middelgroot-
en bovenal klein-bedrijf, in hoofdzaak ten doel hebbende de 
verdere verwerking van de producten van landbouw en visscherij. 
Mijnen zijn er veel, haast alle ertssoorten zijn aanwezig, maar hun 
ligging is te verspreid om industriecentra in het leven te roepen. 
Op een bevolking van ruim zeven millioen menschen zijn er 
ongeveer 1.400.000 in industrie en transportwezen werkzaam, en 
60 % in den landbouw368. Deze laatste wordt vooral in het 
Zuiden, in de vlakten van den Alemtejo, in khmmende mate van 
moderne technische installaties, tractors, dorschmachines en der-
gelijke voorzien. In vele streken maakt de bodemgesteldheid 
echter het gebruik van motorische kracht onmogelijk3β9. 
Een sterke rem vormt verder de geringe verstandelijke ontwik
keling van de arbeiders. Het komt voor, dat timmerlieden, om
dat zij geen cijfers kunnen lezen, geen gebruik weten te maken 
van een duimstok. Het Statuut ziet hier dan ook een aller
belangrijkste taak weggelegd voor de corporatieve organen. 
Artikel 46 zegt: „Het is in het bijzonder de plicht der syndicaten 
van bedienden en arbeiders de technische bekwaamheid en den 
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zin voor tucht bij hun leden te ontwikkelen, en omtrent dezen 
aan de arbeidsbeurzen de waarborgen betreffende vakkennis en 
zedelijke hoedanigheden te verschaffen, die door de onderne
mingen worden geëischt." De raamwet op de syndicaten draagt 
hen op vakscholen te stichten en staat hunzelf of hun federaties 
en unies het uitgeven van vakbladen toe 370. 
Als in de toekomst de corporatieve ordening voltooid is, kan 
men een meer harmonischen en geleidelijken vooruitgang van 
de techniek verwachten. Er ligt een zekere eenzijdigheid en over
drijving in hetgeen Spann hierover schrijft, doch de kern van 
zijn betoog is volkomen juist: de fabelachtige ontwikkeling van 
techniek en natuurkennis in enkele tientallen jaren is een product 
van het individualisme. De enkeling, losgemaakt uit zijn natuur-
lijk verband, verarmt innerlijk. Hij tracht dit op te heffen door 
naar buiten te werken. Nog nooit zijn er in een eeuw zooveel 
uitvindingen gedaan, nog nooit is er met zooveel energie ge
werkt aan de goederen-productie, omdat nog nooit een tijd zóó 
individualistisch was. Het resultaat van deze periode is een 
mensch, die zeer veel presteert, maar zeer weinig is. Tot volkomen 
dezelfde gevolgtrekkingen komt Belloc, die voor de oorzaak den 
nog karakteristieker term „isolation of the soul" bezigt371. 
Maar hier scheiden de wegen zich. Spanns verder betoog is niet 
vrij te pleiten van een soort manichaeisme. Uiterlijke beschaving 
en innerlijke cultuur worden bij hem tegenstellingen; de weeg
schaal der geschiedenis meet meer van het eene toe, naarmate 
men van het andere afstand doet. De gebondenheid in een cor
poratieve samenleving zal ons geestelijk veredelen, maar stoffelijk 
zullen wij er armer op worden 372. 
Aan deze vermeende wet der geschiedenis gelooft Belloc niet, 
en evenmin Messner, die terecht aanvoert, dat een ordening 
waarin aangestuurd wordt op bezitsvorming bij de arbeiders, 
zich wel in de laatste plaats met een algemeene verarming kan 
tevreden stellen373. Er is ook geen enkele reden aan te voeren, 
waarom dit een noodzakelijk gevolg van het corporatisme zou 
moeten zijn. Het verbreken van de isoleering der ziel brengt niet 
mee, dat de menschheid armer wordt, maar wel, dat zij voortaan 
langzamer zal toenemen in rijkdom. De vooruitgang van tech
niek en mechanisatie zal evenwichtiger zijn, meer afgesteld op 
hetgeen werkelijk noodig is, en slechts opgeheven worden daar, 
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waar een menschwaardig bestaan haar ongewenscht maakt. Zij 
zal niet meer geprikkeld worden door de wanhoop van den 
vereenzaamden enkeling, maar door de geleidelijk opkomende 
nieuwe behoeften der gemeenschap. 
De Nieuwe Staat houdt dan ook niet op naar stoffelijke welvaart 
te streven, hij houdt slechts op hier een uitsluitend doel van te 
maken. Dit is de opvatting van Salazar: „Als het leven actiever 
wordt, de arbeid productiever, de aarde vruchtbaarder, de in
dustrie welvarender, de handel rijker, het verkeer intenser, het 
huis sterker gebouwd en geriefebjker, het crediet goedkooper 
en gemakkelijker te verkrijgen, als, in één woord, een grooter 
som van goederen wordt geschapen om daarmee het verleden te 
herstellen, het heden te verfraaien, de toekomst te verzekeren 
door voorzichtige kapitaalvorming, dan is dat goed. Maar dat is 
ondertusschen niet ons eenige, zelfs niet ons hoogste doel." 
„Rijkdom verleidt ons niet en is ons niet voldoende, evenmin 
de luxe van de techniek, of een apparatuur die den mensch ver
laagt, of het delirium van de mechanisatie, of het kolossale, het 
enorme, het unieke, de brute kracht, wanneer de vleugel van 
den geest ze niet aanroert en ondergeschikt maakt aan den dienst 
van een steeds schooner, steeds verhevener en edeler leven. Zon
der ons te laten afhouden van een werkzaamheid, die aan allen 
een grooter hoeveelheid goederen toedeelt en daarmee meer 
stoffelijk comfort, is het toch ons ideaal te ontvluchten aan het 
materiahsme van dezen tijd: den akker vruchtbaarder te maken, 
zonder daarop het blijde gezang van de jonge meisjes te laten 
verstommen; het katoen of het linnen te weven op het meest 
moderne getouw, zonder den klassenstrijd in de draden te ver
vlechten of uit werkplaats en fabriek onzen ouden patriarchalen 
geest te verdrijven." 
„Van een beschaving, die op de meest wetenschappelijke wijze 
achteruitgaat, tot de mensch weer de mentaUteit zal hebben 
van een roofdier in het oerwoud, zijn wij onherroepelijk geschei
den door onze geesteshouding"374. 

Nog afgezien van deze ideëele en cultuur-historische beschou
wingen, zijn er ook direct economische gronden aan te voeren, 
waarom de ondernemers in een naar beroepsstanden geordende 
maatschappij zich wel voor overdreven onsociale mechanisatie 
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zullen hoeden. Al kan niets wegnemen, dat de arbeider in de 
eerste plaats zelf voor zijn levenslot verantwoordelijk is, dan is 
het daarnaast toch de plicht van de maatschappij hem in staat te 
stellen dit op behoorlijke wijze te verzorgen. Dat de arbeider 
behoort tot een beroepsstand, geeft hem ook beroep op dien 
„stand", een zekere „standvastigheid". 
Ab de staat rechtstreeks de zorg op zich neemt voor de werk-
loozen, dan is dit een aanmoediging voor het bedrijf om men-
schelijke werkkracht weg te rationaliseeren en ook om voort
durend het personeel te verjongen. Met eenjaar of veertig wordt 
dan de oudere arbeider aan kant gezet, juist op een leeftijd, dat 
hij ab huisvader voor de grootste lasten staat375. Economisch is 
er natuurlijk niets gewonnen; wat de staat meer aan steun uit
betaalt moet het bedrijfsleven meer aan belastingen opbrengen. 
Sociaal is er integendeel veel verloren. 
Bij een corporatieve regeling van den werkloozensteun vallen 
de schadelijke gevolgen van onsociaal ontslag rechtstreeks op 
het eigen bedrijf terug. Hulp van den Staat is dan pas subsidiair 
en alleen noodig, wanneer een bedrijf, door omstandigheden 
van buitenaf, in een crisis geraakt376. Zoolang de corporatieve 
organisatie nog niet voltooid is, is het niet mogelijk deze ge
dachte volledig door te voeren. De eerste kiemen ervan zijn 
echter in Portugal reeds zichtbaar. 

Werkloosheid is, naar het woord van Salazar, steeds een organi-
satiefout377. Er hapert iets aan een samenleving, waarin som
migen met de handen over elkaar moeten zitten om anderen te 
laten leven378. 
In dit verband verdienen twee artikelen uit het Statuut vermel
ding, 21 en 23: „De arbeid, in eenigerlei rechtmatigen vorm uit
geoefend is voor alle Portugeezen een plicht van maatschappelijke 
solidariteit. Het recht op den arbeid en op het menschelijker-
wijze voldoende loon wordt gewaarborgd, zonder nadeel 
evenwel voor de economische, juridische en moreele orde der 
samenleving." „Het recht op den arbeid wordt effectief gemaakt 
door de individueele of collectieve overeenkomsten. Het kan 
nooit worden afgedwongen door den arbeider, de corporatieve 
organismen of den Staat, behoudens, wat dezen laatste betreft, 
het recht dat hem toekomt om in geval van onderling afge-
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sproken staking der werkzaamheden alle rechtmatige middelen 
te gebruiken om de schuldigen tot den arbeid te dwingen." 
Zonder nadere verklaring zijn deze woorden niet begrijpelijk. 
Van „recht op arbeid" kan immers op twee manieren sprake 
zijn. Heeft de burger recht op arbeid zooals hij recht heeft op 
bescherming tegen inbrekers, dat wil zeggen, kan hij, zoodra 
hij werkloos is, van den staat eischen dat hem werk wordt 
gegeven? Men zou dit kunnen afleiden uit den eersten zin van 
artikel 21. Als arbeid voor allen een plicht ís van maatschappelijke 
solidariteit, dan moet een ieder ook in staat worden gesteld dien 
pUcht te vervullen. 
Inderdaad willen sommige schrijvers het artikel zoo opvatten "", 
De Nieuwe Staat treedt streng op tegen het euvel van bedelarij 
en landlooperij. Maar een arme, die geen werk kan krijgen, heeft 
geen andere keus dan te gaan bedelen. Zonder essentieele begin
selen van het recht te schenden, kan men echter iemand niet 
straffen, omdat hij aan zijn medemenschen kenbaar maakt, dat 
hij honger lijdt en geen middelen heeft om iets te verdienen. De 
staat, die bedelaars voor den rechter brengt, is verplicht eerst aan 
ieder de gelegenheid tot loonend werk te verschaffen 3 β 0. 
En de staat zelf zal dit moeten doen. Want het contract, dat het 
recht op arbeid effectief maakt, kan volgens het Statuut immers 
evenmin door hem, als door de corporaties of den afzonderlijken 
werkman worden afgeperst. 
Toch is een andere interpretatie te verkiezen, waarbij „recht op 
arbeid" een term wordt als „recht op eigendom" of „recht op 
vrijheid"; dat wil zeggen: de staat heeft te waken tegen weder-
rechtelijke aanranding van deze goederen zijner burgers door 
derden. Maar evenmin als de staat aan iedereen eigendom ver
schaft, behoeft hij aan iedereen werk te verschaffen. Het strijdt 
met het ware doel van den staat hem tot particuliere voorzienig
heid voor eiken burger te maken. „Recht op arbeid" beteekent: 
recht om te arbeiden. 
De staat en de corporaties moeten slechts in het algemeen er voor 
zorgen, dat niet door on-economisch of on-sociaal gedrag werk
gelegenheid verloren gaat381. 
Zoo oordeelen ook de meeste schrijvers, en een enkele uitlating 
van Salazar schijnt in dezelfde richting te wijzen. Een klemmend 
bewijs voor de juistheid van de gegeven interpretatie levert 
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echter artikel 8 van de Grondwet, dat de rechten der burgers 
opsomt, en daarbij nergens van „recht op arbeid" spreekt, maar 
wel van het recht om vrijelijk beroep of soort van arbeid te kie
zen, het recht dus om naar verkiezing te arbeiden ^2. 
Bij deze uitlegging gaat natuurlijk iets af van den plicht tot 
arbeid uit maatschappelijke solidariteit, die zou gelden voor alle 
Portugeezen. Maar bij nader inzien is deze zin ook niet al te 
letterlijk op te vatten. Arbeidsplicht uit sociale solidariteit betee-
kent kennelijk niet, dat ieder burger moet arbeiden; zelfs in een 
slaven-staat is dit niet het geval, hoe veel te minder dan in een 
land, waar de staat zichzelf het recht ontzegt om tot arbeid te 
dwingen, behalve dan in geval van staking. De bedoeling, aller
minst in de termen zelf scherp uitgedrukt, zal wel geweest zijn: 
wie werkt, moet dit doen op een wijze, die dienstig is aan het 
algemeen welzijn; wie niet werkt, omdat hij geen zin heeft te 
werken, of nog erger, omdat hij zin heeft niet te werken, en 
dientengevolge parasiteert op de samenleving, kan door de over
heid als asociaal wezen gestraft worden383. Maar wie niet kan 
werken, en daarom zijn levensonderhoud van anderen moet 
ontvangen, is geen bedelaar in strafrechtelijken zin. 

Al is dan de staat niet in ieder individueel geval verplicht werk 
te verschaffen, dit wil niet zeggen, dat hij zich afzijdig zou 
kunnen houden, wanneer de werkloosheid een massaverschijnsel 
wordt, wanneer dus niet meer een individueel, maar een alge
meen belang op het spel staat384. 
In 1932 waren er in Portugal 41.000 arbeiders zonder werk, dat 
wil zeggen 0,6 % der bevolking 385. Bij decreet-wet no. 20.984 
van 7 Maart van dat jaar kwam een kas tot steun aan de werk-
loozen tot stand, die echter niet de landbouwers en de visschers 
omvatte. Het reglement ervan werd vastgesteld bij decreet 
no. 21.238 van 16 Mei 1932. 
Artikel 6 van de wet bepaalt, dat de steun wordt verleend door 
tewerkstelling. Slechts bij hooge uitzondering en dan alleen nog 
aan onvrijwillige werkloozen en aan grootere gezinnen kan een 
geldelijke bijdrage worden verstrekt zonder contraprestatie, om
dat dit, naar de woorden van Salazar, „de menschen demoraU-
seert, hen traag en lui maakt en volkomen ongeschikt voor het 
maatschappelijk leven. De bijdrage, die wordt verstrekt in ruil 
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voor arbeid, ontwent daarentegen de menschen niet aan hun 
natuurlijke functie in het leven en verrijkt het land met de vol
tooiing en het ondernemen van openbare werken, die voor allen 
nuttig zijn. Zoo is ook de heffing ten behoeve der werkloozen 
niet zoo drukkend voor den belastingbetaler" 3ββ. 
Decreet no. 20.980, tegelijkertijd met de oprichting van de 
steunkas uitgevaardigd, geeft een opsomming van de objecten 
van werkverschaffing. De onkosten slaat de kas, volgens artikel 3 
der wet, om over de arbeiders en die werkgevers, die meer dan 
drie arbeiders in hun dienst hebben; de arbeiders moeten 2 % 
van hun loon afstaan, waarna de werkgevers nog eens de helft 
van dit bedrag bijpassen. Het geheel wordt geleid door een bij 
decreet no. 21.699 van 30 September 1932 opgericht Commis
sariaat voor de Werkloosheia 387. 
Daarnaast beschikt de Staat nog over andere middelen om deze 
kwaal te bestrijden. In de eerste plaats door het tegengaan van 
vrouwenarbeid, waarvan al eerder sprake was. Verder kan de 
Regeering krachtens de hierbeneden nog uitvoeriger te behan
delen decreet-wet no. 24.402 het aantal wekelijksche werkdagen 
of de dagelijksche werktijden in een bepaald bedrijf verminderen, 
een oplossing, die na jarenlange praktijk hier en daar reeds op 
goede resultaten kan bogen388. Zeer wijde perspectieven opent 
tenslotte artikel 17 van het Statuut: „De ondernemingen zijn 
niet verplicht arbeid te verschaffen, die hun directie onnoocüg 
acht voor de exploitatie. In tijden van groóte werkloosheid moe
ten zij evenwel met den Staat en de corporatieve organismen 
samenwerken door het aanvaarden van maatregelen in overeen
stemming met het algemeen welzijn." Dit is natuurlijk te lezen 
in verband met de hierboven op bladzijde 255 besproken arti
kelen 16 en 20389. 
In uiterste gevallen is het dus mogelijk de ondernemingen zelf 
in de werkverschaffing in te schakelen en inderdaad is dit ook al 
gebeurd390. Dit kan van groot belang zijn voor geschoolde 
arbeiders, die bij langdurige werkloosheid hun technische be
kwaamheid zouden verhezen en die wellicht ongeschikt zijn 
voor het soort arbeid, dat de werkverschaffing in ontginningen 
en dergelijke hun biedt. Het op peil houden en zelfs opkweeken 
van vakpersoneel in tijden van crisis, is wel van het grootste eco
nomische belang voor latere opleving van het geheele bedrijf391. 
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Een voortdurend overzicht van de markt wordt mogelijk door 
de arbeidsbeurzen. Het initiatief tot de oprichting daarvan, zegt 
artikel 46 van het Statuut, „gaat in den regel uit van de corpora
tieve organismen, en in het bijzonder van de syndicaten." En 
het voegt hieraan toe: „Aan de ondernemingen wordt de vrije 
keuze overgelaten van hun bedienden en arbeiders. In zekere 
gevallen kunnen zij echter worden verplicht slechts personen aan 
te nemen, voorkomende op de lijsten, opgesteld door de cor
poratieve arbeidsbeurzen." 
Dit lijstenstelsel is in hoofdzaak wel een premie voor de geor
ganiseerden en een stimulans voor de overigen om zelf ook tot 
een syndicaat toe te treden. Aan dit voorrecht van de syndicaten 
beantwoordt dan weer hun plicht, in hetzelfde artikel vermeld, 
voor de technische en moreele kwaUteiten van hun leden te 
zorgen en in te staan. Daarnaast zijn, bijvoorbeeld in de hoeden-
industrie, deze lijsten gebruikt om vrouwenarbeid uit te scha
kelen392. 

De combinatie van recht op arbeid en recht op behoorlijk loon 
voor dien arbeid, garandeert den werkman en zijn gezin een 
menschwaardig bestaan onder normale omstandigheden. Om 
geheel volledig te zijn, behoeft zij nog slechts aanvulling met 
een reeks verzekeringen, om in het levensonderhoud te voorzien 
als ziekte, ongevallen, invaliditeit of ouderdom den arbeid on
mogelijk maken, wellicht zelfs extra kosten meebrengen. 
Onder de Republiek was een uitgebreid stelsel van sociale maat
regelen geschapen, waarop slechts dit viel aan te merken, dat 
het nooit werd uitgevoerd393. De révolutionnaire syndicaten 
waren er ook meer op bedacht hun stakingskassen te spekken, 
dan het lot van hun leden rechtstreeks te verbeteren394. Tot eer 
van de Portugeesche werkgeversklasse dient gezegd, dat zeer 
vele ondernemingen langzamerhand hun eigen regeling voor 
deze gevallen getroffen hadden, terwijl vooral in het kleinbedrijf, 
waar de verhoudingen meer patriarchaal zijn, de arbeiders den 
werkgever zijn blijven beschouwen als „patroon", dat wil zeggen 
als iemand, op wiens bijstand zij in tijden van nood konden 
rekenen396. 
Wettelijk verplicht was de onderneming slechts tot het dragen 
van alle onkosten bij elk lichamelijk letsel, tijdens den arbeid 
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opgeloopen, ongeacht bij wien de schuld lag. Daar bloedziekten 
in Portugal veelvuldig voorkomen en wonden dus dikwijls 
langzaam genezen, legde dit wel zeer zware lasten op het be
drijf. Het kwam voor, dat arbeiders zich opzettelijk ver
wondden38*. 
De nieuwe wetgeving gaat er nu van uit, in de eerste plaats, dat 
de sociale verzekeringen zelf— volgens het beginsel der subsi
diariteit — geen staatstaak zijn387. En in de tweede plaats, dat 
de lasten ook niet geheel op de ondernemers mogen worden 
gelegd. Het is de corporatie, die ze moet dragen, dat wil zeggen 
het geheel van ondernemingen, tezamen met hen, die erin werk
zaam zijn. „De oprichting en organisatie van de kassen en in
stellingen van sociale voorzorg behoort te geschieden door de 
corporatieve organismen," zegt artikel 48 § 1, van het Statuut3*8. 
Hier sluiten de moderne beroepsstanden dus weer aan bij de 
oude traditie der gilden, die ook hun leden in geval van ziekte 
en ouderdom ondersteunden 399. Tegelijkertijd bouwen zij voort 
op het bestaande, want wat er in Portugal aan sociale verzekering 
tot stand gebracht was, bleef altijd tot een bepaald beroep 
beperkt. Gedwongen en uniforme regeling door den staat, aldus 
betoogt de considerans van het hieronder te noemen decreet, zou 
in vele gevallen onbillijk of ondoeltreffend zijn, en in alle ge
vallen gepaard gaan met enorme onkostenverspilling in haar 
administratie. De vrijwillige verzekering in de corporatieve orga
nen kan beter aangepast worden aan de bijzondere nooden, om
standigheden en middelen van de verschillende beroepen. 
Weliswaar komt de organisatie thans vrij langzaam tot stand, 
maar aan de andere zijde is zij nu ook beter gefundeerd en goed-
kooper. Staatsverzekering ondermijnt het particulier initiatief, 
de uitkeering gaat teveel op een aalmoes lijken en de controle 
erop is nooit zoo goed, als wanneer zij rechtstreeks door de 
belanghebbenden zelf wordt uitgeoefend. De ervaringen op dit 
gebied laten in Portugal geen twijfel over 400. 
Zelfs de ambtenaren, ofschoon verstoken van corporatieve orga
nisatie, krijgen daarom hun fondsen in eigen beheer. Aan den 
Staat blijft slechts, ingevolge artikel 41 der Grondwet, al der
gelijke voorzorgs-instellingen te bevorderen en te begunstigen. 
Hij behoudt het oppertoezicht en heeft de technische oriëntatie 
gegeven door middel van een raamwet: wet no. 1.884 van 16 
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Maart 1935, benevens decreet no. 25.935 van 12 October 1935, 
het reglement op de syndicale waarborgkassen. 
Deze kassen verzekeren tegen de gevolgen van ziekte, invalidi
teit, onvrijwillige werkloosheid — op de wijze als hierboven 
omschreven —, keeren pensioenen uit aan ouden van dagen en 
nagelaten betrekkingen, en een som ineens bij overlijden. 
Volgens artikel 48 § 2 van het Statuut, „moeten werkgevers 
en arbeiders gezamenlijk bijdragen aan de vorming van de voor 
deze organismen benoodigde fondsen, op de wijze, door den 
Staat hetzij uitdrukkelijk vastgesteld, hetzij goedgekeurd op 
voorstel van de betrokkenen." De kassen ontvangen het geld 
van de ondernemingen, die een gedeelte daarvan, in een ver
houding, geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst, mogen 
verhalen op het loon. Verandert een arbeider van werkkring, 
dan kan hij verkrijgen, dat de voor hem gemaakte wiskundige 
reserve wordt overgedragen aan de kas van het syndicaat, waar 
hij voortaan onder valt, ófwel hij kan ingeschreven blijven bij 
de oude, maar moet dan ook betalen wat vroeger de onder
nemer voor hem bij te dragen had. Artikel 48 § 3 van het Statuut 
bepaalt, dat het beheer van kassen en fondsen van rechtswege 
aan beide partijen, arbeiders en werkgevers, toekomt. Hun be
stuur staat onder toezicht van het Onder-Staatssecretariaat voor 
de Corporaties. De syndicale kassen kunnen, op gelijke wijze als 
de syndicaten zelf, federaties vormen en bovendien met andere 
samensmelten, als daaraan behoefte is 401. 
De syndicaten zijn wettelijk verplicht tot het oprichten van een 
voorzorgskas, de gremios tot medewerking daarbij *02. Op vrij-
willig initiatief van arbeiderszijde valt weinig te rekenen, daar 
inzicht in de noodzakelijkheid ervan bij de Portugeesche werk-
lieden bijna overal ontbreekt403. Verschillende gremios hebben 
bij feestelijke gelegenheden aanzienlijke bedragen aan de kassen 
geschonken 40*. 

Niet tot den werkkring der voorzorgskassen behoort de onge
vallenverzekering. In principe houdt ook de nieuwe wetgeving 
eraan vast, dat de verplegings- en onderhoudskosten bij onge
lukken niet ten laste komen van den arbeider en niet ten laste 
van het bedrijf, maar geheel rusten op de onderneming. Artikel 49 
van het Statuut luidt: „Uit het beginsel, dat bescherming ver-
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schuldigd is aan de slachtoffers van ongevallen, voortvloeiende 
uit den aard van hun beroep, volgt in den regel verantwoordelijk
heid voor den ondernemer. Deze zal niet nalaten geldelijk bij te 
dragen om aan den arbeider of diens syndicaat de middelen te 
verzekeren om zich te dekken tegen bedrijfsrisico, zelfs als het 
om werkzaamheden gaat, waarbij de patroon niet wettelijk aan
sprakelijk is gesteld voor de geconstateerde ongevallen." 
Da Costa teekent hierbij aan: „Dit beteekent niet, dat uitsluitend 
op de ondernemers het risico van bedrijfsongevallen rust. . ., de 
patroons zijn verphcht bij te dragen aan de verzekering van hun 
arbeiders . . . Aan den arbeider wordt niet het recht toegekend, 
eeuwig ten laste van den patroon te blijven omdat hij slacht
offer is geworden van een bedrijfsongeval; evenmin wordt aan 
den patroon het recht toegekend een arbeider, die ongeschikt 
is geworden voor zijn werk, aan zijn lot over te laten" 405. Dit 
commentaar is duidelijker dan de tekst van het Statuut, en de 
uitwerking van de beginselen in de ongevallen- en ziekte-wet, 
no. 1.942 van 27 Juli 1936, stemt wel met Da Costa's uitlegging 
overeen. De ondernemingen plegen zich voor deze aansprake-
lijkheid te verzekeren, onderling of bij een maatschappij. 

De regeling der ongevallenverzekering is slechts een toepassing 
van het algemeen beginsel, verkondigd in artikel 25 van het 
Statuut: „De voorwaarden, waaronder de arbeid verricht wordt, 
moeten worden vastgesteld op een wijze, die rekening houdt met 
de eischen der lichamelijke en zedelijke gezondheid en de vei-
ligheid van den arbeider. Speciale wetten zullen de verantwoor-
delijkheid van de ondernemers regelen in alles, wat de uitvoering 
van dit beginsel betreft." 
Onder deze wetten neemt verder ook een voorname plaats in 
decreet-wet no. 24.402 van 24 Augustus 1934, gewijzigd bij 
decreet-wet no. 26.917 van 24 Augustus 1936, de wet, die den 
arbeidsduur in de commercicele en industrieele ondernemingen 
in beginsel op acht uur per dag stelt voor handarbeiders, op zeven 
uur voor het kantoorpersoneel. Artikel 4 staat toe, bij Regeerings-
decreet of corporatief besluit, deze tijden nog te verkorten of 
het aantal wekelijksche werkdagen te beperken, en dit niet alleen 
uit hygiënische, maar ook uit economische motieven. Omgekeerd 
maken buitengewone omstandigheden verlenging mogelijk. 
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Artikel 6 verbiedt den loonarbeid van kinderen beneden de 
twaalf jaar. Aan vrouwen en minderjarigen beneden de achttien 
jaar kunnen volgens artikel 7 sommige soorten van arbeid door 
den Onder-Staatssecretaris voor de Corporaties geheel worden 
verboden. Nachtarbeid is voor hen steeds uitgesloten. Dit alles 
in uitwerking van artikel 31 van het Statuut: „De arbeid buitens
huis van vrouwen en minderjarigen zal worden geregeld door 
bijzondere bepalingen overeenkomstig de eischen der moraal, 
der lichamelijke gezondheid, van het moederschap, van het 
huiselijk leven, van de opvoeding en van het maatschappelijk 
welzijn." 
Volgens artikel 24 is echter de arbeidsduur evenmin aan alge-
meene absolute regels onderworpen als het minimumloon. Het 
beste kunnen deze vraagstukken van bedrijf tot bedrijf corpora
tief worden geregeld, en de wetgeving heeft hier dan ook sterk 
het karakter van aanvullend, niet van dwingend recht. 
Het decreet no. 5.516 van 7 Mei 1919, dat den achturigen 
arbeidsdag in Portugal had ingevoerd, was een mislukking ge
worden door twee fouten. In de eerste plaats had het te veel 
willen generaliseeren; het wilde alle arbeiders en ambtenaren 
omvatten, behalve boerenknechts en huispersoneel. De regeling 
moest daardoor zeer oppervlakkig blijven en stuitte voortdurend 
op moeilijkheden 40e. In de tweede plaats ontbrak behoorlijk 
toezicht op de uitvoering *07. Hierin voorziet thans decreet-wet 
no. 24.403 van 24 Augustus 1934, gewijzigd bij decreet-wet 
no. 29.354 van 30 December 1937, dat de zorg voor naleving 
der wet opdraagt aan het Nationaal Instituut voor Arbeid en 
Sociale Voorzorg. 
Op ditzelfde gebied liggen verder de bepalingen van de artikelen 
26 en 28 van het Statuut: „De arbeider in landbouw, industrie 
en handel heeft recht op één rustdag per week. Slechts bij uit
zondering en wegens gegronde redenen kan dit een andere dag 
dan de Zondag zijn. De behoeften van den dienst zullen zooveel 
mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de inacht
neming van de burgerlijke en kerkelijke feestdagen, die ter plaatse 
worden gevierd. De arbeid op den Zondag of den anderen dag, 
bij uitzondering aangewezen voor de wekelijksche rust, moet 
steeds dubbel worden betaald, behalve bij personen, werkzaam 
in een continu-bedrijf." „De ondernemingen moeten aan hun 
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arbeiders in vasten dienst een, zij het ook korte, betaalde vacantie 
jaarlijks verleenen." Dit laatste punt is nader uitgewerkt in de 
artikelen 7, 8 en 9 van de wet op het arbeidscontract, die, naar
gelang den duur der betrekking en de grootte der onderneming, 
drie tot twaalf vrije dagen toekennen per jaar. Dit is dwingend 
recht. 

Op het gebied van verbetering der arbeidsvoorwaarden is in 
Portugal nog verbazend veel te doen. De bestrijding van moreele 
en hygiënische wantoestanden, door artikel 40 der Grondwet 
aan den Staat opgedragen, ís voorloopig allerminst ten einde 
gebracht. Artikel 6 sub 3 noemt het den plicht van den Staat: 
„te ijveren voor de verbetering der levensomstandigheden van 
de maatschappelijk meest misdeelde klassen, en zich er tegen te 
weer te stellen, dat deze dalen beneden een menschelijkerwijs 
voldoende bestaansminimum." Voltooid is dit werk geenszins 
en Salazar zeide zelf hiervan in 1932 nog: „Ik hoor zeggen, dat 
sommige personen ontevreden zijn over de Dictatuur. Ik zelf 
schaar mij in de eerste rijen der ontevredenen . . . Als ik zie, 
hoc uitgebreid het program is, en het oog richt op de moeilijk
heden, de belemmeringen, de tekorten van eiken aard, waar
mede wij moeten worstelen, en boven dit alles uit nog zooveel 
ellende, zooveel onrecht, zooveel immoraliteit, dan meet ik met 
droefheid den grooten afstand, die ons vermogen om te ver
werkelijken scheidt van onze verlangens om te dienen!" 408. 
Een van de grootste hinderpalen is daarenboven een ontstellend 
gebrek aan belangstelling voor deze verbeteringen zelfs bij hen, 
die er rechtstreeks van profiteeren. Descamps sprak met een 
loonarbeider, autochauffeur, die de geheele werktijdenregeling 
beschouwde als hinderlijke bemoeizucht van de overheid: hoe 
lang hij eiken dag moest rijden, had zijn patroon uit te maken 4oe. 
Het is weinig verwonderlijk, dat de mentahteit van de werk
gevers onder deze omstandigheden niet méér „sociaal" is dan 
die van de werkheden zelf. 
De ontwikkeling kan dus niet anders dan uiterst langzaam ge
schieden, en ofschoon de sociale wetgeving op sommige punten 
zeer vooruitstrevend is, zooals bijvoorbeeld bij de regeling der 
betaalde vacanties, is zij in andere kwesties nog maar in een 
beginstadium. In 1935 zeide Salazar: „De Regeering doet wat 
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zij kan en dat zal niet veel zijn. De arbeidstoestanden zijn nog 
verre van goed in Portugal. De problemen zijn ingewikkeld, er 
zijn weinig bekwame leiders, de medewerking van het publiek 
ontbreekt." Toch ligt hier, merkte hij elders op, „het kernvraag
stuk van het nationaal herstel" 410. 
Een hoogst belangrijke hulp bij het streven in de goede richting 
is, dat men reeds nu over uitgebreide gegevens op dit gebied 
beschikt. De syndicaten en gremios zijn verpücht aan hoogere 
corporatieve organen en aan den Staat alle mlichtingen te ver
strekken betrefiènde den economischen en socialen toestand der 
arbeiders, alsmede over de hygiënische en veiligheids-maatregelen 
in de lokaliteiten waar gewerkt wordt 411. Een groóte winst 
tegenover vroeger is daarenboven, dat ook de controle op de 
nakoming van de voorschriften veel verbeterd is. 
De volledige oplossing is hier eveneens wel alleen door de 
volledige corporatie te bereiken 4lz. Een plotseling opgelegde 
en zeer ingrijpende sociale wetgeving zou alleen maar het be
drijfsleven ontwrichten. Elke tak zal voor zich hebben te onder
zoeken, waaraan behoefte is en hoever men kan gaan. Algemeene, 
overal geldige regels zijn hier niet te geven. En van dit beginsel, 
zegt artikel 24, lid 3, van het Statuut, zal ook telkens weer de 
aanvaarding van eenigerlei internationale conventie over deze 
onderwerpen afhangen. „Wat goed is in Genève kan slecht zijn 
in Lissabon, en wat uitstekend is voor China kan allerschadelijkst 
zijn voor Portugal" 413. 
Algemeene regels zijn in het zoo varieerende bedrijfsleven een 
onding. Maar daarom zijn er nog wel algemeene beginselen. En 
als eerste daarvan verdedigt de Nieuwe Staat met alle kracht die 
stelling, die ook bovenaan stond in de rij der „Rechten van den 
Arbeid" in het dertiende deel van het Verdrag van Versailles: 
arbeid is geen koopwaar 414. 
In zijn antwoord op het memorandum van minister Cordell 
Huil inzake den vrede, waarin deze bepleitte de tolmuren te 
sloopen en de naties economisch gelijkberechtigd te maken, her
innerde Salazar aan de mislukking van alle nationale en inter
nationale pogingen om de welvaart te herstellen. Niet een 
economische crisis ontwrichtte het leven der volken, maar een 
crisis van het economisch denken, de vervalsching der grond
begrippen van het economisch leven. De menschheid is in op-
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stand tegen een anti-menschelijke economie 4 1 s. Salazar wenscht 
niet onder te doen voor den febten radicalist in de krachtdadige 
veroordeeling van de exploitatie van mensch door mensch, al is 
deze gesanctionneerd door de wet. De arbeider is geen machine, 
hij is de kern van een gezin *1β. 
De Schotsche industrieel en econoom Robert Owen zeide tot 
zijn vennooten, toen dezen zich verwonderden over zijn sociale 
maatregelen: „De ervaring heeft U zeker het onderscheid ge
leerd, dat er bestaat tusschen een goed onderhouden, blinkende, 
altijd in uitstekenden staat verkeerende machinerie, en één, die 
vuil is, in ongereede, met noodelooze wrijvingspunten, en lang
zamerhand in onbruikbare conditie geraakt? Als dus de zorg, 
verleend aan ziellooze machines, zulke voordeelige resultaten 
geeft, wat kan men dan niet verwachten van dezelfde zorg, be
steed aan deze bezielde motoren, deze levende werktuigen, waar
van de bouw nog veel meer bewonderenswaard isî . . . Moet 
men niet de natuurlijke gevolgtrekking maken, dat deze veel 
samengestelder en fijnere mechanismen gelijkelijk in kracht en 
bruikbaarheid zouden toenemen, en dat men ze veel economi
scher zou kunnen benutten door hun gezondheid te ontzien, 
ze met zachtheid te behandelen, storende wrijvingen in hun 
geesteswerkzaamheid te voorkomen, hun een voldoende hoe
veelheid voeding en bestaansmiddelen te verschaffen om hun 
lichaam in goede conditie voor den fabrieksarbeid te behouden en 
te vermijden, dat zij achteruit gaan of ontijdig afgedankt moeten 
worden?" 417. 
Zonder de economische waarheid te willen bestrijden, die hierin 
opgesloten ligt, neemt de Nieuwe Staat toch wel allerminst deze 
zeer materialistische visie als uitgangspunt. Kenmerkend wordt 
dit geïllustreerd door den naam, geschonken aan de algemeene 
landelijke arbeidersvereeniging, opgericht naar Itahaansch en 
Duitsch voorbeeld. Het Itahaansche woord „Dopolavoro" geeft 
een gevoel, alsof men den arbeider alleen nog maar iets kan aan
bieden in den vorm van ontspanning „na den arbeid." Het 
dagelijksch werk blijft een zware last, die het bestaan ondragelijk 
zou maken, als niet de vrije tijd wat levensblijheid bracht. 
„Kraft durch Freude" is ontegenzeggelijk zinvoller gekozen 
en meer aantrekkelijk. Het is een economische wijsheid, 
die de levenslust ziet ab meest geschikt middel tot het eigen-
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lijke doel: de verhoogde kracht, de vermeerderde productie *". 
De Portugeesche organisatie heet daarentegen „Vreugde in den 
Arbeid", (Fundaçâo Nacional para a Alegría no Traballio). Het 
doel van deze instelling, die een vrije vereeniging is, geen cor
poratief organisme, en door de Regeering bij gebrek aan eigen 
initiatief der arbeiders werd opgericht bij decreet-wet no. 25.495 
van 13 Juni 1935, is bevordering der lichamelijke ontwikkeling 
van de Portugeesche werklieden en verhooging van hun ver-
standelijk en zedelijk peil 41β. 
Vreugde in een arbeid, die den behoorlijken werkman een be
hoorlijk bestaan garandeert voor zichzelf en zijn gezin, in voor-
en tegenspoed, hem den weg baant van proletariër tot klem-
bezitter, het lijkt in onze dagen bijna een utopie. In waarheid is 
het wel een hoog, maar toch niet onwezenlijk ideaal420. Het is 
het natuurlijk resultaat van een redelijke ordening. Niet zoo, 
dat het ooit volmaakt bereikt zal zijn, want ook de corporatieve 
organisatie ontkomt nimmer aan de gebrekkigheid van al het 
menschelijke; stugge bureaucratie en ignobele drijfveeren zullen 
altijd een verstorende rol blijven spelen. Ook niet zoo, dat het 
ooit een zeker en veilig verkregen bezit van eenige gemeenschap 
zal vormen, want het is iets dat dagelijks moet worden bevoch
ten. Maar het is te benaderen en dat is meer dan van sommige 
andere idealen gezegd kan worden. Het ware te wenschen, dat 
de staten der wereld zich nooit lager of onwerkelijker doeleinden 
hadden gesteld. 

G. DE CORPORATIEVE ORGANISATIE VAN LAND
BOUW EN VISSCHERIJ. 

De buitenkant en de binnenkant van de bedrijfsordening, achter
eenvolgens in de beide voorgaande paragrafen beschreven, zijn 
volkomen in overeenstemming met de in handel en industrie 
heerschende verhoudingen. In den landbouw zouden zij niet 

assen. Het onderscheid ondernemer-arbeider, waarop de ge-
eele corporatieve organisatie, zooals die tot nog toe geschetst 

werd, berust, is op het platteland al terstond geen scherp cri
terium meer. Vooral waar klein- en middelgroot-grondbezit de 
regel is, werkt menig landbouwer slechts een deel van zijn tijd 
op zijn eigen boerderijtje, om verder zijn diensten aan een rijkeren 

297 



dorpsgenoot aan te bieden. Levenspeil en geestelijke ontwik
keling vertoonen weinig verschillen; op de groóte boerderij is 
meer, maar geen andersoortig werk te doen dan op de kleine. 
De sociale ladder wordt tot een hellend vlak, waarin geen scherp 
afgescheiden treden meer zijn aan te wijzen m . 
Een verdeeling der dorpsgenooten over gremios en syndicaten 
zou bovendien nog geheel misplaatst zijn in verband met de 
zeer eigenaardige en merkwaardige verhoudingen, die het leven 
op het Portugeesche boerenland voor een groot deel, en vooral 
in het dichtbevolkte Noorden, kenmerken 42a. Afgezonderd en 
eenzaam, aangewezen op zichzelve, liggen de dorpjes in de 
dalen tusschen de meestal niet zeer hooge bergen. De saamhoorig-
heid wordt hier sterk beseft. De hechte familieband, die niet 
alleen de bloedverwanten, maar in nog hoogere mate zelfs 
peters met hun petekinderen vereenigt, maakt een dorp min of 
meer tot een gesloten clan, die lief en leed deelt423. Het leven 
wordt beheerscht door de staande uitdrukking „por favor": 
„omdat het mij een genoegen is" m . Niet zelden ziet men in 
het betalen van arbeid een persoonlijke vernedering voor den 
loon trekker: het moet immers een genoegen zijn, anderen een 
dienst te kunnen bewijzen, en degeen, wiens krachten te kort 
schieten, heeft recht op hulp. Als iemand te veel land heeft, om 
dit alleen met zijn gezin te bewerken, dan helpt dus zijn minder 
rijke buurman hem, por favor. Als omgekeerd de armere buur
man geen kans ziet den winter door te komen met de voort
brengselen van zijn eigen lapje grond, dan zal weer degeen, die 
overvloed heeft, hem voorzien van kleeding en voedsel, por favor. 
Zoo helpt men elkaar ook met huiselijke bezigheden, met ver
zorging in geval van ziekte, met het leenen van kleeding-
stukken en sieraden bij famihefeesten. Voor sommige diensten 
geeft men een schadevergoeding, zoo ook wel voor het leenen 
van geld, maar het begrip rente is onbekend. Zelfs aan een deur
waarder verleent men gastvrijheid, por favor!4ïS. 
Elk dorp heeft een gemeenschappelijk weiland, een gemeenschap
pelijk stuk bosch, een gemeenschappelijken stal, een gemeen-
schappelijken fokstier. Hier en daar ontbreekt zelfs bijna niets 
meer aan een communisme als van de eerste Christenen: de ge-
heele oogst wordt bijeengestort in één graanschuur, of verwerkt 
in één wijnpers, zonder op de herkomst te letten, en de totale 
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opbrengst gelijkelijk over alle gezinnen verdeeld 42β. Er is een 
stuk grond, waarvan de opbrengst voor de kerk bestemd is en 
dat door allen om beurten wordt bewerkt, zooals ook allen om 
beurten de wegen, de bronnen en de irrigatiewerken onder
houden. De mannen verzamelen zich onder een groóte kastanje 
om die verplichte diensten te regelen, te spreken over aan- of 
verkoop van den dorpsstier, een herder over het vee aan te stellen, 
onderlinge twisten te beslechten. De officieele rechterlijke macht 
en het burgerlijk wetboek hebben hier weinig te beteekenen. 
Ligt bij het dorp een grootere bezitting, dan heeft de „heer" 
daarvan meestal een beslissenden invloed. Niet zelden is hij door 
banden van peterschap zeer nauw met de bevolking verbonden. 
Het is een eer, om por favor dienstbode of knecht bij hem te 
mogen zijn 427. Helaas komt ook veel absenteïsme voor en blijft 
het landgoed achter onder bestuur van een rentmeester, wiens 
positie veel minder aanzien geniet. 
Dit is het beeld, dat men bij samenvatting krijgt uit de omvang
rijke studies van den Belgischen hoogleeraar Deseamos. Deze, 
een volgeling van Le Play, heeft diens stelsel van sociale mono
grafieën op Portugal toegepast en gedurende vijfjaren, van 1930 
tot 1935, persoonlijk en met behulp van studenten der juridische 
faculteiten van Lissabon en Coimbra duizenden gegevens ver
zameld over het leven van Portugeesche gezinnen in alle deelen 
van het land 428. Het resultaat hiervan heeft hij samengevat in 
zijn uitvoerig werk „Le Portugal — La vie sociale actuelle"42β. 
Er zijn ook vlekken op dit beeld, dat trouwens niet overal, en 
evenmin overal in gelijke mate opgaat. Men is gastvrij, maar men 
heeft ook het bijgeloof niet buitengesloten; men is vriendelijk, 
maar ook traag; men is zachtmoedig, maar ook passief; men is 
streng van zeden, maar ook zeer onontwikkeld; men is gelukkig 
in eenvoud, maar ook is er veel ziekte en sterfte door slechte hy
giënische begrippen, al houdt men de huizen graag zindelijk ^0 . 
Deze verkeerde eigenschappen te verbeteren door de goede uit 
te buiten, dit is de grondgedachte van de corporatieve wetgeving 
voor den landbouw. Descamps, met zijn bijna veertigjarige er
varing in verschillende landen, acht dit geenszins een utopie ш . 
Tegelijk met het Statuut van den Arbeid verscheen op 23 Sep
tember 1933 de decreet-wet no. 23.051, de raamwet voor 
de „casas do povo"; letterlijk: „volkshuizen". 
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Syndicahsme heeft in den Portugeeschen landbouw nooit iets 
beteekend en evenzeer ontbrak de associatieve geest bij de grond
bezitters ^2. Het casa do povo knoopt daarom aan bij de oude 
traditie der „Misericordias ', centrale plaatselijke instellingen voor 
de verpleging van zieken en de verzorging van hulpbehoeven
den 43a. Het heeft dus meer het karakter van een stichting dan 
van een vereeniging a*. 
Een casa do povo kan gesticht worden in elke landelijke buurt
schap (freguesia) en bezit rechtspersoonlijkheid. De statuten be
hoeven de goedkeuring door den Onder-Staatssecretaris voor de 
Corporaties. Het initiatief gaat uit van particuUeren, van het 
plaatselijk bestuur of, als sociale voorzieningen onverwijld noo-
dig zijn, zelfs van den Onder-Staatssecretaris. In elke buurtschap 
kan er slechts één worden opgericht. 
Er zijn twee soorten van leden: werkende en beschermende. 
Werkend lid kan worden elk gezinshoofd, man of vrouw, en 
verder alle mannen boven de achttien jaar. Dit lidmaatschap is 
vrijwillig. Jongeren en vrouwen, die niet gezinshoofd zijn, kun
nen slechts lid worden van de afzonderlijke instellingen, door het 
casa do povo in het leven geroepen. 
Beschermende leden zijn zij, wier leven, door den omvang van 
hun bezittingen, zich onderscheidt van dat der gewone landelijke 
bevolking. Aan de sociale actie van het casa do povo hebben zij 
dus weinig behoefte voor zich persoonlijk ^5. Daar dit meestal 
ook gepaard gaat met gebrek aan belangstelling, is dit bescher
mend lidmaatschap verplicht gemaakt. De contributie ervoor is 
aanmerkelijk hooger dan die der werkende leden. 
Vreemdelingen mogen geen werkend lid zijn. 
Het bestuur van het casa do povo is geheel in handen van die 
werkende leden, die tevens gezinshoofd zijn. Toezicht op hun 
beleid, sociaal en financieel, oefent het Nationaal Instituut voor 
Arbeid en Sociale Voorzorg. In uiterste gevallen heeft de Staat 
het recht van ontbinding. 
Het casa do povo heeft drie groepen van doeleinden: 
In de eerste plaats: sociale voorzieningen en bijstand aan zieken, 
werkloozen en hulpbehoevenden. Hiertoe moeten onderlinge 
waarborgkassen worden opgericht, volksapotheken, weeshuizen, 
gestichten voor ouden van dagen, crèches voor zuigelingen, en 
dergelijke meer. Op economisch gebied is daarenboven gedacht 
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aan in- en verkoop-coöperaties en het verstrekken van kleine 
geldleeningen aan landbouw of huisindustrie. 
In de tweede plaats komt de zorg voor de ontwikkeling der 
werkende leden. Hieronder valt het stichten van volksbiblio
theken, scholen en onderwijsposten, niet alleen voor de jeugd, 
maar ook voor ouderen. De leerstof moet zijn ingesteld op ver
hooging van de vakbekwaamheid en stimuleeren tot het bereiken 
van een hooger levenspeil. Natuurlijk staat karaktervorming, het 
opkweeken van goede burgers, op het eerste plan. Maar de 
boerenbevolking blijft van elk onderricht afkeerig, zoolang zij 
niet beseft, dat het haar in staat stelt meer uit den grond te 
halen 43β. De wet beveelt in het bijzonder aan: het organiseeren 
van ontwikkelende bioscoopvoorstellingen, gekoppeld aan de 
bestrijding van slechte films en ook van een teveel aan vertoo
ningen, waardoor immers de menschen te dikwijls uitgaan en 
te veel geld verkwisten. Behalve de „Cinema popular" is in 1936 
door de Regeering nog gesticht een volkstheater, dat met een 
autotrein rondtrekt en zelfs de afgelegenste dorpjes van tijd tot 
tijd een goede tooneeluitvoering verschaft437. Daarnaast heeft het 
casa do povo ook de sportbeoefening te bevorderen, echter 
onder medisch toezicht, om excessen te vermijden. Verder dient 
het te waken voor de volksgezondheid en in het bijzonder kreeg 
het den strijd tegen de tuberculose opgedragen. 
De derde groep doeleinden is samen te vatten als: dorpswelvaart. 
De nauwe banden van buurtschap maken hiervan een punt, dat 
de bevolking „pakt" ̂ 8 . De leden moeten gezamenlijk de open
bare werken verzorgen, de wegen, de watervoorziening, de 
rioleering, de dorpsreiniging. Hiermede is aan het casa do povo 
tegelijkertijd een middel in handen gegeven om de werkloosheid 
te bestrijden. Het programma van openbare vernieuwingen, 
verbeteringen en verfraaiingen moet zich juist er geheel op rich
ten, den stillen tijd in den landbouw telkens te vullen ^ 9 . 
Allerminst is het de bedoeling van ieder dorp langzamerhand 
een karakterlooze moderniteit te maken. De Regeering schrijft 
elke twee jaar een prijs uit voor „het meest Portugeesche dorp", 
wat betreft bouwstijl, aanleg, huisraad, kleederdrachten, volksge
bruiken en dergelijke. Het bekroonde plaatsje krijgt als eereteeken 
een zilveren weerhaan op de kerk en mag verder een geschenk 
uitkiezen, als een nieuwe school, een fontein, of een brug 4 4 0. 
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De casas do povo hebben een dubbel karakter. De eerste zijde 
daarvan, onderlinge samenwerking in de buurtschap, beheerscht 
de geheele raamwet, naar uit het overzicht wel gebleken is. De 
andere zijde komt tot uiting in artikel 6 van de raamwet op de 
syndicaten, waar de casas worden genoemd „beginsel van niet-
gedifferentieerde beroepsorganisatie ten plattelande" 441. 
Ze krijgen dus ook eenigszins een dergelijke rol als de syndicaten, 
hier dan als vertegenwoordigers van den handenarbeid in den 
landbouw. In nieuwere wetten treedt dit karakter zelfs al sterker 
op den voorgrond, omdat zich aan den anderen kant ook gremios 
in den landbouw gaan vormen. 
Zooals in den aanhef van deze paragraaf al werd uiteengezet, is 
een copie van de organisaties in handel en industrie hier niet 
mogelijk. Evenwel, al ontbreekt de scherpe tegenstelling tus-
schen werkgever en arbeider, er is nog wel een andere, zeer 
belangrijke, te maken, namelijk tusschen den landbouwer, die 
op zijn lapje grond wat teelt voor eigen consumptie, en den boer, 
die voor de markt werkt. Ten aanzien van dezen laatste ontbrak 
nu aan het casa do povo, met zijn uiterst beperkte territoriale 
werkingssfeer, elk middel om de productie te coördineeren, wat 
toch juist één der gewichtigste functies van de corporatieve orde
ning is. Een federatie van casas voorziet de wet ook niet; ze zijn 
daarvoor wellicht te locaal ingesteld *42. 
De oplossing bracht wet no. 1.957 van 20 Mei 1937 in den vorm 
van gremios voor den landbouw (gremios da lavoura). Deze 
wet is uitgewerkt in decreet-wet no. 29.443 van 8 December 
1938, weer gewijzigd door decreet no. 29.494 van 22 Maart 
1939. De gremios voor den landbouw worden volgens de wet 
gesticht per gemeente of in een groep van gemeenten door de 
producenten zelf, onder goedkeuring van den Onder-Staats
secretaris voor de Corporaties, of desnoods door de Regeering. 
In 1939 heeft de Regeering echter van dit laatste recht afstand 
gedaan; de oprichting is nu dus geheel facultatief, maar omge
keerd: waar deze eenmaal geschied is, draagt thans het lidmaat
schap een verplichtend karakter. Dit is weer een teekenend staaltje 
voor de richting, waarin de ontwikkeling van het Portugeesche 
corporatisme gaat. 
Deze gremios hebben dezelfde positie als de vroeger behandelde, 
en dezelfde taak; zij kunnen verder ook gemeenschappelijke 
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graanschuren, wijnkelders en kostbare machinerieën exploiteeren 
en moeten de casas do povo in alle opzichten bij hun werkzaam
heid ondersteunen. In het bijzonder onderscheiden zich deze 
landbouw-gremios van de andere, doordat zij niet naar een be
paald product groepeeren, maar alle agrarische voortbrengselen 
tezamen omvatten. Dit is begrijpelijk. Ook de ondernemingen 
zijn hier meestal niet gespecialiseerd. Door deze inrichting is 
tevens de coördinatie, teeltbeperking van het eene tegen bevor
dering van het andere gewas, mogelijk. Afzonderlijke organisatie 
rond elk product zou neergekomen zijn op een hopeloos bureau
cratisch en log apparaat, een offer aan schematiseerzucht. Wel 
kunnen echter speciale secties worden gesticht voor den ver
bouw van graan, van olijven, van rijst, en dergelijke. Verder is 
het toegestaan provinciale federaties te vormen ii3. 
Tegenover deze gremios treden nu de casas do povo geheel op 
als vertegenwoordigers van de handarbeiders. Dit is tot uiting 
gebracht in hun nieuwe reglement, decreet-wet no. 28.859 van 
18 Juli 1938, artikel 1. Artikel 4 maakt het hun mogelijk collec
tieve arbeidsovereenkomsten te sluiten met de gremios, die, 
zooals steeds, na goedkeuring door de overheid algemeen bin
dend zijn. 
Een merkwaardige toepassing van dit recht is het Mora-contract, 
zoo genoemd naar het plaatsje waar het gesloten werd. Zoodra 
in een buurtschap van deze gemeente 5 % der landarbeiders 
werkloos is en de overheid zich niet ín staat verklaart, deze voor 
openbare werken te gebruiken, hebben de landeigenaars toe
gezegd hen in dienst te zullen nemen, per week, tot de toestanden 
gewijzigd zijn. Een afgevaardigde van de arbeiders, een afge
vaardigde van de landeigenaars en de gouverneur van het district 
vormen een comité, dat de minimumloonen voor dit werk vast
stelt en de arbeiders over de landeigenaars verdeelt, in evenredig
heid met den belastingaanslag van deze laatsten. Mocht slecht 
weer of een andere omstandigheid de werkverschafiing onmo-
gelijk maken, dan worden de werkloozen gesteund uit een 
fonds, gevormd door gelijke bijdragen van landarbeiders en 
-eigenaars "*. Zeker is dit een typeerend voorbeeld van corpo
ratieve werkloozenzorg. 

De corporatieve organisatie van den Portugeeschen landbouw is 
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een volkomen origineele schepping, geheel afwijkende van elders 
gevolgde systemen 446. Geleidelijk aan breidt het aantal casas 
en gremios zich uit. De onverschilligheid van de grootere grond
bezitters, wier financieele steun onontbeerlijk is, vormt nog een 
ernstige belemmering. Een merkwaardig bijverschijnsel van de 
stichting van casas do povo was een duidelijke daling van de 
criminaliteit in de betrokken dorpen " · . 
Pereira dos Santos vindt de werkzaamheid der casas te absor-
beerend. De oprichting van concurreerende lichamen met de
zelfde doelstellingen is immers verboden, zoodat de vrijheid van 
vereeniging volgens hem ernstig is beperkt447. Tegen dit be
zwaar gelden alle opwerpingen, reeds vroeger op dit stuk ge
maakt bij de behandeling van de syndicaten en gremios. Boven
dien is het casa, evenals de „Misericordia", wel verre van een 
beletsel, juist een stimulans voor het persoordijk initiatief op het 
gebied van onderwijs, weldadigheid, sport, ontspanning en der-
gelijke. Het monopolie van de casas beteekent niet, dat geen vrije 
vereenigingen meer mogen worden opgericht voor één dezer 
onderdoeleinden, maar slechts dat er één centrale zal zijn, die 
al deze doeleinden en vereenigingen omvat. 
Het is te wenschen, dat deze vorm van organisatie spoedig 
overal tot ontwikkeling komt. Voor Portugal, waar 60—80 % 
der bevolking zich aan den landbouw wijdt, kan zij van enorme 
beteekenis zijn 448. Als orgaan van sociale samenwerking lijken 
de casas do povo bovendien zeer goed bruikbaar voor buurt
schappen in stadsgemeenten, als hier nog een sterke gemeen
schapszin leeft. Op verzoek van verschillende gemeenten is de 
stichting in dergelijke gevallen dan ook mogelijk gemaakt door 
decreet-wet no. 23.618 van 1 Maart 1934. Alleen voor groóte 
steden valt van samenwerking op deze wijze niet veel te ver
wachten, maar groóte steden zijn er in Portugal weinig. De voor
naamste zijn Lissabon met 600.000 inwoners, Porto met 215.000, 
en dan daalt men al terstond tot Setúbal met 40.000, Braga en 
Coimbra met ieder 20.000 449. 

De vormen van samenleving in de visschersdorpen, tezamen on
geveer 100.000 menschen omvattende, vertoonen zeer groóte 
gelijkenis met die van de boerenbevolking in het Noorden. Een 
visschersdorp maakt een afgesloten geheel uit, waar de onderlinge 
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bijstand zeer ontwikkeld is en bovendien nog tal van oude ge
bruiken en tradities voortleven. Het lag dus voor de hand, ook 
hier aan te knoopen bij het bestaande en een organisatie te 
scheppen, analoog aan die der casas do povo; temeer, omdat het 
stofíeüjk en geestelijk levenspeil van de visschers dezelfde tekorten 
vertoont, misschien nog in grootere mate zelfs dan bij de 
boeren *60. 
Wet no. 1.953 van 11 Maart 1937 schiep daarom het kader voor 
de casas dos pescadores, de „visschershuizen", die hun uitgewerkt 
reglement kregen bij decreet no. 27.978 van 20 Augustus 1937. 
Veel nieuwe gezichtspunten levert deze wet niet op. De casas 
dos pescadores zijn organen van samenwerking, zoowel als van 
vertegenwoordiging op volkomen gelijke wijze en met dezelfde 
doeleinden als de casas do povo. Uitgezonderd is alleen de zorg 
voor openbare werken en verbeteringen, die niets met visscherij 
uitstaande hebben 4H. 
Naar vermogen vergoeden zij hun leden het verhes van kleine 
vaartuigen en netten, en zorgen zij voor de nagelaten betrek
kingen van verongelukte zeeHeden. Daarnaast hebben zij den 
bij zonderen plicht „alle plaatselijke gebruiken en tradities te 
bewaren en in cere te houden, speciaal die van godsdienstigen 
aard, die verbonden zijn met de eigen gevoelens en deugden 
van het zeevolk." Dit is een reactie tegen de oude Republiek, 
die processies en rehgieuse feesten had verboden 462. 
Het lidmaatschap is steeds algemeen verpUcht, zoowel voor de 
werkende leden als voor de reeders en scheepseigenaren, die 
hier de beschermende leden zijn. Alle casas tezamen vormen één 
junta, die in nauw contact staat met den Onder-Staatssecretaris 
voor de Corporaties. Voorzitter van elk casa is de plaatselijke 
havenmeester 453. 
Een belangrijke verbetering, verkregen door de nieuwe organi
satie, is, dat de visschers in loondienst tegenwoordig worden 
doorbetaald gedurende de vier maanden, waarin geen vischvangst 
plaats vindt464. In 1939 heeft de centrale junta in een zestal 
dorpen een wijk van goedkoope woningen doen bouwen 465. 

Ofschoon een volledige beschrijving van de economische resul
taten, door het corporatisme in Portugal bereikt, buiten het kader 
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van deze studie valt, is het toch van belang een zeer globale 
indruk daarvan te geven, al was het alleen maar vanwege den 
weerslag, die zij onvermijdelijk hebben op politiek gebied. 
De corporatieve ordening heeft indirect een zeer groóte betee-
kenis voor den Nieuwen Staat, doordat zij het economisch weer
standsvermogen van het land aanmerkelijk heeft versterkt. Na 
een overzicht gegeven te hebben over de maatregelen op het 
gebied der productie van graan, wijn, vruchten, rijst, en het volks-
voedsel kabeljauw, over de organisatie van den boschbouw, de 
wol- en katoenspinnerijen, het verzekerings-, transport- en bank
wezen, komt Freppel Cotta tot de conclusie: „Wanneer wij 
rekening houden met den korten tijd, dat het systeem nog maar 
in werking is, en met het verleden van het land, dan zal men 
moeten toegeven, dat de tot dusver behaalde resultaten opmer
kelijk zijn." De Engelsche handels-attaché te Lissabon schreef 
in zijn officieel rapport van Juli 1936: „Over het algemeen zijn 
er belangrijke gronden voor optimisme, en er is zeer veel, 
waarmee het land zichzelf kan gelukwenschen. De toekomst 
ziet er zoowel voor Regeering als volk beter uit, dan zij 
gedurende tientallen jaren is geweest; wanneer Portugal niet ntrer 
terugkeert tot de oude stelsels en de oude staatkunde, kan men zonder 
overdrijving zeggen, dat het eindelijk den dageraad ziet aan
breken van een nieuwe periode. In hoeverre deze toekomstige 
vooruitzichten verwezerdijkt zullen worden, zal afhangen van de 
mate, waarin de natie in haar geheel bereid zal zijn slechts een 
goed en soUde bestuur te dulden." Tot gelijke gevolgtrekkingen 
komen Sieburg en Odette Sanson, terwijl het Nederlandsche 
weekblad „Economische Voorhchting", uitgaande van het De
partement van Economische Zaken, in Februari 1939 schreef: 
„De nog steeds aan het bewind zijnde regeering van Salazar 
heeft door een krachtig en verstandig beleid in gematigd dicta-
torialen geest met een inslag van — in overeenstemming met het 
Portugeesche, vrijheidsHevende en individualistische volkskarak
ter — eveneens gematigde corporatieve principes, op econo
misch, financieel en monetair gebied belangrijke resultaten be
haald" 16e. 
Kenmerkend was, dat na den strengen winter van 1935/36 de 
prijzen het minste neiging tot stijgen hadden bij de artikelen, 
waarvan de voortbrenging corporatief geordend was. Bij de 
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andere kwamen hevige schommelingen voor. De totale pro
ductie van eenige allerbelangrijkste levensmiddelen is in korten 
tijd zóó gestegen, dat bijvoorbeeld tarwe, suiker, aardappelen 
en rijst niet meer geïmporteerd behoeven te worden, terwijl zij 
vroeger een hooge post uitmaakten op de handelsbalans. De 
export van verschillende artikelen nam, gezien den wereld
toestand, flink toe. De werkloosheid heeft weinig meer te be-
teekenen457. 

H. DE CORPORATIEVE ORGANISATIE VAN DE 
NIET-ECONOMISCHE ACTIVITEITEN. 

Van den aanvang af en met groo ten nadruk is steeds verkondigd, 
dat het Portugeesche corporatisme zich niet beperkt tot het 
economische, maar zich uitstrekt over alle vormen van maat-
schappelijke werkzaamheid. Artikel 20 der Grondwet vangt aan 
met de woorden: „In de corporatieve organismen zullen alle 
werkzaamheden der Natie organisch zijn vertegenwoordigd." 
Na in artikel 16 gesproken te hebben van „de corporatieve orga
nismen van moreelen, cultureelen of economischen aard", ver
volgt de Grondwet in artikel 17: „De corporatieve organismen, 
waarop het voorgaande artikel betrekking heeft, zullen hoofd-
zakelijk beoogen: doeleinden van wetenschappelijken, letterkun
digen of artistieken aard of zulke, die betreffen de lichamelijke 
opvoeding; doeleinden betreffende den bijstand aan hulpbehoe
venden, weldadigheid of armenzorg; doeleinden betreffende 
technische vervolmaking of belangengemeenschap." Het is wei
nig elegant, dat de volgorde der soorten, in artikel 16: moreel, 
cultureel, economisch, in artikel 17 geworden is: cultureel, mo
reel, economisch. 
Dit uitstrekken van de corporatieve organisatie buiten het ter
rein van productie en handel is ongetwijfeld een logische con
sequentie van het systeem. Als zij, die eenzelfde maatschappelijke 
functie vervullen natuurlijkerwijze een eenheid vormen, dan 
geldt dit niet alleen van de economische beroepen 4S8. In de 
Middeleeuwen werd deze gedachte niet volledig verwezenlijkt; 
er was een gilde van het onderwijs, maar niet bijvoorbeeld van 
de kunstbeoefening. „Schilders en zadelmakers, beeldhouwers 
en metselaars, zij waren met timmerlieden en goudsmeden en 
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zelfs met de tegenwoordig nog veel minder geachte ambachts
meesters, als stoelemakers en ververs, in één gild vereenigd. Zij 
onderhielden dezelfde algemeene regelen der ambachtsbeoefe-
ning" 45B. De noodzakelijkheid van eigen corporaties voor alle 
takken van nationale werkzaamheid is in Portugal sterk op den 
voorgrond gebracht door het Integralismo Lusitano, dat, ge
trouw aan zijn naam, aandrong op een integraal corporatisme. 
Ook hierin is het Portugeesche stelsel anders georiënteerd dan 
het Itahaansche 4 β 0. 

Vooreerst dan de cultureele corporaties, die, naar uit de Grond
wet valt afte leiden, doeleinden hebben van wetenschappelijken, 
letterkundigen of artistieken aard ofwel zulke, die betreffen de 
lichamelijke opvoeding. Hiervan zegt het Statuut in artikel 40: 
„De beroeps-organisatie strekt zich, buiten het economisch ter
rein, ook uit tot de beoefening van de vrije beroepen en der 
kunsten. In dit geval is haar werkzaamheid ondergeschikt aan de 
oogmerken van zedelijke en verstandelijke vervolmaking, die 
tezamen het geestelijk peil van de Natie verheffen" 461. 
Volgens een uiteenzetting van Gaetano worden „vrij" (Uberai) 
genoemd die beroepen, bij de uitoefening waarvan het verstand 
een overwegende rol speelt, zoodat zij een zeer persoordijk 
karakter verkrijgen. Dit op den voorgrond treden van den per
soon van dengeen, die het beroep uitoefent, schakelt onderge
schiktheid bij de vervulling van zijn taak uit, en dus ook een 
eigenlijke dienstbaarheid, een arbeidscontract, zelfs al handelt hij 
in opdracht van een ander. Het onstoffelijk karakter van de ver
richting maakt weer, dat er geen sprake kan zijn van loon naar 
verdienste, geen aequivalente prijs te bepalen is, doch een hono
rarium wordt uitgekeerd, afhankelijk van het vermogen van de 
betalende en de reputatie van de presteerende partij 4β2. 
Bij de beoefenaars van bepaalde vrije beroepen, zooals bijvoor
beeld artsen en advocaten, is de vorming van een eigen corporatie 
een regelmatig verschijnsel en in vele landen is de ordening er 
reeds ver doorgevoerd, met of zonder sanctie van de overheid. 
In den Nieuwen Staat heeft op dit terrein het schematiseerdui-
veltje even parten gespeeld. Na de uitvoerige aankondiging in 
Grondwet en Statuut wist men schijnbaar met de vrije beroepen 
plotseling geen raad en men maakte er zich van af in een enkel 

308 



paragraafje, gehangen aan artikel 3 van de raamwet op de syn
dicaten: „De vrije beroepen zullen zich organiseeren in één enkel 
nationaal syndicaat, met zetel te Lissabon; dit kan districts-
afdeelingen stichten, disciplinair in alles onderworpen aan het 
syndicaat. De nationale syndicaten van advocaten, van artsen 
en van ingenieurs kunnen den naam „orde" aannemen." 
Het was wel zeer schamel en daarbij was het ten eenenmale 
onjuist de beoefenaars van de vrije beroepen organisatorisch 
gelijkelijk te behandelen als de handarbeiders. Het lijkt ook wei
nig in overeenstemming met Salazars eigen woorden: „De ar
beid, elke arbeid is even edel en even waardig, wanneer hij 
beschouwd wordt als de bijdrage van ieder mensch, in verhou
ding tot zijn vermogens, voor de gemeenschap waartoe hij 
behoort. Maar terwijl hij een gelijke waardigheid heeft vanuit 
menschelijkheids-oogpunt, heeft hij toch niet gelijke waarde in 
economisch of maatschappelijk opzicht. De nuttigheid ervan is 
verschillend, de opbrengst ervan is verschillend, en daarom kan 
hij niet gelijkelijk worden beloond. Om deze reden is er ver
schil tusschen de personen, tusschen hun levenswijze, tusschen de 
klassen der maatschappij. Wij, die den zin van zoovele dingen 
hebben vervalscht, hebben dit ook hier gedaan: sommigen min
achten den handenarbeid en anderen breken de superioriteit van 
het verstand af; zij achten het een groóte eer zich ook arbeiders 
te mogen noemen. Dat zijn ze inderdaad; maar terwijl het eerste 
onrecht doet aan de waardigheid van den handenarbeid, ligt in 
dit tweede een lage kruiperigheid tegenover de materieele over
macht van de arbeidersmassa's: het één zoowel als het ander is 
onwaarachtig" 4вз. 
De eersten om een syndicaat met den eerenaam „orde" te stich
ten waren de advocaten. Nu bleek terstond ook het foutieve van 
de gelijkstelling. De advocaten werden onderworpen aan tal van 
bepalingen in de raamwet voor de syndicaten, die op hun beroep 
niet pasten, zij moesten plechtig bezweren geen klassenstrijd te 
zullen voeren en samen te zullen werken met de „andere" 
factoren van het nationale economische leven. Nog vóór zij zich 
wellicht hadden kunnen beramen over collectieve arbeidsover
eenkomsten met hun cuenten, werd deze organisatie geschorst ^4. 
De orde der advocaten is nu geheel opnieuw en afzonderlijk 
geregeld in de Wet op de Rechterlijke Organisatie. 
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De Regeering heeft zich deze ervaring te nutte gemaakt en, toen 
de ingenieurs zich wilden vereenigen, terstond bij decreet no. 
27.288 van 24 November 1936 een speciaal voor dit beroep opge
steld reglement goedgekeurd4e5. 
De lijst, bij Da Costa afgedrukt, vermeldt een achttiental vrije 
beroepen, als syndicaat georganiseerd: van gidsen en tolken, via 
tandartsen en stierenvechters, tot aan vroedvrouwen en cririci 
toe 4ββ. De ervaring zal moeten leeren of dit kader niet te nauw 
is en elk vrij beroep niet geheel afzonderlijk dient te worden 
behandeld. 
Ook voor de corporaties van kunstenaars zullen wel dikwijls 
andere vormen gevonden moeten worden. Spann betoogt te
recht, dat men het „Schöpfertum" als zoodanig niet kan organi-
seeren m. Wie zich slechts de vermakelijke beschrijving van „de 
industrie der dichtkunst" uit Papini's „Gog" wil herinneren, zal 
geen moeite hebben dit te beamen. Inderdaad, als zoodanig ont
snapt het scheppend vermogen aan iedere stelselmatige ordening. 
Maar dit rechtvaardigt nog niet Spanns conclusie, dat dus ook 
iedere organisatie van „Schöpfer" onmogelijk is. 
Ook de scheppende en uitvoerende kunstenaars hebben tal van 
gemeenschappelijke belangen, waarvan vooral de economische 
door de samenleving vrijwel steeds schromelijk verwaarloosd 
zijn. Het lijkt geenszins uitgesloten, door goede organisatie 
hierin op vele punten verbetering te brengen 4es. Men denke 
slechts aan het onderwijs, studiebeurzen, premies, tentoonstel
lingen, den kunsthandel, bescherming van auteursrechten, en 
dergelijke meer. 

Een belangrijke ordeningsmaatregel op het gebied der cultureele 
beroepen is aangekondigd in artikel 8 van wet no. 1.941 op de 
nationale opvoeding en uitgewerkt in decreet-wet no. 26.594 
van 15 Mei 1936. Zij beoogt de vorming van een academisch 
proletariaat, gevolg van de overbevolking der universiteiten, 
tegen te gaan. Aan de toelating tot één der faculteiten gaat thans 
een examen in drie vakken vooraf. Doorslag geeft minder de 
kennis, dan de intellectueele geschiktheid van den candidaat 
voor het door hem gekozen beroep. Om deze vast te stellen kan 
de examinandus bovendien nog worden onderworpen aan een 
psychotechnisch onderzoek. In het vooruitzicht zijn gesteld der-
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gelijke eischen voor de toelating tot de lycea, terwijl het de 
bedoeling is, het onderzoek in de toekomst nog uit te strekken 
tot de moreele hoedanigheden en in het bijzonder het sociale 
phchtsbesef van den student ^9. 
De Regeering heeft verder bijzondere aandacht besteed aan den 
noodtoestand der kunstenaars. Het was natuurlijk uitgesloten 
de geheele artistieke productie op te koopen, maar men is er op 
uit geweest, aan talentvolle krachten zooveel mogelijk werk
gelegenheid te verschaffen bij het ontwerpen en inrichten van de 
talrijke nieuwe gebouwen en de paviljoens op groóte tentoon
stellingen. Ook de constructie van de in het vorig hoofdstuk 
besproken goedkoope arbeiderswoningen is steeds in handen 
gegeven aan bekwame architecten om geen smakeloos massa
fabrikaat te krijgen, maar woningwijken, aangepast aan de plaat
selijke stijl en sfeer, die in Portugal van provincie tot provincie 
juist zulke karakteristieke verschillen vertoont470. 

Resten dan nog de moreele corporaties. Uit artikel 17 der Grond
wet valt afte leiden, dat dit degene zijn, die zich wijden aan het 
bijstaan van hulpbehoevenden, aan weldadigheid en armenzorg. 
In scherpe tegenstelling met alle tot dusver behandelde organen 
omvatten deze corporaties grootendeels werkzaamheden, waar
voor geen enkele contra-prestatie wordt gevraagd, zoodat de 
uitoefening dus afhankelijk is van vrijwillige giften en subsidies. 
Onder de moreele corporaties ressorteeren de publiekrechtelijke 
Misericordias en verder alle particuliere instellingen op chari
tatief gebied. Gaetano rekent ook de Kathoheke Kerk erbij, ab 
geheel aparte corporatie 471. Ten onrechte, naar mijn meening. 
De Kerk is evenmin een corporatie als de Staat. Beide zijn vol
maakte gemeenschappen, die niet een of ander maatschappelijk 
goed tot stand brengen, doch onderscheidenlijk op bovenaardsch 
en op aardsch gebied het algemeen welzijn behartigen 47Z. 
Een geheel andere zaak is, dat de Kerk een groot aantal charitatieve 
instellingen heeft gesticht, waardoor het wenschelijk wordt een 
vertegenwoordiger van haar zitting te doen nemen in het cen
traal corporatief orgaan, dat op dit terrein werkt. Zoowel het 
Episcopaat van het Moederland ab dat uit de koloniën heeft 
daarom een afgevaardigde in de Corporatieve Kamer, in de 
afdeeling „Geestelijke en zedelijke belangen". 
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Hiermede is dan het overzicht van de inrichting en de maat
schappelijke beteekenis der corporatieve organismen voltooid. 
Van de rol, die zij, krachtens artikel 20 der Grondwet en 45 
van het Statuut, spelen op staatkundig terrein, is reeds iets gezegd 
bij de behandeling van de Corporatieve Kamer; in de toekomst 
zal iedere corporatie daar een eigen af deeling vormen173. Het 
overige kan beter ter sprake komen in het volgende hoofdstuk. 
De organisatie van het beroepsverband vormt wel het meest 
belangwekkende deel van den reuzenarbeid, door Salazar ten 
dienste van zijn volk verricht. Vasthoudend en toch soepel, 
principieel en toch realistisch, weet hij bij zijn werk in buiten
gewone mate die twee uitersten te vermijden, waarin heden ten 
dage maar al te veel denkers op maatschappelijk gebied zijn ver
vallen. Hij behoort niet tot hen, wier kijk op het menschdom zoo 
rooskleurig is, dat zij verwachten vroeg of laat een volledige 
corporatieve orde te zien opbloeien, „vanzelf", zonder krachtigen 
steun van een krachtig staatsgezag. En evenmin maakt hij deel 
uit van de groep, die in wonderlijk optimisme blijft gelooven, 
dat al wat de staat doet is welgedaan, terwijl zij dagelijks de 
fouten voor oogen hebben. Het uitvaardigen van een decreet jaagt 
hem geen vrees aan, maar hij schept er ook geen behagen in. 
Salazar zeide eens, gelukkig te zijn in het besef, dat tenminste 
enkele van zijn maatregelen het levenslot van sommige Portu-
geezen iets verbeterd hadden. Maar toen men hem vroeg, of het 
uitoefenen van de macht op zichzelf hem niet een zekere vol
doening schonk, antwoordde hij: „Ziet u, ik verkeer in een zeer 
moeilijke positie. Ik ben niet één van die menschen, die een eer
zucht hebben om te bevelen; en evenmin kan ik het onverbre
kelijk verband tusschen bevel en verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen vergeten. Voor hen, die dat wel kunnen, moet het 
regeeren ongetwijfeld een genoegen zijn" 474. 

HOOFDSTUK VIII. 

HET PLAATSELIJK VERBAND. 

„Het in een Staat vereenigde volk is niet alleen een geheel van 
personen, die verschillende werkzaamheden uitoefenen, een ge
heel, dat opgebouwd is uit een bepaald samenstel van beroeps-
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standen; het is evenzeer een geheel van bewoners in een bepaald 
gebied. Misschien kan men zich een denkbeeidigen staat zonder 
grondgebied voorstellen, maar in werkelijkheid berust het leven 
van een volk op den grondslag van een gebied en wordt, naar 
de ervaring steeds bewijst, door de hiermede samenhangende 
factoren, als bodemgesteldheid en alles wat met deze in verband 
staat, ten sterkste beïnvloed. Waar de menschen in elkanders 
nabijheid wonen, ontstaat reeds alleen daaruit een menigte van 
betrekkingen tusschen hen, die tot een samenleving met eigen 
karakter voeren. Voor een goeden toestand van het staatsgeheel 
is het daarom ook noodzakelijk, dat dergelijke gebieden, waar 
het economische en cultureele leven een sterke gemeenschap 
vormt, hun zelfstandige beteekenis in dit staatsgeheel bezitten 
en de Staat uit hen, als uit evenzoovele „Gliedkörperschaften" 
wordt opgebouwd." Aldus von Nell Breuning 1. 
Ofschoon uiterlijk dit plaatselijk verband, dat weer op hechte 
historische grondslagen berust, nimmer verdween, zijn daarom 
toch wel de juiste beginselen veelal vergeten. Buitenspongheden 
vonden plaats in tegengestelde richtingen. 
Als uiteindelijk resultaat van een nivelleerend individualisme 
heeft soms een overdreven centralisatiezucht alle verschillen wil
len wegvagen en van provincies en gemeenten zuiver staats
organen gemaakt, zonder zelfstandigheid. In Portugal is ook het 
andere uiterste gepropageerd. Het Republikeinsch Centrum te 
Lissabon schreef m 1873 bovenaan op zijn program: de demo
cratische federale repubhek. Lissabon en Porto zouden elkaar 
om de twee jaar afwisselen als hoofdstad 2. 
De samenhang van het Portugeesche volk was echter te groot 
om dit denkbeeld veel veld te doen winnen. De Grondwet van 
1911 reageerde er uitdrukkelijk tegen, en die van 1933 neemt 
den daar gebruikten term over in artikel 5: „De Portugeesche 
Staat is een ondeelbare (unitaria) . . . Republiek . . . " De Natie 
is één, schrijft Da Costa, en dus ook de Staat3. 
De wetgeving van den Nieuwen Staat keert zich tegen onder
drukking door de centrale overheid eenerzijds, tegen versplin
tering van land en volk anderzijds. Zij is daarenboven de be
ëindiging van een chaotische wanorde. 
Het provinciale- en gemeente-recht is in Portugal vereenigd in 
den Código Administrativo. De Repubhek schafte in 1911 den 
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Code van 1896 af en herstelde dien van 1878 in ееге. Echter niet 
geheel: op sommige punten, evenwel niet nauwkeurig omschre
ven, bleef de Code van 1896 gehandhaafd. Wet no. 88 van 
7 Augustus 1913 bracht het eerste gedeelte van een nieuwen Code, 
en wet no. 621 van 23 Juni 1916 een ander fragment. In het geheel 
had men dus met vier wetten te doen, waarvan de werkingssfeer 
onderling niet scherp was begrensd; begrijpelijkerwijze een 
gouden appel voor de juristen, maar een zeer zure vrucht voor 
de administratie '. 
De Nieuwe Staat bracht eerst de oplossing, verkregen door 
nauwe samenwerking tusschen Regeering en Nationale Ver
gadering. Deze laatste stelde bij wet no. 1.940 van 3 April 1936 
de algemeene beginselen vast. De Regeering droeg zorg voor 
de uitwerking in onderdeelen. Nadat de leden der Vergadering 
van dit concept kennis hadden genomen, machtigden zij bij wet 
no. 1.946 van 21 December 1936 de Regeering, dit ontwerp als 
decreet afte kondigen. Zoo werd de nieuwe Code gepubliceerd 
als decreet-wet no. 27.424 van 31 December 1936. Hiermede was 
het recht op het plaatselijk bestuur ook eindelijk in overeenstem
ming gebracht met de Grondwet van 1933, die tot dusver, in 
het overgangsartikel 142, de bestaande wetgeving in stand had 
gehouden. 
Salazar was zich wel bewust van de buitengewone moeilijkheid 
en ingewikkeldheid van deze materie. De Code werd daarom 
door de decreet-wet slechts geldig verkbard voor een proeftijd 
van twee jaren. De Regeering kon dan voldoende gegevens ver
zamelen om vast te stellen, waar herziening noodig was. Belang
rijke wijzigingen zijn echter uitgebleven. 
De beslechting van geschillen tusschen de administratieve orga
nen is opgedragen aan bijzondere rechterlijke colleges, de „audi
torias", volgens een in de artikelen 671 tot 712 geregelde proce
dure. Toporgaan van de „contencioso administrativo" is het 
Opperste Administratief Gerechtshof. 
De door den Code gegeven regeling geldt krachtens artikel 125 
der Grondwet alleen voor het Vasteland. De koloniën hebben 
hun eigen bepalingen, hieronder te bespreken in hoofdstuk 11, 
en ook de archipels van Madeira en de Azoren worden ten deze 
geregeerd door speciale wetten. Aan deze eilanden is door decreet-
wet no. 30.214 van 33 December 1939, uitgevaardigd krachtens 
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wet no. 1.967 van 30 April 1938, met ingang van 1 Januari 1941 
een geheel nieuw Statuut gegeven, waarvan de regeling in hoofd
zaak overeenstemt met die voor het Vasteland. Alleen de be
voegdheid tot zelfbestuur is er nog aanmerkelijk uitgebreider. 

„Het grondgebied van het Vasteland is onderverdeeld in ge
meenten, die bestaan uit buurtschappen en zich groepeeren tot 
districten en provinciën. De wet stelt de grenzen van al deze 
kringen vast." Aldus artikel 125 der Grondwet en 1 van den Code. 
Getrouw aan de historische traditie is hier de gemeente gezien 
als de kem van de territoriale indeeling. Het is dan ook de ge
meente, die de „plaatselijke zelfbesturen" in de Corporatieve 
Kamer vertegenwoordigt, volgens de artikelen 21 en 102 der 
Grondwet. 
Portugal heeft zich ontwikkeld als een land van „steden", dat 
wil zeggen: plaatsen met stadsrechten. Aan het einde der veer
tiende eeuw was elke plaats van eenige beteekenis een stad, en 
deze steden vormden den grondslag van de economische en 
militaire organisatie van het land. De privileges, die de koningen 
hun verleenden om ze tot een tegenwicht tegen den adel te 
maken, werden door de poorters met naijver verdedigd. De 
overeenkomst met de verhoudingen in Vlaanderen, Holland en 
Zwitserland was groot8. 
De administratieve inrichting laat zich echter beter beschrijven 
in een andere volgorde, te beginnen met de buurtschap. 

De buurtschap (freguesia) is de kleinste territoriale eenheid. Zij 
wordt gedefinieerd als: een groep gezinnen, die in hun maat-
schappelijke werkzaamheid een gemeenschap vormen, een be
langengemeenschap, berustende op nabuurschap e. De grenzen 
vallen samen met de kerkelijke indeeling in parochies. Soms 
omvat een buurtschap meer dan één dorp, maar er moet dan een 
natuurlijke samenhang daartusschen zijn. In totaal zijn er in Por
tugal 3705 buurtschappen7. 
De organen van de buurtschap zijn in de eerste plaats de gezinnen 
zelf, die hierdoor dus inderdaad tot staatkundige cellen worden. 
In de tweede plaats komt het buurtschapsbestuur (junta de 
freguesia) 8. Dit bestuur wordt verkozen door en uit de gezins
hoofden. Het houdt zich bezig met armenzorg, met beheer van 
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het gemeenschappelijk bezit der dorpelingen, met irrigatiewer-
ken, met wegenaanleg, met het onderhoud van de kerk, het 
kerkhof, de bronnen en de boomen. Voor het uitvoeren van deze 
openbare werken krijgt de buurtschap, volgens artikel 130 der 
Grondwet, een geldelijke toelage van de gemeente. 
Sieburg noemt het buurtschapsbestuur een buitengewoon ge
schikt middel voor de politieke scholing der boerenbevolking, 
die hierdoor voor het eerst in bewust contact met het grootere 
geheel komt 0. 
Belangrijke beslissingen van het buurtschapsbestuur moeten ge-
sanctionneerd worden door de vergadering van alle gezinshoof
den. Is hun aantal te groot, dan bestaat als tusschenschakel een 
ander college, de buurtschapsraad (conselho paroquial), maar 
daarnaast is ook een referendum mogelijk, in overeenstemming 
met artikel 127 der Grondwet. 
De verkiezing van het buurtschapsbestuur is bij decreet-wet 
no. 27.995 van 27 Augustus 1937 geregeld op overeenkomstige 
wijze als bij de Nationale Vergadering; dat wil zeggen, de stem
busstrijd loopt tusschen lijsten in hun geheel; alle candidaten van 
de winnende lijst tezamen vormen het bestuur 10. 
Als vertegenwoordiger van den voorzitter van het gemeente
bestuur houdt in iedere buurtschap een „regedor" toezicht op de 
uitvoering der genomen besluiten 11. 

De gemeente (conselho) is opgebouwd uit buurtschappen. Alleen 
in de steden Lissabon en Porto bestaan hiertusschen volgens 
artikel 125 § 1 der Grondwet nog andere schakels: de wijken 
(bairros). 
Terwijl de Portugeesche buurtschap in grootte het meest onze 
gemeenten benadert, heeft de Portugeesche gemeente meer den 
omvang van een arrondissement. Het voor een groot deel zoo 
arme boerenland zou de kosten van een verder gedecentrahseerd 
bestuur niet kunnen dragen 12. 
„De gemeenten vertegenwoordigen . . . een vorm van gemeen
schap, die berust op het samengaan van verschillende werkzaam
heden in een geheel van aaneengrenzende buurtschappen, zoodat 
een tweede soort van samenleving tot stand komt, waarin de 
solidariteit, geschapen door de overeenkomst in levensomstan
digheden, wordt aangevuld door de solidariteit, voortkomende 
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uit de arbeidsverdeeling. Daarom is in administratief opzicht de 
buurtschap een slechts uit één element bestaand zelfbestuur, ter
wijl daarentegen de gemeente een samengesteld zelfbestuur is, 
met organische vertegenwoordiging van de functionneele be-
standdeelen, die tezamen haar maatschappelijke eenheid uit
maken" 1Э. 
De organen van dit geheel zijn de gemeenteraad, de gemeente-
kamer en de burgemeester. 
De gemeenteraad (conselho municipal) bestaat uit den burge
meester, hoogstens vier vertegenwoordigers der buurtschappen, 
een vertegenwoordiger van de plaatselijke „Misericordia", hoog
stens twee vertegenwoordigers van syndicaten, hoogstens twee 
vertegenwoordigers van casas do povo, hoogstens twee vertegen
woordigers van gremios en de twee voornaamste grondbezitters. 
Deze raad, die het wetgevend orgaan is van de gemeente, is dm 
organisch samengesteld, in overeenstemming met de artikelen 
20 en 21 der Grondwet14. „Ook hier", zegt Salazar, „is weer 
een fictie, de politieke partij, prijsgegeven, om te bouwen op 
een realiteit: de natuurlijke verbondenheid" 15. 
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke opcenten op de belas
tingen vast, controleert de jaarlijksche afrekeningen, beshst over 
de principicele grondslagen van de begrooting en waakt over 
het gemeentelijk beleid. 
Krachtens artikel 126 der Grondwet is de gemeentekamer 
(cámara municipal) hiernaast het uitvoerende college. Deze ka
mer bestaat uit den burgemeester en een aantal schepenen (verea-
dores), de laatsten gekozen en te allen tijde afte zetten door den 
gemeenteraad. Hoeveel schepenen er zijn hangt van de grootte 
der gemeente af. Enkele belangrijke besluiten van de kamer 
behoeven, in overeenstemming met artikel 127 der Grondwet, 
nadere goedkeuring door den raad 1β. 
De burgemeester (presidente da cámara municipal) wordt be
noemd door de Regeering, bij voorkeur uit de leden van den 
gemeenteraad, en kan te allen tijde vrijelijk worden ontslagen. 
Hij moet de gemeentelijke werkzaamheden leiden en ordenen, 
houdt het oppertoezicht bij de uitvoering van besluiten der 
kamer en fungeert verder als politieel magistraat. Een gemeente
raad, die over het optreden van den burgemeester ontevreden is, 
heeft het recht de Regeering om ingrijpen te verzoeken. 
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In de gemeenten Lissabon en Porto ontbreekt de gemeenteraad 
geheel en wordt de taak daarvan rechtstreeks door de Regeering 
uitgeoefend. Dit zal wel berusten op de behoefte aan strengere 
controle over deze steden, die vanouds de broeinesten van révo
lutionnaire woelingen waren. 
Hebben verschillende aaneengrenzende gemeenten gemeen-
schappelijke belangen, dan kan van hen een federatie worden ge
maakt, op eigen verzoek of krachtens besluit der Regeering " . 

De provincie, tenslotte, is naar de omschrijving van den Code 
een geheel van gemeenten, waartusschen nauwe geographische, 
economische en sociale betrekkingen bestaan. 
De organen zijn de provinciale raad en het provincie-bestuur. 
De provinciale raad (conselho provincial) bestaat uit afgevaar
digden van de gemeentekamers, van de corporatieve federaties 
en unies, van de instellingen van algemeen nut, van de univer
siteiten en van de overige onderwijsinrichtingen. Ook dit wet
gevende college is dm weer organisch samengesteld, in overeen
stemming met de artikelen 20 en 21 der Grondwet. Het contro
leert de jaarlijksche afrekeningen, stelt de principicele grondsla
gen vast voor de begrooting, waakt over het provinciaal beleid. 
Daarenboven heeft het tot taak de economische werkzaamheden 
in zijn rechtsgebied te bevorderen en te coördineeren. De pro
vinciale raden benaderen dus eenigszins de regionale standen
kamers, zooals Dr. Koenraadt deze beschrijft18. 
De raad kiest een voorzitter en benoemt verder de drie leden 
van het tweede orgaan: het provincie-bestuur (junta de pro
vincia). Voorzitter van beide colleges is dezelfde persoon. Som
mige beslissingen van dit uitvoerende orgaan behoeven, in over
eenstemming met artikel 127 der Grondwet, goedkeuring door 
den provincialen raad 1β. 

Alle bestuurscolleges, dat zijn dus volgens artikel 126 der Grond
wet: de gemeentekamers, de buurtschapsbesturenen de provincie
besturen, kunnen krachtens artikel 128 aan hun voorzitter of aan 
commissies van gedelegeerden de uitvoering van hun beslis
singen of van andere wettelijke voorschriften opdragen. 

De medewerking van de corporatieve organismen aan de ver-
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kiezing van gemeentelijke en provinciale raden, en de samenstel
ling van de Corporatieve Kamer geven aan den nieuwen staats
vorm een eigen karakter. In Portugal is niet alleen een corpora
tieve maatschappij ; dat wil zeggen, dat de verschillende functies 
in de samenleving er corporatief georganiseerd zijn. De nieuwe 
Grondwet beoogt meer. Artikel 5 verklaart: „Portugal is een . . . 
corporatieve Republiek . . ." Zoo is Portugal dus tevens een 
corporatieve staat; dat wil zeggen, aan de corporatieve organen 
is medezeggenschap verleend op poUtiek gebied 20. 
Kritisch bezien is de term „corporatieve staat" allesbehalve onbe-
rispelijk, tenzij men het standpunt van Manoilesco aanvaardt en 
alle gezag laat voortvloeien uit de corporaties s l . De Portugee-
sche Constitutie geeft evenmin of evenzeer een gezinsstaat of een 
gemeentenstaat of een burgerstaat als een corporatieven. Zoowel 
de gezinnen als de gemeenten ab de afzonderlijke burgers en de 
corporaties oefenen immers invloed uit op het overheidsbeleid 22. 
Toch kan, mits goed verstaan, het woord wel dienst doen, wan
neer men er dan maar niet meer in wil zoeken dan een aanduiding 
van één der kenmerkende verschillen met andere staatsvormen, 
en niet een volledige definitie. 

Met het herstel der provinciën is de traditioneele onderverdeeling 
van het Portugeesche land weer herleefd. De liberale Grondwet 
van 1826 had in zijn dogmatische gelijkheidszucht geen oog voor 
de natuurlijke verscheidenheid der zes provinciën en verving ze 
door achttien kunstmatige districten, analoog aan de Fransche 
departementen. Soms hield deze indeeling nog eenige rekening 
met het eigen karakter van een streek, soms bepaalden alleen 
oppervlakte en bevolkingstal de grenzen. 
Evenals in het beroepsleven is ook hier weer de Nieuwe Staat 
tot een erkenning van de natuurlijke gegevens teruggekeerd, 
daarbij rekening houdende met de wijzigingen, die de oude 
grenzen hadden ondergaan door de economische ontwikkeling 
en de uitbreiding van het verkeerswezen a. 
In tegenstelling met het Fascisme, dat in de provinciale en locale 
eigenaardigheden een belemmering ziet voor de eenheid der 
Natie, acht men in Portugal die verscheidenheid van karakter 
eerder een rijkdom 24. De wedstrijd voor „het meest Portu
geesche dorp" en de wetgeving op de casas dos pescadores zijn 
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er juist op berekend locale tradities in cere te houden. Op zeef 
menschkundige wijze wenscht Portugal den donkeren Algarviër 
uit het Zuiden en den blauwoogigen Mtnhoot uit het Noorden niet 
gelijk te schakelen, tot zij alleen nog maar uiterlijk verschillen. 
Beiden zijn zij Portugeezen, maar ieder naar eigen aard, op eigen 
wijze. Tegen den tijd, dat het gelukt is van den Algarviër een 
Minhoot te maken, zal het waarschijnlijk ook niet veel moeite 
meer kosten hem in een Spanjaard te transformeeren. Een gezond 
provinciaHsme is een kostbaar nationaal bezit. Het anti-nadonale 
cosmopolitisme ontstaat eerst, als de provincialen in de groóte 
steden geämalgameerd worden. 
De moderne communicatiemiddelen hebben het aantal punten 
van aanraking tusschen menschen en groepen tot in het oneindige 
vermeerderd, maar zij hebben ook zeer wezenlijke banden ver
broken en de groepen, waarin het sterkst het gemeenschapsbesef 
leefde, op vele plaatsen tot ontbinding gebracht 25. Of voor- en 
nadeelen tegen elkaar opwegen staat te bezien, maar het is zaak 
de schade, waar het maar eenigszins doenlijk is, te beperken. 
Dit is dan ook de grondgedachte van den Código Administra
tivo, en daarmede het practisch fundament voor de plaatselijke 
autonomie, waarvan het subsidiariteitsbeginsel de theoretische 
rechtvaardiging geeft M. Tegelijkertijd is dit weer een punt van 
scheiding met het fascistische Italië, dat van de gemeenten en 
provinciën pure staatsorganen heeft gemaakt, den volksinvloed 
in de provincie geheel heeft afgeschaft en dien in de gemeenten 
tot een uitsluitend raadgevenden in slechts zeer enkele aange
legenheden heeft beperkt. Ook in Duitschland is sinds 1935 de 
autonomie der gemeenten zeer verminderd я . 
De Nieuwe Staat maakt de territoriale onderdeden tot autonome 
rechtspersonen met zelfbestuur: „plaatselijke autarchieën" noemt 
de wet ze 2β. Ook op financieel gebied zijn ze geheel zelfstandig, 
naar het voorschrift van artikel 130 der Grondwet en 566 van 
den Code. Ze heffen hun eigen belastingen, die echter volgens 
artikel 131 geen inbreuk mogen maken op de fiscale maatregelen 
of het financieele leven van den Staat, noch den omloop van voort
brengselen en handelswaren binnen 's lands grenzen mogen be
lemmeren. Veel zorgen heeft Portugal op dit punt niet: „de 
gemeentelijke financiën bevinden zich in zeer gezonden toe
stand, met opvallend lage schuldverplichtingen" 2β. 
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Во ven al deze organismen is de Staat gesteld als wachter voor het 
algemeen welzijn. De Grondwet van 1911, geïnspireerd door 
federalistische tendenzen, had in artikel 66 de Regeering onder alle 
omstandigheden verboden zich met het plaatselijk bestuur te be
moeien. Locale verordeningen in strijd met de landelijke wetgeving 
konden alleen door de rechterlijke macht worden vernietigd. 
De nieuwe Grondwet heeft juistere en meer practische conclusies 
getrokken uit het unitaire karakter van den Staat. Het bestuurs-
leven van de plaatselijke zelfregeeringen is in overeenstemming 
met artikel 109—4° en krachtens artikel 127, herhaald door 
artikel 315 van den Code, onderworpen aan het toezicht van 
commissarissen der Regeering, afgezien nog van het feit, dat 
de Code sommige maatregelen, naar wij reeds zagen, onder
werpt aan goedkeuring van buurtschaps-, gemeente- of provin
cialen raad en in enkele gevallen een referendum voorschrijft. 
In overeenstemming met de artikelen 129 en 132 der Grondwet 
maakt de Code het onder nauwkeurig omschreven voorwaarden 
mogelijk besluiten van de bestuurscolleges door de Regeering 
te doen wijzigen of vernietigen en zelfs deze colleges te ontbinden. 
Artikel 325 van den Code voorziet verder het instellen van een Re-
geerings-voogdij over slecht en nalatig bestuurde gemeenten. 
De overheidscontrole op de plaatselijke organismen verloopt via 
de districten, die dus, in tegenstelling met de tot dusver bespro
ken natuurlijke gemeenschappen, een zuiver administratieve ge-
biedsindeeling uitmaken, en tevens grondslag zijn voor de orga
nisatie der politie. In elk district is een gouverneur (govemador 
civil), benoemd door den Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Hij is de Regeerings-commissaris, bedoeld in artikel 127 der 
Grondwet, en vormt de verbinding tusschen Minister en plaat
selijk bestuur30. 
Geheel analoog aan de regeling bij het beroepsverband is dus ook 
hier weer bereikt: een krachtig centraal gezag, zonder gelijk
schakeling. 

HOOFDSTUK IX. 

STAAT EN BURGER. 

De voorgaande hoofdstukken hebben aangetoond, hoe de Portu-
geesche staatsinrichting is gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel. 

21 321 



De Staat erkent, dat lagere gemeenschappen oorspronkelijke 
rechten hebben, niet door hem zelf verleend of van hem zelf 
afgeleid. Hij erkent daarmede dus, dat zijn macht, ook binnen 
de grenzen van zijn territorium, niet ongelimiteerd is. 
Uitdrukkelijk spreekt de Grondwet dit beginsel uit in artikel 4. 
De Portugeesche Natie vormt een onafhankelijke Staat, wiens 
souvereiniteit binnen de eigen grenzen slechts beperkt wordt 
door moraal en recht. En in de redevoeringen van Salazar keert 
ditzelfde thema telkens terug. Als onredelijk en onhistorisch 
verwerpt hij de vergoddelijking van den staat en diens macht. 
„Niemand van ons zou willen beweren, dat in Portugal de Staat 
almachtig ís tegenover de massa, en deze laatste slechts het ma
teriaal uitmaakt voor de groóte politieke doeleinden. Niemand 
van ons zou op het denkbeeld komen, den Staat te beschouwen 
als bron van zedelijkheid en recht, zonder dat zijn beslissingen 
en voorschriften zich moesten onderwerpen aan de uitspraken 
van een hoogere gerechtigheid. Niemand van ons zou het wagen, 
de macht tot oorsprong van alle rechten te verklaren, zonder 
eerbiediging van het persoonlijk geweten, van de rechtmatige 
vrijheden der burgers, van de eigen doeleinden van de mensche-
lijke persoonlijkheid." Dit geloof aan de almacht en goddelijk
heid van den staat is een exces, misschien begrijpelijk in andere 
landen, maar „Portugal is niet ontstaan of tot eenheid geworden 
in de moderne tijden, en het heeft niet het aanschijn gekregen 
door het . . . ideaal van de vergoddelijking van een ras of een 
imperium." Tegenover de beide uitersten: den onmachtigen en 
den almachtigen staat, stelt Salazar „den staat, die sterk is, maar 
beperkt door de moraal, door de beginselen van het volkenrecht, 
door de rechten en vrijheden van het individu, verheven eisch 
van maatschappelijke solidariteit" 1. 
Wat ook de uiterlijke overeenkomst met andere autoritaire 
regimes moge zijn, „de wijsgeerige opbouw van het systeem 
laat niet toe ze met elkander gelijk te stellen," schrijft hij elders 2. 
Salazar staat hier volkomen op den grondslag van de natuur
rechtelijke staatsleer volgens de thomistische filosofie 3. 
Ook de staat is onderworpen aan de zedenwet. Bij herhaling 
verkondigt Salazar: „de staat moet zich altijd gedragen als een 
behoorhjk mensch." De term „onmogeUjk" is allerminst uit 
het Portugeesche woordenboek geschrapt. Integendeel: „een 
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macht, die zich beperkt acht door moraal en recht, kan niet 
steeds doen wat zij wil, zij kan slechts doen wat zij moet." „De 
Nieuwe Poitugeesche Staat kan noch wil zekere beperkingen 
van moreelen aard ontvluchten, die onvermijdelijk gehandhaafd 
moeten blijven om zijn eigen hervormingsarbeid binnen de 
goede grenzen te houden" 4. 
Salazars ernstigste grief tegen de bestuurders der oude RepubHek 
is juist, dat zij regeering en politiek los hadden gemaakt van de 
moraal. „Als de zedenwet alle menschelijk handelen moet be-
heerschen, hoeveel te meer geldt dit dan, naarmate de invloed 
of uitwerking van een daad op het maatschappelijk leven groo-
ter is, en naarmate de banden talrijker zijn, die den handelende 
vereenigen met de andere menschen" 5. 
De staat heeft de voorwaarden te scheppen, die het zijn onder
danen mogelijk maken hun eigen hoogere bestemming te berei
ken. Dit doel na te streven met middelen, die van deze hoogere 
bestemming afvoeren, is een contradictie. Het algemeen welzijn 
is daarom nooit gediend met trouweloosheid, met woordbreuk, 
met moord of roof, welke matcrieele voordeden dergelijke 
rechtsschennissen ook tijdelijk en uiterlijk aan het regime kunnen 
verschaffen. Zij gaan in diepste wezen in tegen de bestemming 
van de menschelijke gemeenschap, die niet gelegen is in het 
staatsnut, maar in de goedheid der samenlevinge. 
Zelden is dit zoo scherp geformuleerd als door den Spaanschen 
denker Ramiro de Maeztú: „De staat is niet God; het vaderland 
evenmin. Zooais St. Augustinus zegt, moeten wij het, na God, 
boven alle dingen Hefhebben. Maar om der wille van zijn eigen 
welzijn, van zijn eigen grootheid, moeten wij het niet Hefhebben 
om zichzelve, doch slechts in God. Alleen dan zal onze natie 
blijven voortbestaan en tot bloei komen, als wij onszelve per
soonlijk voor haar opofferen en tegelijkertijd al onzen invloed 
aanwenden om te maken, dat zij op haar beurt de beginselen 
van algemeene gerechtigheid en de algemeene belangen der 
menschheid dient. Maar als wij van het vaderland een absolute 
wet maken, als wij zelve of de regeerders tot de overtuiging 
komen, dat de belangen van den staat rechtvaardig zijn, alleen 
al omdat het belangen van den staat zijn, dan doen wij met het 
vaderland als met een vrouw of met kinderen, waaraan wij alles 
toestaan uit overmaat van liefde; dat wil zeggen, wij verhezen 

323 



het. Laten wij dm leven voor den roem en onsterfelijkheid van 
het vaderland. Het zal niet onsterfelijk zijn, als wij het niet recht
vaardig en goed maken" 7. 
„De staatsraison verhest haar rechtmatigheid, zoodra zij in strijd 
komt met de regels der moraal," verkondigt een brochure van 
het Propaganda-Secretariaat e. 
De staat heeft geen verstand en geen eigen wil. Hij heeft het 
verstand en den wil van zijn burgerse. En de burger, die met 
zijn verstand en wil den staat dient, is daarbij niet aan andere 
zedenwetten onderworpen dan voor zijn privé leven gelden, 
evenmin als hij onderworpen is aan andere denkwetten. 
Er ligt een heerlijke ironie in deze bekentenis van Salazar: „Ik 
weet natuurlijk wel, dat groóte mannen, groóte leiders, groóte 
dictatoren zich niet bekommeren om beginselen, om formules, 
zich geen zorgen maken over politieke moraal. Om hun persoon-
lijke macht te versterken of te vermeerderen zijn zij in staat tot 
de meest gewaagde ondernemingen, tot alle zwenkingen, tot 
wijziging van den staatsvorm zelf, zooals Napoleon deed, in een 
halven dag, met een rustig geweten . . . Maar mijn ambities gaan 
niet zoo ver. Ik ben maar een doodgewone professor, die iets 
wil doen voor het welzijn van zijn land, maar wiens karakter 
hem nu eenmaal niet toestaat zich te onttrekken aan zekere 
beperkingen van moreelen aard, zelfs op politiek terrein" 10. 

Slechts één vraag rijst nog op: welke is die moraal, waarvan 
voortdurend sprake is? Wordt er slechts mee bedoeld dat geheel 
van algemeen menschelijke opvattingen op dit terrein, waarmee 
volgens Nickel de meeste moderne staten noodgedwongen ge
noegen moeten nemen? u In het volgende hoofdstuk zal dieper 
worden ingegaan op de verhouding tusschen Nieuwen Staat en 
Christendom, maar reeds thans kunnen hier eenige uitspraken 
uit officicele publicaties een plaats vinden, die geen twijfel laten 
aan een meer positief getinte instelling. „De moraal is een 
schepping van hoogere orde, die zich aan den staat zelf oplegt. 
Deze bij uitstek christelijke opvatting adelt geheel ons pubhek 
recht." „De Nationale Revolutie kreeg haar richting door het 
begrip van den autoritairen staat, onderworpen aan de christelijke 
moraal." Het doel van het nieuwe systeem is, zegt Salazar, „het 
land te reorganiseeren en te versterken met de principes van ge-
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zag, van orde, van nationale traditie, in overeenstemming ge
bracht met die eeuwige waarheden, die gelukkig het erfdeel der 
menschheid en gemeengoed van de christelijke beschaving zijn"12. 

Naast de groóte, onderling weer zoo verschillende stelsels van 
dezen tijd: Communisme, Fascisme en Nationaal-Socialisme, 
ieder met hun eigen opvatting van zedehjkheid en recht, pbatst 
zich dat van den Nieuwen Staat hier op een geheel eigen stand
punt, daar voor hem niet het proletariaat, de natie of het ras een 
transcendente waarde uitmaakt. De totalitaire staat, de staat die 
zijn doel in zichzelven vindt, practisch resultaat bij de communis
tische vergoddelijking van het proletariaat, theoretisch uitgangs
punt van het Fascisme, door Hitler echter uitdrukkelijk verwor
pen, wordt in het Portugeesche stelsel fel bestreden13. 
Volgens Lenin is de zedehjkheid totaal onderworpen aan het 
belang van het proletariaat en aan de eischen van den proletarischen 
klassenstrijd. „Zedelijk is alles, wat de vernietiging van de oude sa
menleving van uitbuiters en de vereeniging van het proletariaat 
bevordert, onzedelijk is alles, wat daarmede in strijd is" " . 
Voor Mussolini is alles in den staat en bestaat er niets mensche-
lijks of geestelijks, dus ook geen zedehjkheid, buiten den staat. 
Deze is de universeele zedelijke wil, de eenheid van alle waarden. 
Aan de grootheid der Natie is alles onderworpen, hier heiligt 
het doel alle middelen, Machiavelli is in eere hersteld 15. 
Naar de theorie van het Nationaal-Socialisme, wordt het gebied 
van goed en kwaad beheerscht door nut of schadelijkheid voor 
bloed en volk. Het geweten ligt in het bloed 1β. 
De consequenties, die hieruit voortvloeien voor het recht, zijn 
duidelijk. 
„Boven den Sowjet-staat is er enkel het révolutionnaire doel. 
Voor dit révolutionnaire doel moet alles wijken; aan dit révo
lutionnaire doel is alles ondergeschikt: grondwet, wet, recht, 
rechtspraak, ja de staat zelf . . . De wet verhest haar normatieve 
kracht; zij wordt een instrument; zij wordt gemobiliseerd in 
dienst van de Revolutie. Enkel hare politieke gevolgen hebben 
waarde. De wet is een middel waarvan men zich mag bedienen 
en dat men elk oogenblik kan veranderen." Lenin zeide, dat hij 
geen andere rechtsregels kende dan het bourgeois-recht. Het 
economisch regime van den communistischen staat, verklaarde 
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hij met nadruk, zal noch vrij, noch rechtvaardig zijn. Zoolang 
deze staat voortduurt, zal zijn recht zijn, wat nuttig is voor het 
proletariaat17. 
Voor Mussolini is „de staat, als universeele zedelijke wil, de schep
per van het recht." Er bestaat geen recht buiten of onafhankelijk 
van den staat. Zoover als de staat macht heeft, heeft hij recht, en 
tot zoover geldt ook: recht is, wat nuttig is voor den staatle. 
De bekende nationaal-socialistische formule luidt: recht is, wat 
nuttig is voor het volk. Voor Hitler is er slechts één leer: volk 
en vaderland. „Elke gedachte en elk denkbeeld, elke leer en elke 
kennis moeten dienstbaar zijn aan dit doel. Vanuit dit gezichts
punt moet alles onderzocht, en naarmate het bruikbaar is, benut 
of afgewezen worden." „Recht is slechts dat", schrijft Dr. Nico
lai, „wat tot de instandhouding van een soort dient" le. 
Gevolg van deze opvatting van het objectieve recht is, dat sub
jectieve rechten van de burgers slechts bestaan, inzooverre de 
overheid ze toekent. Het Communisme is in principe tegen den 
persoonlijken eigendom, maar op utiliteitsgronden staan de 
sowjet-republieken dezen in zekeren omvang toe. Utiliteits
redenen zijn het ook, die den staat volgens het fascistische 
systeem den eigendom doen erkennen M. Het is volstrekt niet 
ondenkbaar, dat in de practijk de totahtaire staat evenveel en 
dezelfde vrijheden en rechten aan zijn onderdanen „verleent", 
als deze volgens natuurrechtelijke beschouwingswijze „hebben". 
Maar dergelijke zuiver uiterlijke overeenkomstigheden mogen 
er toch niet toe leiden, het diepere onderscheid voorbij te zien 21. 
De gelijkenis is voor een deel toeval, voor een deel ontstaat 
zij hieruit, dat ook de leiders der totalitaire staten nog in 
hooge mate beheerscht worden door traditioneele denkbeelden. 
Zooals een samenleving, die de christelijke geloofsleer overboord 
werpt, nog tijden blijft teren op de resten van de christelijke 
moraal, zonder het zelf te weten, zoo zal het ook generaties 
duren, eer de logische gevolgtrekkingen uit het verwerpen der 
natuurlijke rechten van de menschelijke persoonlijkheid gemeen
goed zijn geworden. De oorspronkelijke aanhangers van de 
totahteits-idee aanvaarden nog veel ab vanzelfsprekend, dat in 
werkelijkheid, losgemaakt van zijn wijsgeerig fundament, geen 
logisch bestaansrecht meer heeft2a. 
Tot Ferro zeide Salazar: „Ik trek den zedelijk verheffenden 
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invloed van Mussolini niet in twijfel. Ik beweer slechts, dat 
sommige uitspraken en sommige stellingen op zedelijk gebied 
door Mussolini aan het Fascisme zijn opgelegd, en niet door het 
Fascisme aan Mussolini. Hij wil het zoo, en hij zou evenzeer het 
volmaakt tegenovergestelde kunnen willen, zonder met zichzelf 
in tegenspraak te komen. De beperkingen daarentegen, die wij 
aan ons handelen gesteld hebben, zijn door de grondbeginselen 
van den Nieuwen Portugeeschen Staat aan onze werkzaamheid, 
aan de werkzaamheid van de staatsHeden, opgelegd" a. 
In dit zelfde werk — ik citeer nogmaals de in 1934 te Rome ver
schenen ItaUaansche vertaling —, lezen wij verder de uitspraak 
van Salazar: „De fascistische Dictatuur neigt naar een heidensch 
Cesarisme, naar een nieuwen staat, die geen beperkingen van 
juridischen of zedelijken aard erkent, die zijn doel nastreeft zonder 
zich om hinderpalen of beletsels te bekommeren" 24. 
Het Communisme wordt gezien als eerste vijand van den 
Nieuwen Staat, als de volkomen negatie van alle grondbegin
selen daarvan. Voor Salazar was één der ergste tekortkomingen 
van het liberale regime, dat het Portugal niet voldoende wist te 
beschermen tegen deze „invasie van nieuwe barbaren" 2i. 
Scherp stelt Salazar zich teweer tegen de bolsjewistische religie 
van materie en machine. Hij noemt het een „misdaad, den staat, 
de kracht, den rijkdom, de techniek, de schoonheid of de on
deugd te vergoddelijken" 2β. 
Hier raakt hij de kern van het vraagstuk. Het stelsel van den 
Portugeeschen Nieuwen Staat wil geen godsdienst zijn, het 
heeft een godsdienst27. Het verschil met het bestreden systeem 
is niet alleen van politieken, maar ook van theologischen aard. 
En zoo ziet Salazar het probleem ook. „Wij hebben niet de 
dwalingen en fouten van een valsch Liberalisme en een valsche 
democratie verworpen, om andere te aanvaarden, die wellicht 
nog erger zijn . . . " „Wij moeten de neiging van ons afschudden, 
die dringt tot de vorming van wat men den totahtairen staat zou 
kunnen noemen. De staat, die alles zonder uitzondering zou 
onderwerpen aan de idee door hem vertegenwoordigd, in 
de moraal, in het recht, in de politiek en in de economie, zou 
zich voordoen als een almachtig wezen, oorsprong en einddoel 
van zïchzelven. Aan hem zouden alle individueele en gemeen
schappelijke levensuitingen ondergeschikt moeten zijn. Hij zou 
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een absolutisme kunnen instellen, erger dan dat, wat voorafging 
aan de liberale staatsbesturen, want het oude absolutisme hield 
tenminste nog rekening met de menschelijke bestemming. Een 
dergelijke staat zou in wezen heidensch zijn, van nature onver-
eenigbaar met den geest van onze christelijke beschaving, en vroeg 
of laat zou hij onvermijdelijk revoluties oproepen, gelijk aan 
degene, die de oude historische staatsvormen omverwierpen, en 
misschien zelfs godsdienstoorlogen ontketenen, nog heviger 
dan die van voorheen. De Grondwet, goedgekeurd door het 
plebisciet, verwerpt als onvereenigbaar met zijn opzet alles, 
wat direct of inoirect van dit totalitaire systeem afkomstig 
is 2 в . 

Het is in werkelijkheid een godsdienstoorlog, en de Nieuwe 
Staat aanvaardt hier gaarne de hulp van de Kerk. Ook de 
Patriarch van Lissabon, kardinaal Cerejeira, verheft keer op keer 
zijn stem tegen de door Salazar bestreden stelsels29. 
Al deze scherpe uitlatingen wijzen op het bestaan van een wer-
kelijk gevaar. Het werk van Da Costa bevat een feilen uitval 
tegen sommige naäpers van het buitenland, die het Statuut van den 
Arbeid verwerpen als een „compromis met de bourgeoisie" 30. 
De terminologie van dit verwijt geeft te denken en maakt 
begrijpelijk, dat in 1935 fascistisch gezinden en communisten 
zich vereenigden in een revolutiepoging. Leiders van beide rich
tingen zijn thans verbannen31. Meer echter dan de politieke 
samenzweringen van deze lieden en van de geheime genoot
schappen, welke laatste door tal van schrijvers nog als de gevaar-
lijkste vijanden van den Nieuwen Staat beschouwd worden32, 
vreest Salazar het doorsijpelen van de totalitaire denkbeelden in 
de gelederen van zijn eigen aanhangers. Vandaar dat dit thema 
voortdurend in zijn redevoeringen terugkeert. 

De Nieuwe Staat eerbiedigt het recht. Hij eerbiedigt vooreerst 
zijn eigen positief recht. „Ik heb steeds gestreden tegen het ge
weld, en dit vervangen door een regime van sterke legaliteit", 
zegt Salazar33. De Grondwet is onschendbaar. Artikel 11 ver
klaart: „Het is aan de organen der souvereiniteit verboden om, 
gezamenlijk of afzonderlijk, de Grondwet te schorsen of de in 
haar vervatte rechten te verkorten, behalve in gevallen, in deze 
Grondwet zelve voorzien." 
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Maar de Staat is ook gebonden aan het natuurrecht, dat wil 
zeggen aan die algemeene, leidende beginselen, die door de rede 
uit de natuur van dën mensch en diens bestemming kunnen 
worden afgeleid. Deze laten aan den wetgever in concreto 
groóte vrijheid van beweging: hij mag zijn polder aanleggen en 
bebouwen zooals hij wil; maar het natuurrecht is de ringdijk. 
Als hij deze aantast houdt zijn polder op een polder te zijn, zijn 
staat is geen ware staat meer. Salazar merkt op, dat de decadentie 
in het leven der volken steeds „samengaat met zekere ziekelijke 
uitingen van het verstand en den wil, met een zoogenaamde 
ontworsteling aan het juk van hoogere regels, die aan den mensch 
zijn opgelegd en die voortvloeien uit zijn natuur en zijn levens
doel.' En in zijn interview met Schreiber: „Op de een of andere 
wijze en in zekere mate is het optreden van den staat altijd 
afhankelijk van iets absoluuts, en het is beter, dat dit absolute 
verheven is boven den staat zelf, dan dat het een uitvloeisel is 
van een persoonlijk inzicht of een partijprogram. Natuurlijk 
belemmeren deze beginselen soms de bewegingsvrijheid van de 
regeeringen, maar dat is niet de belangrijke zijde van het vraag
stuk. Van veel grooter beteekenis is de geschiktheid van den 
op deze of gene wijze georganiseerden staat om de individuen 
niet te belemmeren bij de verwerkelijking van hun doeleinden 
en hen te helpen, hun bestemming te bereiken" 34. 
Eigen rechten dus van de menschelijke persoonlijkheid, voor 
welke de staat slechts een hulpmiddel is35. Als de staat tracht 
het individu te absorbeeren, tast hij zijn eigen wezen aan. „De 
enkeling kan niet leven zonder de gemeenschap, maar ook de 
gemeenschap kan niet leven zonder den enkeling" M. Wederom 
is hier conflict met de totaUtaire theorieën, die het individu 
relatief maken, en alleen aan het geheel een wezenlijk bestaan 
toekennens7. „De gemeenschap is een reahteit. Maar zij bestaat 
niet buiten of naast de individuen, zij wordt niet als een tentdoek 
over hen heen gespannen; zij bestaat alleen en uitsluitend in de 

ersonen, die haar samenstellen. Zonder haar leden is zij ondenk-
aar en onbestaanbaar." „De gemeenschap is derhalve aan zich

zelf verplicht, in ruime mate rekening te houden met de aan
spraken der individueele persoonlijkheid. Omdat het tot haar 
wezen behoort, uit penonen te bestaan, zou het een aanslag zijn 
op haar eigen wezen, wanneer zij die persoonlijkheid zou 
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onderdrukken. Een gezonde ontwikkeling van het gemeen
schapsleven zal, integendeel, slechts mogelijk zijn, door de ont
plooiing van de persoonlijkheid der leden te bevorderen, hun 
initiatief en persoonlijke activiteit te prikkelen" 38. 
Op dezen grond is ook elke poging tot gelijkschakeling te ver
werpen. Hier geldt het woord van Plato, dat gelijkschakeling 
is „alsof men een accoord zou willen maken uit één klank of 
een rhythme uit één maat" 3B. Het tegendeel van eenheid is niet 
verscheidenheid, maar verdeeldheid. De gemeenschap is een 
orde-eenheid, en orde-eenheid beteekent „het gezamenlijke ge
richt-zijn van verschillende dingen op één doel". „Iedere poging 
tot rechtvaardiging van allerlei vormen van „gelijkschakeling ' 
met een beroep op de noodzakelijke eenheid van de gemeenschap 
getuigt daarom van gebrek aan inzicht in den waren aard van 
de eenheid, die aan de gemeenschap eigen is, en die haar op den 
duur alleen tot heil kan zijn" 40. 
In deze opvatting krijgt nu ook eerst de leuze „algemeen belang 
vóór particulier belang" haar ware beteekenis. De Decaloog van 
den Nieuwen Staat verklaart zeer juist in artikel 8, dat het alge
meen welzijn het particuliere te boven gaat en omvat41. Hieruit 
volgt terstond, dat deze beide geen vijanden zijn, maar bond-
genooten. „Het lot eener gemeenschap en dat Rarer leden zijn 
onafscheidelijk met elkaar verbonden. Zij maken geen front 
tegen elkaar, maar helpen elkanders streven" " . 
„Niets tegen de Natie, alles vóór de Natie", luidt de bekende 
slagzin van Salazar. En daar de Natie het geheel van alle burgers 
is, commentarieert hij zelf deze uitlating nader: „wij zijn ver
plicht alles voor allen op te offeren; wij mogen niet allen op
offeren voor enkelen" 43. 
Het algemeen welzijn is verhevener dan het particuliere. Maar 
dit beginsel kan slechts gelden van beide soorten van welzijn in 
hun geheel genomen. „Dat is de voornaamste reden, waarom 
het niet zonder meer op de feitelijke verwikkelingen kan worden 
toegepast. Want in concrete gevallen komt nooit het gemeen-
schappelijk welzijn in zijn geheel in botsing met het particuliere 
welzijn in zijn geheel, zoodat een van beide in zijn geheel zou 
moeten worden prijsgegeven. ' ' Daarom, ,kan men in den regel niet 
in het algemeen antwoord geven op de vraag, of het gemeen-
schappelijk welzijn dit of dat offer van haar leden kan eischen" **. 
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Dit erkent ook de Grondwet in artikel 6 § 2, waar zij den 
Staat opdraagt „de verschillende belangen op rechtvaardige wijze 
in overeenstemming met elkander te brengen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de rechtmatige ondergeschiktheid van de 
bijzondere belangen aan de algemeene." Want er bestaat even
zeer een onrechtmatige ondergeschiktheid. 
Toen Duhamel hem vroeg, hoe ooit een dictatuur in overeen
stemming kon zijn met dat hoogste goed, alleen in staat het leven 
dragelijk te maken: de vrije ontwikkeling van den afzonderÜjken 
mensch, gaf Salazar hem dit filosofische antwoord: „Om u dit 
te verklaren, zou ik u het verschil tusschen individu en persoon 
moeten uitleggen" 4Б. 
Wellicht is de onderscheiding nog scherper te maken tusschen 
den mensch als persoon en als sociaal wezen. De totahtaire staat 
ziet in den enkeling alleen het sociale wezen; individuahsme en 
anarchisme alleen den persoon. De Nieuwe Staat ziet den mensch 
als beide. Uit zijn sociale natuur vloeit de onderwerping van het 
individu aan de gemeenschap voort; uit zijn persoonlijkheid, dat 
het een eigen bestemming, een eigen einddoel heeft, en dat het 
dus recht kan doen gelden op de vrijheid, noodig om zich op 
dit einddoel te richten. 
Dit recht van de persoonlijkheid is absoluut, want het is onver-
brekelijk aan haar eigen wezen verbonden. Hiertegen vermag de 
gemeenschap niets en hier ligt dus tevens de grens van het 
gezag. 
Maar in de toekenning aan den persoon van recht op de vrijheid, 
noodig om zich op zijn einddoel te richten, ligt eveneens de 
grens van de vrijheid uitgedrukt. Tot handelingen, die van zijn 
bestemming afvoeren, heeft de mensch geen vrijheid, en het 
plegen van dergelijke handelingen is geen ontwikkeling, maar 
benadeeling van de eigen persoonlijkheid. Het maakt den mensch 
minder persoon, en daar het dit persoon-zijn is, dat den mensch 
onderscheidt van het dier, maakt het hem meer dier. 
Het gezag, dat er tenslotte is om den enkeling te helpen, moet 
hem bijstaan in het ontwikkelen van zijn persoonlijkheid. Het 
zal hem derhalve de noodige vrijheid moeten laten; het zal hem 
zekere beperkingen moeten opleggen. Aldus begrepen wordt het 
recht, naar de treffende formule van prof. Van der Heyden, de 
„vorm der vrijheid" 4e, 
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Alleen deze wijsgeerige beschouwingswijze toont aan, hoe vrij
heid en gezag beide hun beperking in zich dragen. Het zijn 
hoeken, die eikaars supplement zijn en tezamen de rechte lijn 
vormen, gericht op de menschelijke bestemming. In alle andere 
opvattingen zijn het onverzoenlijke tegenstellingen, die op zijn 
best in zeker evenwicht te brengen zijn. Maar tenslotte wordt, 
hetzij iedere belemmering van „dat doen, waar men zin in heeft", 
hetzij ieder individueel zelfstandig streven een kwaad, hoogstens 
een noodzakelijk kwaad 47. 
Alleen deze wijsgeerige beschouwingswijze kan ook het psycho
logische ervaringsfeit verklaren, dat juist in gezonde gemeen
schappen de persoonlijkheid zich het krachtigste ontwikkelt. 
Klages kende op grond van graphologische onderzoekingen 
meer eigen individuaHteit aan den Middeleeuwer toe, dan aan 
het hedendaagsche product van de individualistische vrijheids-
cultus. En Salazar noemt de vrijheid van den burger in den 
Nieuwen Staat meer beperkt naar de letter, maar ook concreter, 
beter gewaarborgd, meer waarachtig. De mensch lijkt meer be
grensd; in werkelijkheid is hij beter in staat zijn persoonlijkheid 
uit te doen groeien 48. 
Vrijheid defmieeren als „doen wat men wil", dat wil zeggen, de 
persoonlijkheid van alle beperkingen ontdoen, is, om een beeld 
van Chesterton te gebruiken, zooiets als een tijger bevrijden van 
zijn strepen, een kameel emancipeeren van zijn bulten, of een 
driehoek verlossen uit de tyrannieke omknelling van zijn drie 
zijden 4e. De persoonlijkheid ontslaan van alle banden is in letter
lijken en figuurlijken zin haar ontbinden, haar in den toestand 
brengen van een lijk. Het is niet „de" vrijheid, waaraan de 
mensch behoefte heeft, maar een vrijheid overeenkomstig zijn 
natuur, een menschwaardige vrijheid. Het is met het menschelijk 
individu als met ieder ding: wordt het niet naar zijn aard en 
bestemming behandeld, dan wordt het gedenatureerd en gaat 
te gronde 60. 
De constitueerende vergadering in 1911 had „de" vrijheid ten 
grondslag gelegd aan haar arbeid. De staat was er alleen om „de" 
vrijheid te beschermen 51. Terecht betoogt Salazar, dat het on
mogelijk is op de vrijheid een politiek systeem te baseeren, dat 
de rechtmatige vrijheden van enkeling en gemeenschap be
schermt. Uitgaande van „de" vrijheid zijn eerder een volkomen 
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onderdrukking en despotisme te rechtvaardigen " . De theorieën 
van Rousseau bewijzen, hoe waar dit is. „De" vrijheid, het ver
mogen om te doen waar men zin in heeft, is, naar Salazar 
verder aanvoert, wel verre van een product der beschaving 
integendeel in strijd daarmede. Van dergelijke bewegingsvrijheid 
geniet de primitieve mensch in het oerwoud meer dan de be
schaafde stedeling, die rechts moet houden en stoppen voor 
lichtsignalen 63. Elke voortgang berust op keuze, en keuze van 
het een is steeds afstand van de vrijheid, om het andere te doen. 
In den „Decaloog van den Nieuwen Staat", een tiental stel
regels, als propagandamiddel van officicele zijde verspreid, heet 
het onder nummer acht: „Alle Portugeezen hebben het recht 
waardig en vrij te leven, maar in de eerste plaats moet men denken 
aan het recht van Portugal, in zijn geheel, op diezelfde waardig
heid en diezelfde vrijheid." Daarom worden èn de leuze „vrij
heid" èn de leuze „gezag" verworpen, om ze te vervangen door 
„gezag en vrijheden". Sprekende over het verschil tusschen het 
Statuut van den Arbeid en de Carta del Lavoro, zeide Minister 
Teotónio Pereira: „Wij hebben van den staat een andere opvat
ting, een meer vergeestelijkte opvatting van de grondslagen van 
het leven, en wij willen de menschelijke vrijheid bewaren; uit 
naam van het algemeen welzijn beperken wij voorloopig eenige 
vrijheden, maar wij houden in eere die vrijheid van de mensche-
lijke ziel, die een verovering van den christelijken geest en van de 
ware beschaving is" 64. Salazar definieerde dit onderscheid als: 
respect voor de menschelijke persoonlijkheid en de verwerkelij
king van diens hoogere bestemmingen ББ. 
De mate, waarin rechten en vrijheden, die niet essentieel zijn voor 
de persoonlijkheid, aan de burgers kunnen worden toegekend, 
hangt af van de tijdsomstandigheden, maar vooral ook van 
lands- en volksaard. In dit verband heeft Artur Ribeiro Lopes 
zeer teekenend gesproken van een „geografie der vrijheid" и . 
Voor Portugal toont deze leer de noodzakelijkheid aan van 
zekere remmen tegen wat De Reynold noemt „den negatieven 
wil van dit volk". „Portugal heeft altijd beter geweten wat het 
niet, dan wat het wel wilde zijn. Het heeft altijd, tot in het 
heldhaftige toe, het gevoel gehad van zijn onafhankelijkheid 
tegenover het buitenland; in hoogere mate zelfs dan het gevoel 
van onafhankelijkheid tegenover zichzelve, en daaronder versta 
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ik dien zin voor discipline, voor eenheid en inwendige orde, zon
der welken een volk is veroordeeld tot zwakte en onmacht" " . 

Er moeten dus beperkingen zijn. Maar dit neemt niet weg, dat 
de Grondwet een opsomming der rechten, en vrijheden van den 
enkeling geeft, die niet karig te noemen is, en duidelijk blijk 
geeft van den vasten wil om na de buitensporigheden van het 
individuahsme niet in andere uitersten te vervallen 68. En even
zeer is er de vaste wil om geen onderscheid toe te laten tusschen 
theorie en practijk. De vrijheid gaat zoover als het subjectieve 
recht strekt, en alleen in dien staat is de burger dus vrij, waar de 
uitoefening van zijn subjectieve rechten hem ten volle gewaar
borgd is. „In de gezagscrisis, die de staat doormaakt, aan dezen 
weer het gezag en de macht geven tot ongestoorde handhaving 
van die orde, zonder welke geen enkele maatschappij in stand 
kan blijven en tot bloei komen . . .; de rechten en vrijheden 
van de individuen en de gemeenschappen zóó omschrijven, vast
leggen en verdedigen, dat de staat ze niet kan miskennen en de 
burgers ze niet ongestraft kunnen aantasten—dát is de vrijheid"69. 
Tijdens de Republiek werden vergaderingen van het Acade
misch Centrum voor Christelijke Democratie door tegenstanders, 
die steenen door de ruiten wierpen, onmogelijk gemaakt. „Dat 
was de gulden tijd van de vrijheid," verzuchtte Salazar eens 
ironischeo. De Nieuwe Staat kent geen absolute vrijheid, maar 
wel vrijheden, en het hoort tot zijn wezen deze dan ook onver-
biddeüjk te waarborgen. „De Staat vermag niets tegen deze 
rechten, en alles tegen de vijanden van deze rechten" β1. Artikel 
6—Io der Grondwet draagt den Staat op „de eenheid der Natie 
te bevorderen en een rechtsorde te vestigen, door de rechten 
en vrijheden te omschrijven en te doen eerbiedigen, die ten gunste 
der individuen, gezinnen, plaatselijke zelfbesturen en andere 
gemeenschappen van openbaren of particulieren aard door de 
moraal, de rechtvaardigheid of de wet worden opgelegd." Tee
kenend is in dit artikel de erkenning van rechtvaardigheid buiten 
de wet. 

Behoudens enkele uitzonderingen betreffende genaturaliseerden, 
komen de rechten en vrijheden, in de Grondwet genoemd, toe 
aan iederen Portugeeschen burger. Hoe men deze hoedanigheid 
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verwerft of verliest, bepaalt de wet. Alle Portugeesche burgers 
zijn aan den Portugeeschen Staat en zijn wetten onderworpen, 
onverminderd de toepasselijkheid in sommige gevallen van inter-
nationaalrechtelijke bepalingen. 
Vreemdelingen, verblij vende in Portugal, genieten dezelfde rech
ten en vrijheden, tenzij de wet anders bepaalt. Politieke rechten 
worden hun echter niet toegekend en openbare ambten, die 
verplichtingen meebrengen voor den Staat, kunnen hun alleen 
op voet van wederkeerigheid worden opgedragen; dus slechts 
voorzoover Portugeesche burgers ze in den anderen Staat kunnen 
bekleeden. Behoudens de uitzonderingen gemaakt door het inter
nationale recht, zijn vreemdelingen, die in Portugal verblijven 
of er woonachtig zijn, eveneens aan den Portugeeschen Staat 
en diens wetten onderworpen. 
,,De Portugeesche Staat is één ondeelbare en corporatieve Repu
bliek, gegrond op de gelijkheid der burgers voor de wet, op 
het feit, dat geen enkele klasse is uitgesloten van de zegeningen 
der beschaving, en op de deelneming van alle structureele elemen
ten der Natie aan het bestuur en den wetgevenden arbeid. De 
gelijkheid voor de wet brengt met zich de benoembaarheid tot 
openbare ambten, in overeenstemming met bekwaamheid of 
bewezen diensten, en de loochening van ieder voorrecht ont
leend aan geboorte, adel, adelhjken titel, sexe of maatschappelij-
ken stand, behoudens, wat de vrouw betreft, de verscmllen, 
voortvloeiende uit haar natuur en vereischt door het welzijn 
van het gezin, en, wat de lusten en lasten der burgers aangaat, 
hetgeen opgelegd wordt door de verschillende omstandigheden 
en den aard der dingen." 
Niet in strijd hiermede is ook het toekennen van onderscheidin
gen en belooningen aan burgers of vreemdelingen, die zich op de 
een of andere wijze bijzonder verdienstelijk hebben gemaakte2. 
De Nieuwe Staat wenscht niet de oogen te sluiten voor het feit, 
dat rechtsgelijkheid een illusie is, waar de levensomstandigheden 
der menschen zoo uiteenloopen. Het klinkt fraai, ab men alle 
ambten voor allen openstelt; in werkelijkheid beteekent het 
niets dan een juridische fictie; sociaal zijn ze voor talloozen 
gesloten. Waar het op aan komt is, alle ambten bereikbaar te 
maken voor de meest geschikten, door hulpverleening en op
voeding op groóte schaalra. 
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In artikel 8 der Grondwet volgt de lijst van twintig rechten en 
vrijheden, aan de burgers gewaarborgd. In vorige hoofdstukken 
werden daarvan reeds behandeld het vijfde nummer: vrijheid 
van onderwijs, volgens artikel 8 § 2 door bijzondere wetten 
nader geregeld, alsmede het zevende: vrijheid van beroepskeuze M. 
Aan het derde: vrijheid van godsdienst, zal in het volgende 
hoofdstuk aandacht worden geschonken. 
Als eerste recht noemt de Grondwet dat op het leven en de onge
schondenheid van lichaam. Deze laatste toevoeging verzet zich 
kennelijk tegen sterilisatiemaatregelen op eugenetische gronden. 
Het recht op ondersteuning, door de Grondwet van 1911 in 
artikel 3 sub 29 aan hulpbehoevenden toegekend, is niet meer 
vermeld. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat het ontkend wordt, 
maar wel waarschuwt dit tegen de valsche constructie, die den 
staat in ieder bijzonder geval tot voorzienigheid wil promo
veeren. Pas als het algemeen welzijn dit eischt en dan nog slechts 
subsidiair, is de staat tot hulpverleening verpUcht. 
In het tweede nummer volgt de bescherming van de moreele 
integriteit: het recht op den goeden naam en reputatie. In § 2 
van het artikel krijgt dit op één punt nog een andere bepaling: 
wie in een periodiek verschijnende uitgave beleedigd of belasterd 
is, heeft het gewaarborgde recht daarin gratis een rechtzetting 
of verdediging te doen opnemen, zonder dat dit op eenigerlei 
wijze afbreuk doet aan de wettelijke aansprakelijkheid van den 
schuldige of aan een tegen hem ingestelde strafvervolging. 
Nummer 15 garandeert „het recht van eigendom en de bevoegd
heid om dit bij leven of dood over te dragen, onder de voor
waarden, vastgesteld door het burgerlijk recht." Veel uitvoeriger 
worden de opvattingen op dit stuk nog uiteengezet in het Sta
tuut, waarvan artikel 12 in een zeer scholastiek aandoende wijs-
geerige formuleering verklaart: „De Staat erkent het recht van 
eigendom en het vermogen om dit te gebruiken en erover te 
beschikken, bij leven en bij dood, als redelijk vereischte van de 
menschelijke natuur, als voorwaarde van een grootere persoon
lijke en gemeenschappelijke inspanning in het gezin en in de 
maatschappij, en als één van de wezenlijke grondslagen van 
behoud en vooruitgang in de samenleving." 
Zeer juist maakt het Statuut verder in artikel 13 onderscheid 
tusschen den absoluten band, die eigendom en eigenaar ver-
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bindt, en de niet absoluut vrije uitoefening van het eigen
domsrecht · ' . Het gebruik van den eigendom is aan beperkingen 
onderhevig, er kunnen dus maatregelen worden genomen om 
den eigenaar te dwingen met zijn goederen iets te doen of te 
laten. Maar eventueele tekortkomingen van den eigenaar in de 
beschikking over zijn goed laten toch den band tusschen beide 
onverlet. Slecht gebruik doet geen eigendom juridisch ver
loren gaan6*. 
Zoo luidt dan de eerste zin van artikel 13 van het Statuut: „De 
uitoefening van de eigendomsrechten is vrij, wanneer deze ge
schiedt in overeenstemming met de natuur der dingen, met het 
persoonlijk belang en met dat der samenleving, zooals dit is 
omschreven in de wetten; door deze kunnen echter beperkingen 
worden vastgesteld, indien het algemeen welzijn en de orde en 
het behoud der samenleving dit vereischen." Een uitvloeisel van 
deze leer geeft artikel 18, dat bescherming van het bedrijfs
kapitaal in het algemeen belang voorschrijft, en de verplichting 
oplegt goede reserves te vormen'7. Verder denke men bijvoor
beeld aan artikel 52 der Grondwet, uitgewerkt in decreet-wet 
no. 27.633, verbiedende kunstschatten aan vreemdelingen te ver-
koopen, en aan de talrijke beperkingen, die de ordening van het 
bedrijfsleven medebrengt. Nooit mag deze echter zoover gaan, 
dat zij ontaardt in een economische slavernij ββ. Zij vindt groo
tendeels haar rechtvaardiging in Lacordaire s beroemde woord, 
dat tusschen arm en rijk het de wet is, die ware vrijheid schenkt, 
en de ongebonden vrijheid, díe tot onderdrukking voert. Elke 
discussie op dit punt dient er van uit te gaan, schrijft Romme, 
„dat de vrijheid van bedrijfsvoering een bonum is, dat dus door 
het recht beschermd worden moet; maar anderzijds dat ook deze 
vrijheid, gelijk elke menschelijke vrijheid in het maatschappelijk 
verkeer, toch slechts een bonum is voorzoover zij zich verdraagt 
met het doel van dat verkeer, en dus niet daarbuiten door het 
recht beschermd worden mag"β β. 
De tweede zin van artikel 13 van het Statuut verklaart: „De 
band, die den eigenaar met het voorwerp van eigendom ver
bindt, is absoluut, behoudens evenwel de mogelijkheid van ont
eigening, welke slechts kan plaats vinden door het waarborgen 
van een rechtvaardige schadeloosstelling, vast te stellen volgens 
de geldende wetten." Dit is de eenige passage uit het Statuut, 
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die achteraf, namelijk bij decreet-wet no. 24.424 van 27 Augustus 
1934, herzien is. Oorspronkelijk stond hier: „rechtvaardige en 
voorafgaande schadeloosstelling. ' Dit laatste was een niet steeds 
te bülijken eisch, die ook niet gesteld wordt in artikel 49 der 
Grondwet, waar dit in § 1 spreekt van onteigening der door 
particulieren verworven rechten op goederen, behoorende tot het 
pubhek domein. Als de schatkist in desolaten toestand verkeert, 
kan zelfs onmiddellijke, laat staan voorafgaande schadeloosstel
ling in conflict komen met de redelijke eischen van het openbaar 
belang, dat hier voorgaat. In dergelijke gevallen is het dus niet 
steeds onrecht, de vergoeding eerst achteraf te betalen70. 
De absoluutheid van het eigendomsrecht komt weer tot uiting 
in artikel 68 der Grondwet: „De Staat kan niet, ten nadeele van 
de houders van schuldbewijzen, de hoofdsom of de rente der 
vaste staatsschuld verminderen; hij kan deze echter, met inacht
neming van het recht, con verteeren." Ook verder heeft de Staat 
zich nog vastgelegd op dit terrein; volgens artikel 69 mist hij 
het recht, tot gedwongen consolidatie over te gaan van zijn schuld, 
voortspruitende uit deposito's bij staatskassen of bij de aan hem 
toebehoorende credietinstellingen. 
Dat tenslotte streng gewaakt wordt tegen misbruik van het ont-
eigeningsrecht, blijkt uit artikel 21 van de wet op de goedkoope 
gezinswoningen. Wanneer gronden voor den bouw daarvan zijn 
onteigend en niet binnen een jaar voor hun juiste bestemming 
worden benut, vallen zij weer zonder meer aan den oorspronke-
lijken eigenaar terug. 

Het zeventiende nummer van artikel 8 staat in nauwen samen
hang met al het voorgaande, door te garandeeren het recht op 
vergoeding voor alle daadwerkelijke schade, door schuld van een 
ander geleden. Deze wordt geregeld door de wet, die ook voor 
onstoffelijke schade geldelijke vergoeding kan voorschrijven. 

Het zesde nummer waarborgt de onschendbaarheid van de 
woning en het briefgeheim, evenals de Nederlandsche Grondwet 
echter niet op volstrekte wijze, maar „binnen de grenzen, door 
de wet bepaald." 

Nummer acht vormt de overgang tot een reeks bepalingen met 
betrekking op de rechtspleging. Het verklaart, dat niemand mag 
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worden beroofd van zijn persoonlijke vrijheid of gevangen 
genomen, zonder gemotiveerd bevel van den rechter. De §§ 3 
en 4 van het artikel houden eenige nadere beperkingen en uit
zonderingen in. Het met redenen omkleed bevel is niet noodig 
bij betrapping op heeterdaad en bij al of niet verijdelde poging 
tot of volvoering van de volgende misdrijven: aanslagen op de 
veiligheid van den Staat; vervalsching van munten, bankpapier 
en staatsschuldbewijzen; opzettelijke doodslag; inbraak of roof; 
diefstal, oplichting of verduistering, indien bij herhaling ge
pleegd; bedriegelijke bankbreuk; brandstichting; vervaardiging, 
bewaring of gebruik van bommen en andere gelijksoortige hei
sche machines. In alle andere omstandigheden kan iemand alleen 
worden opgesloten in een staatsgevangenis of worden vastge
houden in een particuliere woning of krankzinnigengesticht op 
schriftelijk bevel van de bevoegde overheidspersonen en, in de 
door de wet omschreven gevallen, moet de beschuldigde worden 
vrijgelaten wanneer hij voldoende zekerheid stelt of zich een 
vaste verblijfplaats laat aanwijzen met de verplichting, zich ter 
beschikking te houden van de overheid. 
Een bijzondere wet zal regelen onder welke voorwaarden tegen 
machtsmisbruik beroep kan worden gedaan op de exceptie van 
„habeas corpus". Dit rechtsmiddel van Engelschen oorsprong, 
door Mamoco e Souza omschreven als „beroep op den rechter 
in kort geding om zijn vrijheid te verzekeren, in geval iemand 
op onrechtmatige wijze of door machtsmisbruik het slachtoffer 
is, of in onmiddellijk gevaar verkeert het slachtoffer te worden, 
van geweldpleging of dwangmiddelen", was via de Vereenigde 
Staten en Brazilië terecht gekomen in de Grondwet van 1911, 
artikel 3 sub 31 n . 
Het dertiende nummer verbiedt verder gijzeling voor wanbe
taling van gerechtskosten en zegelrechten. 
Nummer tien betreft het strafproces. Het onderzoek zal contra
dictoir zijn en zoowel vóór als na de nauwkeurige vaststelling 
van de aanklacht zijn de noodzakelijke waarborgen voor de ver
dediging gegeven. Het twintigste nummer garandeert het recht 
op revisie van strafvonnissen, alsmede dat op vergoeding van 
geleden verhes en schade, door de schatkist te betalen aan den 
onschuldig veroordeelde of zijn erfgenamen, volgens een wette
lijk te regelen procedure. 
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Het negende nummer bevat het beroemde beginsel „nulla poena 
sine praevia lege poenali", dat, in tegenstelling met de commu
nistische en nationaal-socialistische opvattingen daaromtrent, tot 
grondwettig gewaarborgd recht verheven wordt: niemand zal 
strafrechtelijk veroordeeld worden, dan wanneer zijn handeling 
of nalatigheid reeds op het tijdstip, dat hij ze beging, door de wet 
strafbaar was verklaard72. 
De nummers 11 en 12 houden zich tenslotte met de straffen zelf 
bezig. De straf moet gericht zijn tegen den persoon van den 
schuldige, niet tegen anderen; confiscatie van zijn vermogen is 
uitgesloten; ook zullen er geen levenslange straffen aan den lijve 
zijn en eindelijk is toepassing van de doodstraf verboden, behou
dens in geval van oorlog met een vreemde mogendheid (dus niet 
in een burgeroorlog), als wanneer het vonnis op het terrein der 
vijandelijkheden moet worden voltrokken. Daar eigenlijke lijf
straffen in Portugal sinds lang zijn afgeschaft, is onder „penas 
corporais" volgens Mamoco e Souza slechts dwangarbeid te 
verstaan73. De afschaffing der doodstraf is een der eerste daden 
van de Republiek geweest; reeds op 10 October 1910 verscheen 
het desbetreffende decreet74. Oorspronkelijk verbood de Grond
wet van 1911 dan ook, in navolging van de BraziHaansche, de 
doodstraf absoluut; eerst door een wijziging van 28 September 
1916, tijdens den Wereldoorlog, werd deze toegestaan op de
zelfde voorwaarden als thans78. Niet overgenomen door de 
nieuwe Grondwet is het in 1910 tevens gestelde verbod van 
straffen van onbepaalden duur. 
Van principieel belang is in dit verband nog artikel 124: „Ter 
voorkoming en onderdrukking van de misdadigheid zullen er 
straffen en veiligheidsmaatregelen zijn, die ten doel hebben de 
bescherming van de samenleving en voor zooveel mogelijk de 
reclasseering van den misdadiger." Pereira dos Santos becritiseert 
deze bepaling, omdat zij niet tevens het vergeldend karakter van 
de straf uitspreekt. Wat voor nut een dergelijke toevoeging zou 
hebben is echter niet zeer duidelijk; zij zou zelfs zeer licht mis
verstaan kunnen worden door er in te lezen, dat de staat de wets
overtreding bepaaldelijk ab zedelijk kwaad moet straffen. Het 
doel van de straf is echter handhaving der orde; de vergelding 
maakt niet een primair kenmerk uit; zij is slechts een gevolg van 
het feit, dat de straf is een opzettelijk toegevoegd leed, bij en 
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om vrijwillige wetsovertreding. In enkele uitzonderingsgevallen, 
waar een straf mag opgelegd worden ofschoon de overtreding 
niet vrijgewild was, ontbreekt het vergeldend karakter zelfs 
geheel. Het is dus juister er in de Grondwet niet van te spre
ken7·. 
Om de reclasseeringsmogelijkheid te vergrooten, is bij decreet-
wet no. 26.643 van 28 Mei 1936 de organisatie van het ge
vangeniswezen hervormd. De harde methoden, gebruikelijk in 
de totalitaire staten, worden in Portugal verworpen. Schreiber 
noemt de instellingen, die hij te Lissabon bezocht: het observatie-
huis voor minderjarigen met zijn vroolijk ingerichte zalen en het 
speciale gebouw voor de kinderrechtspraak, verder de centrale 
gevangenis met stroomend water, behoorlijke bedden en een 
groot raam met uitzicht op den tuin in iedere cel, het toppunt 
van moderniteit. Gevangenen, die zich goed gedragen, kunnen 
zelfs eigen keuken en radiotoestel krijgen. Allen ontvangen vak
opleiding in een serie keurig ingerichte werkplaatsen. Met vol
ledige bewondering voor het streven, van deze menschen weer 
maatschappelijk bruikbare krachten te maken, vraagt hij zich 
toch af, of het niet wat al te paradoxaal is, aan de gevangenen 
een comfort te verschaffen, dat boven het levenspeil van een 
zich goed gedragenden arbeider ligt77. 

De nummers 4 en 14 verkenen de rechten, die in de autoritaire 
staten het meest zijn bekort: vrijheid van meeningsuiting en van 
vereeniging en vergadering. Volgens § 2 van het artikel zullen 
speciale wetten de uitoefening ervan regelen. 
Wat het recht van vereeniging en vergadering aangaat, hangt, 
evenals in Nederland, dus alles van den gewonen wetgever af. 
Een wet op de vergaderingen, decreet-wet no. 22.468, is op den 
dag van het inwerkingtreden der Grondwet uitgevaardigd. Voor 
bijeenkomsten van politieken en socialen aard is voorafgaande 
toestemming van den gouverneur van het district noodig. De 
permissie kan alleen geweigerd worden op grond, dat de doel
einden zijn in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare 
orde. De organisatoren en de voorzitter moeten in het volledig 
bezit zijn van hun pohtieke en burgerlijke rechten, terwijl de 
bezoekers geen wapenen mogen medenemen. 
Van de vrijheid zich te vereenigen meent Odette Sanson, dat 
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deze in Portugal practisch niet bestaat. Aanleiding tot deze 
bewering is echter, dat zij artikel 16 der Grondwet verkeerd 
leest. De tekst daarvan verklaart dat het staatstaak is, goed te 
keuren „todos os organismos corporativos, moráis, culturáis ou 
económicos." Nu vat Sanson dit op als „alle corporatieve, 
morcelé, cultureele of economische organismen" 7β. De juiste 
vertaling is evenwel: „alle corporatieve organismen, van moree-
len, cultureelen of economischen aard." Immers, Sanson ver
waarloost, dat dit artikel het eerste is van den titel, die als op
schrift heeft: „Over de corporatieve organismen." Haar lezing 
valt verder niet te rijmen met den logischen samenhang tusschen 
de artikelen 16 en 17, hierboven op bladzijde 307 nader uiteen
gezet. Ook de tekst van artikel 102 duidt in dezelfde richting. 
Tenslotte bewijst de geschiedenis van het artikel het foutieve van 
haar opvatting. Het is namelijk door wet no. 1.885 gewijzigd, 
en dit niet, naar uit de behandeling in de Nationale Vergadering 
blijkt, om een geheel nieuwe strekking aan de bepaling te geven, 
doch slechts ter verbetering van de redactie. Vóór deze wijziging 
luidde het opschrift van den titel: „Over de moreele en econo
mische corporaties", terwijl de zoo juist geciteerde passage in de 
plaats is gekomen van „de moreele of economische corporaties 
en de syndicale vereenigingen of organisaties." Zonder den min
sten twijfel zijn dus de woorden „moreel, cultureel of econo
misch" ook thans slechts een nadere specificatie van „corporatieve 
organismen." Van deze opvatting gaat bij zijn commentaar op 
deze artikelen ook kennelijk uit prof. Marcelo Gaetano, hoog
leeraar in het corporatief recht te Lissabon, terwijl tenslotte de 
officieuse, door het Propaganda-Secretariaat verzorgde Engelsche 
vertaling der Grondwet de passage geeft als „all corporative 
organisations, for intellectual, social and economic purposes." 
Onberispelijk is deze weergave allerminst, maar zij bewijst eens 
te meer de onjuistheid van Sansons vertaling. Vroeger is reeds 
uiteengezet, dat de corporatieve organismen krachtens hun eigen 
aard geen vereenigingen zijn, tot wier oprichting onbeperkte 
vrijheid kan bestaan. De vraag is thans, hoe het met de „vrije", 
particuHere, niet-corporatieve vereenigingen staat, en daarover 
leert artikel 16 ons niets. 
In feite is op dit gebied alles bij het oude gebleven, en heeft de 
Nieuwe Staat geen enkele verdere beperking gesteld. Krachtens 
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artikel 33 van den Código Civil van 1867 behoeft een vereeni
ging, die voor onbepaalden tijd is opgericht, goedkeuring door 
de Regeering. Eerst hierdoor verkrijgt zij rechtspersoonlijkheid. 
Artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht, vastgesteld in 
1886, eischt eveneens voorafgaande goedkeuring door de Regee
ring van elke vereeniging, die meer dan twintig leden telt. Aan 
de goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden. Nader 
is dit alles geregeld in de wet van 9 Mei 1891. 

In nummer 4 garandeert de Grondwet de vrijheid van meenings-
uiting in welken vorm ook, en de tweede paragraaf van artikel 8 
verklaart, dat de wet, die de uitoefening van deze vrijheid nader 
zal regelen, preventief of repressief moet verhinderen het be
derf van de openbare meening in haar functie van maatschappe-
lijke kracht, en de moreele integriteit der burgers moet be
schermen. 
Gelijktijdig met de inwerkingtreding der Grondwet werd decreet-
wet no. 22.469 uitgevaardigd, later gewijzigd bij decreet-wet 
no. 22.756 van 29 Juni 1933. Deze regelde de censuur over alle 
pubheaties betreffende politieke en sociale vraagstukken, en ver
bood uitlatingen op dit gebied, strijdig met de waarheid, de 
gerechtigheid, de moraal, het goede bestuur van 's lands zaken, 
het algemeen welzijn en de grondslagen der maatschappelijke 
organisatie. Hier valt dus wel heel wat onder te brengen! Nor
matief voor de censuur blijft echter de perswet, decreet no. 11.839 
uitgevaardigd op 5 Juli 1926 en met enkele verbeteringen gepu-
bliceerd als decreet no. 12.008 van 2 Augustus 1926. Artikel 12 
hiervan luidt: „Niet is verboden de bespreking van en de kritiek 
op wetten, poUtieke en godsdienstige leerstellingen, handelingen 
der Regeering, der bestuurshchamen en van allen, die openbare 
functies bekleeden, met het doel de pubheke opinie voor te 
lichten en haar te winnen voor noodzakelijke hervormingen, met 
wettige middelen tot stand te brengen, of om aan te dringen 
op de goede uitvoering der wetten, te ijveren voor een nauw
gezet bestuur der openbare zaken en voor de eerbiediging van 
de rechten der burgers." Voorzeker een getuigenis van een zeer 
ruime opvatting, temeer als men bedenkt, dat dit decreet werd 
uitgevaardigd drie weken na het instellen van een militaire 
Dictatuur, in een land, waar de buitensporige felheid der pers 
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geen uitdrukking en geen middel meer schuwde, als het er om 
ging tegenstanders af te maken79. Dit artikel heeft het aan de 
oppositioneele pers mogelijk gemaakt, tot op den dag van heden 
te blijven bestaan. 
Afgezien van de gemaakte uitzonderingen geldt ongerept het 
eerste artikel der perswet: „Het is aan ieder veroorloofd vrijelijk 
zijn gedachten te uiten door middel der pers, zonder cautie te 
stellen of onderworpen te zijn aan censuur of voorafgaande 
goedkeuring of bewilliging." Overheidspersonen, die zich schul
dig maken aan belemmering van de persvrijheid, worden in 
artikel 9 bedreigd met ontslag en boete. 
Tenslotte is bij decreet-wet no. 26.589 van 14 Mei 1936 tot stand 
gekomen een censuur op de buitenlandsche publicaties, voor-
namelijk bedoeld om den import van communistische lectuur te 
weren, en tevens een ordening van de Portugeesche periodieke 
pers, die geteisterd werd door concurrentie-excessen. Het aantal 
pagina's mag per week maximaal 70 bedragen en de oprichter 
van een nieuw blad moet kunnen aantoonen, dat zijn onder
neming moreel en economisch is gefundeerd. Verder is een einde 
gemaakt aan de gewoonte der Regeering om met officicele 
advertenties ook de oppositie-pers te begunstigen; deze ruim
hartigheid ging wel wat al te ver! 
Salazar zelf is allerminst een voorstander van de overheids-
censuur. Tot Ferro zeide hij: „Ik geef toe, dat de censuur een 
gebrekkige instelling is, onrechtvaardig soms, onderworpen aan 
de willekeur van censors, aan hun wisselend temperament en de 
gevolgen van hun slecht humeur. Een slechte spijsvertering of een 
huiselijke twist kunnen bijvoorbeeld leiden tot het overhaast 
onderdrukken van een bericht of van een gedeelte uit een artikel. 
Ik ben zelf vroeger wel eens het slachtoffer van de censuur ge
weest en ik moet erkennen, dat het mij bedroefd en verontwaar
digd gemaakt heeft en zelfs révolutionnaire gevoelens bij mij 
opriep." Voor de toekomst zweeft hem een andere oplossing 
voor oogen: de censuur corporatief te maken, haar over te laten 
aan een „orde van joumaHsten" eo. Misschien is dit ook de weg 
om dien anderen invloed uit te schakelen, waarvan Salazar 
zeide: „Er is slechts één censuur, die werkelijk verderfelijk is 
voor het menschelijk verstand, des te verder felijker, omdat zij 
in het verborgen werkt: degene, die door de overheersching 
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van de economische belangen wordt opgelegd; dit moderne 
leenheerschap muilkorft het grootste gedeelte van de internatio
nale pers en men mag zich wel afvragen of niet juist de autoritaire 
staten hier gedwongen zullen zijn, het menschelijk verstand te 
beschermen en te verdedigen" β1. De woorden „preventief of 
repressief" zijn in de Grondwet met opzet zoo gesteld, om op den 
duur het staatstoezicht tot een algemeene contrôle op het gepu-
bhceerde te beperken. 
Voorloopig moet het instituut nog wel gehandhaafd blijven, 
en kan Salazar slechts op matiging aandringen. Hij ziet de pers 
als een belangrijk middel voor het Hoofd der Regeering om te 
weten, wat het land denkt van zijn politiek, of de staatsdiensten 
goed werken, zelfs of de Ministers in den smaak vallen 8ï. Doen 
zich belangrijke vraagstukken in het openbare leven voor, dan 
pleegt hij de censuur te schorsen, evenals dat bij de pubhcatie 
van het ontwerp-Grondwet in 1932 gedaan is 83. Tot dusver is 
reeds driemaal amnestie verleend voor gepleegde persdeheten, 
ook al bewijs van een weinig draconisch optreden 84. 
Salazar heeft aan een voorbeeld duidelijk gemaakt, wat hij ver
langt van de censuur: ab de Regeering een sluitende begroeting 
pubheeert, kan het niemand vrij staan te verkondigen, dat de 
begrooting niet sluit, want dat is een leugen. Maar men mag wel 
schrijven, dat de Regeering dwaas doet met haar streven naar 
een sluitende begrooting, want dat is een economische theorie 8S. 
Absoluut ontoelaatbaar is de inmenging van de pers in de buiten-
landsche politiek: het vervabchen van feiten, het verdachtmaken 
van bedoelingen, haat zaaien, intimideeren, paniekstemmingen 
kweeken; alleen een Regeering, die alle gevoel van verant-
woordelijkheid mist, kan dergelijke campagnes toestaan of zelfs 
bevorderen Be. 

Ook de vrijheid van meeningsuiting is geen volstrekt goed, ook 
zij draagt haar redelijke beperking in zich " , Naar reeds uit 
artikel 8 volgt, slaat de Grondwet de kracht van de pubHeke 
opinie te hoog aan om deze geheel ten speelbal te laten aan de 
pogingen van demagogen, en even verder wijdt zij zelfs een 
geheelen titel aan dit onderwerp. Artikel 22 verklaart: „De 
openbare meening is fundamenteel element van 's Lands politiek 
en bestuur. Het is de taak van den Staat haar te beschermen tegen 
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alle invloeden, die haar een richting zouden geven strijdig met 
de waarheid, de gerechtigheid, het goede bestuur en het alge
meen welzijn." 
In zijn voorrede op het boek van Ferro sluit Salazar zich aan bij 
de conclusie, neergeschreven door welhaast alle groóte denkers 
op politiek gebied: dat namelijk niet duurzaam te regeeren valt 
tegen een waarlijk overtuigde en algemeene openbare meening 
in. Misschien is het mogelijk deze een korten tijd met geweld te 
onderdrukken, maar tenslotte overwint zij toch8e. Daarom 
heeft Salazar nooit geaarzeld werkelijk impopulaire Ministers te 
ontslaan en nooit getracht zijn wenschen tot iederen prijs door 
te drijven. Hij meent zelfs beter tot vertolking van de nationale 
verlangens in staat te zijn dan de regeerders van democratieën 
met een partijstelsel, waar opgeschroefde campagnes van minder
heden het beeld vertroebelen. En met fierheid wijst hij op het 
oordeel van buitenlanders, die den innigen band tusschen volk 
en Regeering in Portugal vaststelden e9. 
De openbare meening geheel aan zich zelf, dat wil zeggen aan een 
stelletje politieke avonturiers overlaten, getuigt dus allerminst 
van werkelijken eerbied voor haar beteekenis. Salazar heeft het 
scherp gesteld: de moderne staat heeft slechts één keuze: óf de 
pubheke opinie negeeren — en op den duur is dat onmogelijk —, 
óf haar leiding geven eo. Is er wel iets inconsequenter dan een 
Regeering, die de predikers van omverwerping der maatschap-

{>elijke orde „verdraagzaam" hun gang laat gaan, die het volk 
aat opruien met verderfelijke leerstellingen, om het dan achteraf, 

wanneer de opstand uitbarst, met gummistokken te lijf te gaan? 
Eerst de apostelen van een dergelijke verdraagzaamheid hebben 
het Portugeesche volk tot stelselmatig bloedvergieten kunnen 
brengen. 
Elke staat erkent in de practijk zekere waarden als onaantastbaar, 
tegen schending waarvan hij zich moet verzetten. De meest 
verdraagzame staat moet tenslotte onverdraagzaam zijn tegen de 
onverdraagzamen, wil hij niet te gronde gaan 91. Een optreden 
van den Staat tegen sommige misbruiken der vrijheid van mee-
ningsuiting vinden wij dan ook overal, alleen de mate en de 
maatstaven verschillen. Ongetwijfeld zijn al te groóte beper
kingen hier schadelijk. De overheid heeft geen onfeilbaar gezag 
inzake waarheid en zedelijkheid en zij heeft dus ook geen be-
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voegdheid uitlatingen te bestrijden, die niet kennelijk de grond
slagen der samenleving aantasten. Zij zou onverstandig doen en 
eigen prestige ondermijnen door pogingen om elk kwaad te 
onderdrukken e 2. 
Terecht heeft Salazar het als een der grootste gevaren voor de 
Dictatuur gezien, dat zij vrijwel onvermijdelijk in een vicieuzen 
cirkelgang geraakte. Haar oorsprong en zelfverdediging bracht 
mee de onderdrukking van tegenstroomingen, meestal met ge
weld, censuur, strafmaatregelen, verbanningen. Maar daardoor 
verdween de tegenstrooming niet, zij werd slechts verwoeder, 
verbetener, geniepiger. En zoo werd dan de Dictatuur uit zelf
verdediging gedwongen tot heviger geweld, scherper censuur, 
strengere strafmaatregelen, verbanningen op grooter schaal, tot 
eigen gevaar " . Salazar heeft de liquidatie der Dictatuur niet aan 
tegenstanders overgelaten, maar deze zelf ter hand genomen, en 
dit kon alleen door met uiterste zachtheid op te treden. Behalve 
in een iets strengere periode, noodig geworden door den Spaan-
schen burgeroorlog, is de Nieuwe Staat met zooveel gematigd
heid te werk gegaan, dat sommigen gemeend hebben te kunnen 
spreken van een ontaarding der Nationale Revolutie e 4. Het is 
karakteristiek, dat Salazar zich keer op keer moet verdedigen 
tegen den aandrang, meer geweld te gebruiken om sneller zijn 
doel te bereiken. Hij heeft zich hiertegenover beroepen op tal 
van moreele en ook practische argumenten: de eigenaardigheden 
van het Portugeesche temperament, dat zich tegen geweld
pleging verzet, en dergelijke meer βδ. Maar het scherpst is zijn 
standpunt wel samengevat in dien éénen zin: „De staat moet zoo 
sterk zijn, dat hij geen geweld noodig heeft" *·. 
De verheerlijking van het geweld is één van de voornaamste 
redenen, waarom Salazar het Fascisme verwerpte7. 
Pilsudski moet eens verzucht hebben: „Gelukkig land, dat Portu
gal, dat zijn Siberië heeft op Madeira!" En inderdaad is een ver
banning vrijwel de zwaarste straf, die tegen actieve vijanden van 
den Nieuwen Staat wordt toegepast. Personen, die zich rustig 
houden, genieten volkomen vrijheid, hoe ongunstig hun politiek 
verleden ook is. Eerst in 1935, na de wet tegen de geheime genoot
schappen, is er een massaal ontslag van ambtenaren geweest; 
er zijn geen concentratiekampen gevormd, geen mensch is gefusil
leerd, terwijl daarentegen zeer ruimhartig amnestie is verleend 98. 
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Ongetwijfeld verkeerde Salazar hiertoe in een uitzonderlijk 
gunstige positie. Waar anderen de oppermacht in hun land na 
jarenlangen verbitterden strijd verwierven aan het hoofd van 
een zegevierende partij, kreeg hij deze als een politiek onbekend 
man, zonder vijanden, tegen zijn wil zelfs toegeworpen. En de 
baanbrekende revolutie was niet gemaakt door een partij, maar 
door een nationale grootheid: het leger " . 
Doch al deze zachtmoedigheid neemt niet weg, dat bepaalde 
waarden onaantastbaar zijn. De Grondwet spreekt in artikel 40 
van de verplichting van den Staat om de openbare zedelijkheid 
te verdedigen. Een uitgebreider opsomming heeft Salazar gege
ven in zijn belangrijke redevoering van 26 Mei 1936 over de 
„groóte zekerheden van de Nationale Revolutie." Boven alle 
discussie staan voor den Nieuwen Staat: God, het vaderland, het 
gezag, het gezin, de arbeid. Wie hiertegen wil strijden, vindt de 
staatsmacht tegenover zich. 
Men kan deze uitlating zien in verband met hetgeen hij schreef 
in de inleiding op het eerste deel van zijn redevoeringen: „Zij, 
op wier schouders de last drukt van de leiding der volkeren, 
hebben uit de geschiedenis, zoo al niet uit eigen waarneming, 
geleerd, dat decadentie steeds samengaat met zekere ziekelijke 
uitingen van het verstand en den wil, met een zoogenaamde 
ontworsteling aan het juk van hoogere regels, die aan den mensch 
zijn opgelegd en die voortvloeien uit zijn natuur en zijn levens
doel. Om een natie op te heffen, haar te versterken en te ver-
grooten, moet men de volksziel doordringen van eenige groóte 
zekerheden en tegenover de ontbindende krachten vaste besluiten, 
nobele voorbeelden en veredelende gebruiken stellen" 100. 
Zoo bepaalt ook artikel 10 van het Statuut: „De Staat heeft het 
recht en de fundamenteele verplichting zich te verweren tegen 
alle bewegingen en maatschappelijke stelsels, strijdig met de be
ginselen in dit Statuut neergelegd." De Nieuwe Staat, verkon
digt Salazar in het voorwoord op de Fransche uitgave van zijn 
redevoeringen, heeft zijn eigen opvattingen over de dingen en 
wenscht deze te verdedigen. „Wij hebben een doctrine en wij 
zijn een macht." Hier ligt de grens van de vrijheid. „Hoever ook 
onze verdraagzaamheid gaat ten aanzien van de leerstellige ver
schillen, die op vele punten de menschen verdeeld houden, wij 
zijn toch verplicht te zeggen, dat wij geen vrijheid erkennen om 
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tegen de Natie, tegen het algemeen welzijn, tegen het gezin, 
tegen de moraal in te gaan" 101. Per slot van rekening behoort 
dit tot het wezen van iederen staat. Ook de hberale staat zal uit 
zelfbehoud moeten bestrijden wat anti-liberaal is; want ook hij 
heeft een leer, al dwingt deze leer hem bij tijden te doen alsof 
hij er geen heeft102. 
De Nieuwe Staat huldigt niet het logisch ook onaanvaardbare 
product van intellectueele decadentie, dat vereerd wordt onder 
den naam van „eerbied voor eens anders eerlijke overtuiging." 
Hij neemt een waardiger en zeldzamer houding aan: hij heeft 
eerbied voor de eerlijkheid van de overtuiging en bovenal, hij 
heeft eerbied voor den eerlijk overtuigde. Laten zij, die het met 
ons programma eens zijn, zich bij ons aansluiten, zegt Salazar 
in één van zijn redevoeringen: „Zij, die er niet mee instemmen, 
kunnen even oprecht en respectabel zijn in hun afkeuring, en zij 
zijn ook vrij hieraan uiting te geven. Maar als het er om gaat 
daadwerkelijk politiek te bedrijven, dan zullen wij hen er zoo 
goed mogelijk toe brengen om ons niet al te veel lastig te vallen." 
Wanneer er zijn, die een theoretische menschheid stellen boven 
hun eigen vaderland, „dan moet men ook aan hen recht doen 
wedervaren, hun moed, hun karakter, hun achtenswaardigheid 
hoogschatten; maar het is noodzakelijk zonder ophouden, in het 
belang der Natie, de ernstige dwaling van hun anti-nationale 
houding te bestrijden. Doch ieder, die strijdt, moet daarbij steeds 
voor den geest hebben, wil hij niet ontsporen of verslappen, dat 
alleen hij inderdaad overwint, die overwint met eere, dat wil 
zeggen met waarheid en gerechtigheid" loa. Leugens en valsche 
beloften zijn als propagandamiddelen verwerpelijk 104. 

De verdediging van de eigen leer kan natuurlijk niet blijven 
staan bij de bestrijding van haar aanvallers. Daarnaast is noodig 
positieve propaganda. 
Wanneer het openbare denkleven ook werkelijk den invloed 
ondergaat van een goede leiding en bereid is deze te volgen, dan 
neemt tegelijkertijd de vrijheid toe. Want de vrijheid is gewor
teld in het verstand en vermeerdering van weten beteekent dus 
ook vermeerdering van vrijheid 105. Door het poütieke denken 
te ontwikkelen en in goede banen te sturen, bevordert de over
heid dus de vrijheid van de burgers. 
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Daarenboven, wie het ernstig meent met zijn eerbied voor de 
pubheke opinie, wie werkelijk een gezonden volksinvloed op de 
regeering wenscht, kan niet gedoogen, dat de openbare meening 
versplinterd wordt door tal van vijandige partijen en partijtjes. 
"Wil een regeering rekening kunnen houden met de opvatting 
van het volk, dan moet het volk ook inderdaad een opvatting 
hebben. Zoodra het aan de partijen gelukt de communis opinio 
op vrijwel alle belangrijke punten te verbrijzelen, is het ipso 
facto uitgesloten, dat de regeering nog de inwerking ervan 
ondergaat. Hoe meer partijen, hoe minder democratie. 
Stelselmatige leiding van de openbare meening is in zich dm 
geenszins knechting daarvan, al kan zij dit worden door de 
manier, waarop zij wordt uitgevoerd. Het meerendeel der men
schen heeft nu eenmaal geen eigen meening; deze wordt van 
buiten af bijgebracht. Er is geen enkele reden, waarom de staat 
dit bijbrengen niet zelf zou controleeren, als zijn eigen voort
bestaan daarvan afhankelijk is l o e . 
Wil men democratie definieeren als „eenheid van volk en over
heid", dan is het streven van iederen Westerschen staat tegen
woordig democratisch, want overal tracht men tot deze eenheid 
te komen im. Het onderscheid ligt alleen in de wijze waarop. 
Moet het denken van de overheid een weerspiegeling zijn van 
dat van het volk, of moet het volk leeren denken als zijn regee
ring г Hier scheiden zich de wegen en men kan zeggen, dat ook 
op dit punt Salazar geweigerd heeft één der uitersten te kiezen. 
De openbare meening moet, uit respect voor haar groóte waarde, 
in goede banen worden geleid. Dit is een zaak van algemeen 
belang en dus ook staatstaak. Maar er mag geen sprake zijn van 
een opdwingen, waarbij men zich vergrijpt aan den persoon 
van den eerlijken tegenstander loe. En evenmin mag de over
heid zich stellen op een voetstuk van onfeilbaarheid en elke 
kritiek als boosaardige aantijging beschouwenloe. 
De tweejaarlijksche Camôes-prijs voor het beste boek over Por
tugal werd in 1937 toegekend aan Gonzague de Reynold, die 
allerminst zijn afkeuring over de gebreken van het Portugeesche 
volk en zelfs op sommige punten over den Nieuwen Staat had 
verzwegen. Bij de uitreiking van den prijs zeide Ferro: „Wij 
moeten in ons zelf die ziekelijke teergevoehgheid onderdrukken, 
die het kenmerk is van volkeren zonder zelfvertrouwen en die 
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ons doet opvliegen en protesteeren, zoodra men iets kwaads van 
ons zegt, zoodra de liefdesverklaring met een zekere terug
houdendheid gepaard gaat. Laten wij kalm, optimistisch en blij
moedig de goedbedoelde, oprechte kritiek aanvaarden, die hier 
of elders tot ons wordt gericht. Wij mogen ons wel herinneren, 
dat onze geprikkeldheid over een of andere opmerking of kritiek 
niet zelden recht evenredig is aan de gegrondheid daarvan, die 
wij tot onze spijt innerlijk moeten erkennen" 110. 

Aan goede voorlichting van de openbare meening heeft het 
desondanks vrij lang ontbroken. De oorzaak ligt waarschijnlijk 
voor een groot deel bij den persoon van Salazar zelf, die weinig 
propagandistisch is ingesteld. Met groóte vrijmoedigheid heeft 
in 1932 de joumahst Ferro in zijn interviews hem op deze lacune 
gewezen. Salazar zoekt geen contact met de massa. Zijn heldere 
uiteenzettingen zijn overtuigend voor intellectueelen; zij missen 
het geheimzinnig halfduister van de mythe, het mysterie, dat 
aan een schare ofFermoed geeft111. En zelfs met deze exposé's is 
Salazar nog spaarzaam, daar hij zich niet den tijd gunt om zich 
van zijn ministerieele bezigheden los te maken 112. 
Salazar is altijd er voor geweest geen feiten te verzwijgen. Alle 
cijfers werden gepubliceerd, ook onaangename voorvallen moes
ten bekend worden gemaakt113. Toen de Daily Herald on
ware berichten verspreidde, die het vertrouwen in de Portu-
geesche vloot konden ondermijnen, het Salazar het artikel uit 
het Engelsche blad in extenso door de pers overnemen, vergezeld 
van een korte weerlegging. Toen een uitgebreid complot tegen 
zijn bewind was ontdekt, redigeerde Salazar zelf een oflicieele 
mededeeling erover voor de pers, van een beklemmende nuchter
heid, niets dan een weergave van feiten, zonder eenig commen
taar, zonder één woord van afkeuring of zelfs maar een eenigs-
zins gekleurde terminologie 114. 
Op dit soort openbaarheid stelt hij zooveel prijs, dat hij de 
mogelijkheid ertoe zelfs in de Grondwet heeft vastgelegd. Artikel 
23 verklaart: „De pers vervult een functie van openbaren aard. 
Daarom zal zij niet kunnen (lees: mogen) weigeren omtrent 
zaken van nationaal belang officieuze mededeelingen van nor
male afmetingen op te nemen, die haar door de Regeering moch
ten worden toegezonden." 
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Het was eerst na lang aandringen, dat hij tenslotte overging tot 
de oprichting van het Propaganda-Secretariaat (Secretariado da 
Propaganda Nacional), bij decreet-wet no. 23.054 van 25 Sep
tember 1933. Het ressorteert onder den Voorzitter van den 
Ministerraad 115. bi António Ferro werd een bekwaam directeur 
ervoor gevonden. Van hem wist Solazar bij ervaring, dat hij 
zich niet zou te buiten gaan aan een kritieklooze verafgoding van 
regeeringspersonen en alle maatregelen der overheid. Het Secre
tariaat moet zijn, zeide hij bij de opening, niet een „instrumento 
do Governo", willoos instrument in handen der Regeering, 
maar een „instrumento de governo", een hulpmiddel bij het 
regeeren, niet bestemd om theatrale effecten te ensceneeren op 
internationaal gebied, evenmin beheerscht door een geëxalteerd 
nationalisme 11β. De propaganda dient niet om de massa in een 
voortdurenden toestand van koortsachtige geestdrift te houden. 
Op den duur stompen toch alle prikkels af en als vanzelf wordt 
men dan tot uiterste middelen gedwongen, om de stemming 
er in te houden. Een regeering, die hierop bouwt, moet tot het 
peil der massa afdalen, inplaats van dit op te heffen 117. 
Een dergelijke propaganda is ook alleen met succes te voeren 
door het opwekken van haatgevoelens. Een wijsgeerigen grond
slag gaf hieraan de Duitsche hoogleeraar Carl Schmitt door zijn 
leer, dat in de politiek slechts één grondbegrip heerscht: met den 
vriend tegen cien vijand. Politiek is altijd tegen iets gericht. Zoo 
wordt de haat het primaire, het bindmiddel, dat menschen ver-
eenigt118. Van Safazars uitingen over politieke tegenstanders 
staat dit echter wel zoo ver mogelijk af119. 
De Portugeesche propaganda is niet gericht op stemming maken, 
maar op gezindheid kweeken. Zij wil door geschikte voorheh-
ting een geesteshouding wekken, die offervaardig is, omdat zij 
weet, waarvoor het offer gebracht wordt. Daarnaast heeft het 
Secretariaat een cultureele functie. Het stelt prijzen in voor 
artistieke en wetenschappelijke prestaties, voorziet het platteland 
van goede films en tooneelvoorstellingen. En tenslotte maakt 
het propaganda in het buitenland iao. 

Het Secretariaat kan echter niet aan het Portugeesche volk een 
werkelijke politieke scholing geven en de ervaring van meer dan 
een eeuw heeft duidelijk geleerd, hoe dit hieraan juist de grootste 
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behoefte heeft. O m daarin te voorzien werd op 30 Juh 1930 
opgericht de Nationale Unie. Deze vereeniging is een ding op 
zich, niet te vergelijken met andere instellingen in andere landen, 
reden waarom verschillende schrijvers er ook weinig of niets 
van begrijpen en de grootste onjuistheden erover verkondigen121. 
Meestal vindt men de Unie aangeduid als de regeeringspartij of 
de eenig toegelaten politieke partij. Zij is geen van beide. 
De Nationale Revolutie van 1926 is gemaakt tegen de politieke 
partijen door een nationale kracht: het leger; dat wil zeggen, zij 
is gemaakt tegen alle partijen door een niet-partij 122. Salazar 
ziet de volkomen beëindiging van alle partijpolitiek als absoluut 
vereischte voor gezondmaking van het Portugeesche openbare 
leven. Uitzonderingen kunnen niet worden toegestaan, ook niet 
in den vorm van een eenheidspartij. Geen enkele groep mag on
derscheid maken tusschen eerste en tweede-rangs-burgers, naar
mate zij lid of niet lid zijn123. Voor Salazar is daarenboven iemand 
niet minder Portugees, omdat hij een andere meening heeft over 
sommige zaken. Het kan noodzakelijk zijn in het algemeen belang 
zoo iemand de propaganda voor zijn denkbeelden te beletten, maar 
in elke geoorloofde werkzaamheid dient hij volkomen gelijk te 
staan met wien ook. O m dezelfde reden is ook de aanhanger van 
het regime daarom niet méér of beter Portugees, heeft hij geen 
bijzondere voorrechten. „De Nationale Unie is niet een soort 
standaard, waaraan iemands intelligentie of vaderlandsliefde 
wordt afgemeten." „Men moet erkennen, dat er buiten haar 
gelederen personen zijn en steeds kunnen zijn, waaraan, daar
gelaten of zij al of niet dezelfde beginselen zijn toegedaan, in de 
Grondwet en de wetten politieke rechten worden toegekend"124. 
Voor een goede politieke vorming is echter de aaneensluiting 
van hen, die principieele aanhangers zijn van den Nieuwen 
Staat, zeer nuttig. Het is als een enorme studie- en propaganda-
club, met het doel dieper inzicht in de grondslagen van het stelsel 
te verkrijgen 125. Artikel 1 der Statuten luidt dan ook: „De 
Nationale Unie is een vereeniging zonder het karakter van een 
partij en onafhankelijk van den Staat, met het doel om, op 
staatkundig gebied, door de samenwerking van haar leden, 
zonder onderscheid van politieke richting of godsdienstige be
lijdenis, de verwezenlijking der beginselen, neergelegd in deze 
Statuten, te verzekeren, onder volledige aanvaarding van de 

23 353 



bestaande птеИп^еп" 1 M. Artikel 5 somt dan deze beginselen 
op: Portugal is een onafhankelijke eenheidsstaat; het is niet ge
oorloofd oorlogen te voeren met veroveringsdoeleinden; inter
nationale geschillen moeten door arbitrage worden beslecht; 
Portugal heeft een koloniale roeping; het is een corporatieve 
Staat; alle burgers zijn gelijk voor de wet; de staatsmacht is 
begrensd door moraal, gerechtigheid en wet; binnen deze grenzen 
zijn alle personen aan zijn macht onderworpen; de rechten van 
het individu moeten gewaarborgd zijn; eigendomsrecht en erf
recht zijn onschendbaar; het gezin heeft onaantastbare rechten; 
de werkzaamheden der burgers moeten corporatief worden ge
organiseerd; het kiesrecht komt toe aan de gezinshoofden en 
dient verder corporatief te zijn ingericht; de openbare meening 
is grondslag van het politieke leven; de ambtenaren werken 
uitsluitend in het algemeen belang; het economisch leven moet 
geordend zijn; de wetgeving berust bij de volksvertegenwoor
diging. 

De Nationale Unie heeft alle pogingen in het werk gesteld om 
ook de meer constructief gezinde parlementaire leiders van vóór 
1926 tot zich te trekken, hen weer in te schakelen in het politieke 
leven. In de meeste gevallen was hun wantrouwen echter on
overwinnelijk. Salazar, die voorzitter der Unie is, betreurt dit, 
omdat hij Hever nog bontere schakeering zag in haar gele
deren 127. 
Volgens artikel 3 van de bij ministerieele beschikking no. 7.909 
van 30 October 1934 gewijzigde Statuten, bedient de Nationale 
Unie zich van de volgende middelen: vereenigingsleven, pro-
paganda-bijeenkomsten, congressen, publicaties, studiecfubs, 
samenwerking met organisaties ter bevordering van de vader-
landsliefde, moreele en hchamehjke herbewapening, manifesten 
en petities aan de overheid, samenwerking met den Staat en de 
plaatselijke zelfbesturen, alsmede optreden bij de verkiezingen. 
De verkiezingsactie bestaat uit het stellen van candidaten en het 
maken van propaganda. Dit betreft dus de verkiezingen voor 
de buurtschapsbesturen, de Nationale Vergadering en het Presi
dentschap. Het opstellen van een candidatenlijst in een betrek-
kehjk klein verband als de buurtschap is ook voor een met-
georganiseerde groep geen onmogelijkheid. Om echter over het 
geheele land negentig candidaten van naam uit allen rang en 
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stand op een lijst te vereenigen, zooals dit door de kieswet bij 
de candidaatstelling voor de Nationale Vergadering wordt ver-
eischt, is zonder een goede organisatie vrijwel ondenkbaar. Tot 
dusver werden dan ook bij de buurtschapsverkiezingen wel 
concurreerende candidatenlijsten ingediend, maar de opheffing 
van de politieke partijen maakte, dat bij de verkiezingen voor de 
Nationale Vergadering alleen de Unie met een lijst verscheen. 
De Unie plaatste op haar lijst echter ook niet-leden als candidaat, 
om hierdoor verschillende nuanceeringen in de Nationale Ver
gadering te krijgen 12e. 

De Nationale Unie moet voor het Portugeesche volk de leer
school zijn tot een goed gebruik van zijn kiesrecht. De artikelen 
72 en 85 der Grondwet kennen dit toe, respectievelijk voor de 
aanwijzing van het Staatshoofd en voor de samenstelling van de 
Nationale Vergadering, aan de burgers kiezers en wel recht
streeks. 
Hier is dus het anorganische, individueele en — in verband met 
de kieswet — in principe algemeene kiesrecht aanvaard. En het 
is te begrijpen, dat Salazar dit gevoeld heeft als een onvolmaakt
heid, als een breuk in het systeem. Het zevende nummer van 
den Decaloog van den Nieuwen Staat verklaart: „In den Nieuwen 
Staat berust de nationale vertegenwoordiging niet op ficties of 
op onstandvastige groepeeringen, maar op de blijvende werke-
lijke bestanddeelen van het nationale leven: gezinnen, corpo
raties, vereenigingen, gemeenten." En dit is de logische conse
quentie van wat onder nummer vijf gezegd wordt: „Voor den 
Nieuwen Staat bestaan de individuen, in maatschappelijk opzicht, 
slechts als lid van natuurlijke gemeenschappen (gezinnen), be
roepsgemeenschappen (syndicaten en corporaties), plaatselijke 
gemeenschappen (gemeenten) en slechts in deze hoedanigheid 
worden hun alle noodige rechten toegekend" 12e. Een kiesrecht 
van den burger, afgezien van elk verband waartoe hij behoort, 
past hierbij niet. 
Het lijkt mij echter zeer twijfelachtig, of deze stellingen van 
den Decaloog principieel geheel aannemelijk zijn. Zelfs wanneer 
men aanvaardt, dat de mensch àls behoorende tot een gezin, als 
beoefenaar van een beroep, àls inwoner van een gemeente deel 
uitmaakt van den staat, dan is het nog niet gezegd, dat hij dit 
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nu ook uitsluitend in deze kwaliteiten doet, dat zijn staatsburger
schap volledig in deze hoedanigheden begrepen is. Bestaat er 
geen enkele rechtstreeksche band tusschen staat en burger, zijn 
zij uitsluitend via gezin, corporatie en gemeente met elkander 
verbonden? Het bewijs hiervoor lijkt mij niet geleverd; integen
deel, het feit dat een vagebond, die kind noch kraai heeft en 
zonder middelen van bestaan rondzwerft, toch niet ophoudt 
staatsburger te zijn, wijst eerder op het omgekeerde. Ook wordt 
een vreemdeling, die zijn werkkring in Portugal heeft en er met 
zijn gezin woont, daardoor nog geen staatsburger. Eerst de 
naturalisatie, dus een beshssing van het staatsgezag, schept 
den band. 
In een op zichzelf zeer toe te juichen reactie tegen het uitsluitend 
individuaHstische standpunt van voorheen, dat geen oog had 
voor de natuurlijke verbondenheden van den enkeling, vervalt 
de Decaloog thans in een ander uiterste, door den burger alleen 
als lid van lagere gemeenschappen te zien. Maar het is allerminst 
klaarblijkelijk, waarom iemand wel rechtstreeks tot de gemeente, 
waarvan hij inwoner is, zou behooren, en niet in directe be
trekking zou kunnen staan tot het geheele land, waarin hij leeft. 
Zooals telkens, zal men ook hier een juist evenwicht moeten 
zoeken. 
Het Liberahsme op staatkundig gebied had de beginselvaste 
neiging een poUtie- of nachtwacht-staat te construeeren. Later 
is in den loop van eenige tientallen jaren de moderne staat over
laden met bezigheden op sociaal en economisch gebied, die hem 
overstelpen. Het corporatisme draagt deze werkzaamheden weer 
over aan de georganiseerde beroepsgenooten, maar geeft aan 
den staat de opdracht al deze organisaties te richten op het alge
meen welzijn, toezicht te houden op hun werking en naar gelang 
van de omstandigheden hun activiteit aan te wakkeren of binnen 
de perken te houden. Aan een zoo geheel verschillende taak moet 
ook een geheel verschillende constructie van het staatswezen 
beantwoorden 1S0. 
Als de staat slechts over „burgers" regeert, hoeft men ook 
slechts aan burgers invloed toe te kennen. Als de staat in de 
eerste plaats over lagere gemeenschappen regeert: gezinnen, cor
poraties, gemeenten, dan is het ook consequent aan gezinnen, 
corporaties en gemeenten medezeggenschap te geven. Op deze 
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wijze wordt dan de Natie, het „werkelijke land", ingeschakeld 
in den staatsopbouw, het „wettelijke land" 131. 
Dit stelsel heeft daarenboven het voordeel van meer realistisch 
te zijn in de waardeering van den persoon van den afgevaardigde. 
Of men nu een college samenstelt uit „burgers", dan wel uit 
vertegenwoordigers quahtate qua van gezinnen en corporatieve 
organen, in beide gevallen zal elk lid geen andere doelstelling 
mogen hebben dan behartiging van het algemeen welzijn. Wie 
slechts uit is op de verdediging van groepsinteressen handelt in 
beide gevallen immoreel. Maar van den „Durger"-afgevaardigde 
vraagt men bovendien, dat hij zich geheel losmaakt van elk 
groepsbelang, dat hij zal vergeten tot een groep te behooren, 
dat hij elk geestelijk contact met die groep zal verbreken. En 
deze eisch is irreëel, is een diepe minachting van de menschelijke 
natuur. Deze aldus geïsoleerde „burger" is een abstractie, hij 
bestaat niet. 
Als iemand zijn stem verheft in het openbare leven en voor het 
openbaar belang, dan spreekt hij, hoe hij ook mag trachten zich 
van groeps-particularisme los te maken, toch altijd over het 
algemeen welzijn, zooals hij dat ziet. En hij kan het slechts zien 
als drager van een wereldbeschouwing, als kind van zijn tijd, als 
bewoner van een landstreek, als vrijgezel of huisvader, als ge
leerde of arbeider of winkelier of fabrikant. Kortom, hij spreekt 
als een man, als de man, die hij is, zooals hij gevormd is door zijn 
godsdienst, door zijn tijd, door zijn land, door zijn positie in de 
maatschappij. Daarvan kan niemand zich losmaken en een 
systeem van vertegenwoordiging, dat hier rekening mee houdt 
voorzoover dat mogelijk is, heeft dus een reahstischer karakter 
dan het individueele kiesrecht. 
Maar in hoeverre is het mogelijk? 
Organisch kiesrecht, in den vorm van gezinshoofdenkiesrecht, 
bestaat in de buurtschappen; maar de definitie van gezinshoofd 
is zoo ruim getrokken, dat in de practijk de bevoegdheid vrijwel 
algemeen is 132. Nu de buurtschap beschouwd moet worden als 
een kring van gezinnen, had men hier inderdaad wel beter ge
daan met strikt aan het begrip gezinshoofd vast te houden; de 
veralgemeening van het kiesrecht lijkt hier niet te rechtvaar
digen. 
Organisch heet ook de samenstelling van de gemeentelijke en 

357 



provinciale raden. Maar hier sluipt reeds terstond een ander 
element in. In den gemeenteraad hebben onder anderen zitting: 
hoogstens twee vertegenwoordigers van syndicaten, hoogstens 
twee vertegenwoordigers van gremios, hoogstens twee vertegen
woordigers van casas do povo, hoeveel van deze instellingen er in 
de gemeente ook zijn. De twee vertegenwoordigers kunnen dus 
kennelijk niet meer gelden als afgevaardigden van hun eigen 
syndicaat, gremio of casa, maar als representant van alle overige; 
met andere woorden, ze nemen zitting als arbeiders-, werk
gevers-, boeren-afgevaardigden. Organisch is dus de gemeente
raad wel, doch niet naar beroepsstanden, maar naar maatschappe-
lijke rangstanden. 
In de blijkbare onmogelijkheid, zelfs in deze kleinere gemeen
schappen een waarlijk corporatief organische vertegenwoordi
ging te vormen, vinden de theorieën, uiteengezet aan het slot 
van het hoofdstuk over de Nationale Vergadering, een spre
kende bevestiging. Alleen een adviseerend lichaam, als de Cor
poratieve Kamer, kan organisch naar de beroepen samengesteld 
zijn; een redelijke inrichting voor een wetgevende Kamer is 
op dezen grondslag niet te vinden. 
Terwijl nu misschien een gedeeltelijke samenstelling naar rang-
standen, voortbouwend op nog niet vergane Middeleeuwsche 
tradities, voor gemeentelijke en provinciale raden in sommige 
landen bruikbaar is, zal toch wel niemand meer voor de natio
nale volksvertegenwoordiging, waar ook, een soortgelijken op
bouw willen verdedigen. Een Kamer doen bestaan uit onder
nemers, arbeiders, boeren en middenstanders als zoodanig, zou 
vrijwel hetzelfde zijn als wettelijke sanctionneering van den 
klassenstrijd en ten eenenmale indruischen tegen de idealen van 
het corporatisme, dat juist niet de klasse, maar de beroepsstand tot 
fundament van de maatschappelijke structuur wil maken. 
Om waarlijk een weerspiegeling van de Natie te zijn, zou de 
Nationale Vergadering minstens op de een of andere wijze alle 
sociale levenskringen, in de eerste plaats dus gezinsverband, 
beroepsverband en plaatselijk verband op harmonische wijze tot 
uitdrukking moeten brengen. Maar dit is nooit te verwezen-
lijken. 
De oplossing van de Portugeesche Grondwet, die de verkiezing 
rechtstreeks aan den individueelen burger toevertrouwt, is niet 
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ideaal, maar ook niet verwerpelijk, en feitelijk de beste. Nu 
gezinshoofdenkiesrecht practisch niet verschilt van algemeen-, en 
stemming door de corporaties niet op redelijke wijze uitvoer
baar is, zou als getrapt stebel slechts een verkiezing door de 
gemeenteraden in aanmerking komen. Het schijnt, dat Salazar 
hier iets voor voelde. In een redevoering op 30 Juli 1930 noemde 
hij de plaatselijke besturen, tezamen met de corporaties, als 
kiescolleges voor de wetgevende Kamers. Volgens het oor
spronkelijk ontwerp der Grondwet zouden 45 leden der Natio
nale Vergadering rechtstreeks verkozen worden, en 45 door de 
bestuurscolleges en corporaties in de koloniën. In den definitieven 
tekst bleef van de aldus al zeer verzwakte gedachte niets meer 
over ш . 
Het voordeel van de rechtstreeksche stemming is, dat deze de 
volksvertegenwoordiging dichter bij het volk brengt en de 
belangstelling voor de verkiezingen vergroot, iets, waaraan juist 
Portugal zooveel behoefte heeft. En per slot van rekening is een 
staat evenmin een conglomeraat van gemeenten als van indivi
duen. Kiesrecht der gemeenten is even juist of onjuist als kiesrecht 
der afzonderlijke burgers. Geen enkel kiesstelsel deugt, maar 
voor de Nationale Vergadering lijkt individueel kiesrecht het 
minst ondeugdelijk. 

In den Nieuwen Staat zijn kiesgerechtigd: de Portugeesche bur
gers van het mannelijk geslacht, krachtens leeftijd of handUchting 
meerderjarig, die kunnen lezen en schrijven of zoowel aan den 
Staat als aan de plaatselijke zelfbesturen minstens 100$00 belas
ting betalen; verder de Portugeesche burgers van het vrouwelijk 
geslacht, krachtens leeftijd of handUchting meerderjarig, die in 
het bezit zijn van een diploma van een vakschool of van een 
instelling voor middelbaar of hooger onderwijs m . Het kies
recht is thans algemeener, dan het ooit in Portugal geweest isJ 3 6. 
Salazar is er in geslaagd, ook meer belangstelling ervoor te wek
ken. Terwijl na de revolutie in 1910 een kiezersstaking uitbrak, 
die het „regime van edelmoedigheid en vrijheid" wel eenigszins 
belachelijk maakte, is de opkomst ter stembus tegenwoordig 
zeer bevredigend "•. 
Een zoo groóte vemiiming van de kiesbevoegdheid is des te 
merkwaardiger in een tijd, waarin het verzet tegen het alge-
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meene kiesrecht een al even algemeen verschijnsel is. Othmar 
Spann heeft het meest principieele argument tegen dit stelsel op 
zeer pakkende wijze uiteengezet. Zijn groóte bezwaar is de 
nivelleering, waardoor elke stem even zwaar weegt, zoodat het 
hoogere omlaag wordt getrokken en het lagere overschat wordt. 
„Gaat men uit van den gemiddelden staatsburger, die tenminste 
eenige kennis bezit van politieke aangelegenheden, zooals bij
voorbeeld een ambachtsman of een geschoold arbeider, dan 
wordt de stem van het op politiek terrein volslagen onkundige 
boerenmeisje klaarblijkelijk te hoog gewaardeerd en kunstmatig 
tot dit gemiddelde opgeheven. Maar aan den anderen kant telt 
ook de stem van den academisch gevormde, van den polirieken 
leider, van den deskundige of chef van een groóte onderneming, 
van den geleerde, van den dichter niet zwaarder; haar waarde 
wordt dus miskend, zij wordt gewelddadig tot het gemiddelde 
peil neergedrukt. . . De leuze: „alle menschen zijn gelijk", kan 
bij nader onderzoek toch slechts beteekenen: „Tenslotte zijn wij 
allen maar menschen; menschen, die allen op gelijke wijze ver-
antwoordelijk zijn aan een opperste, zedelijke en goddelijke 
wet." Maar wat houdt deze gelijkheid in, die geldt voor allen, 
voor hoog en laag, voor rijk en arm, voor groot en klein? 
Slechts dit, dat de menschelijke waardigheid aan allen toekomt, 
aan den misdadiger zoowel als aan den heilige, aan het genie 
zoowel als aan den domoor. Ongetwijfeld, de misdadiger en de 
heilige zijn beiden menschen, beiden hebben een laatste, gelijk 
minimum van menschelijkheid in zich, een onaantastbare kern: 
„mensch"! Maar dit beteekent nooit, dat zij gelijke menschen, 
of zelfs maar, dat zij in gelijke mate mensch zijn; want de mis
dadiger is minder mensch en meer dier dan de heilige. Het is 
goed en rechtvaardig, ook in den misdadiger den mensch te 
eerbiedigen; maar het is onrecht, hem evenzeer te eerbiedigen 
als den heilige. Een dergelijke gelijkheid zou zich juist aan de 
menschelijke waardigheid vergrijpen! Want voor deze waardig
heid moet de enkeling eerst zijn persoonlijkheid ten volle geven, 
met inspanning van alle krachten moet hij haar eerst ver
overen" 137. 

In zijn buitengewonen eenvoud is dit betoog zóó suggestief, dat 
het steeds weer denkers over het politieke leven meesleept. De 
fout ervan is juist het al te simplistische; het verwaarloost de 
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veelzijdigheid van het menschelijk wezen. Evenzeer als iemand 
een moordenaar kan zijn, en toch een eerlijk man, kan iemand ook 
in bepaalde opzichten moreel niet deugen (zoodat hij in dat op
zicht minder mensch is), en toch een goed burger zijn 138. De 
heilige is meer mensch, hij is daarom nog niet meer staatsman. 
Coelestinus V was een heilige, maar als Paus een mislukking. 
Zelfs wanneer wij afzien van het moreele en ons beperken tot 
zuiver verstandelijke perfectie, gaat Spanns redeneering niet op. 
Is de stem van een arbeider met belangstelling voor het staat
kundig leven niet meer waard dan die van een befaamd chirurg, 
wiens interesse niet verder reikt dan zijn vaklitteratuur? Academi
sche vorming is evenmin een garantie voor de waarde van 
iemands oordeel inzake politiek als voor zijn talent om een 
auto te besturen. Politiek is in dit opzicht zooiets als kamer
planten kweeken. Er zijn in elk volk menschen, die er hun beroep 
van maken; daarnaast is er een menigte, die er belangstelling 
voor heeft en er zich met wisselend succes mee bezig houdt, die 
hier en daar wat experimenteert; en tenslotte is er een groep, 
die er niets om geeft. Tot welke van deze drie soorten iemand 
behoort, valt niet te bepalen door zijn wetenschappelijke vor
ming, door zijn moreel peil, door zijn beroep, door zijn kunst
zin of wat ook. 

Wie niet blijft stilstaan bij de goedkoope leuze, dat men de stem
men moet wegen inplaats van ze te teUen, maar vraagt naar 
welken maatstaf ze dan gewogen zullen worden, komt tot de 
ontdekking, dat elk criterium ontbreekt13B. Men kan eenige, 
uiteraard altijd vrij willekeurige minimumeischen stellen, zooals 
meerderjarigheid en dergelijke, maar daarmede is het ook uit. 
En wie zich niet kan neerleggen bij het denkbeeld, dat alle stem
men even veel waard zijn, kan zich misschien troosten met de 
overweging, dat ze in de realiteit van het kiesrecht alle even 
weinig waard zijn. Een stem is een futiliteit; waarom zou men 
iemand ervan berooven? 
Ook Spann, die eerst met zooveel vuur de onrechtvaardigheid 
en dus schadelijkheid van het algemeen stemrecht schildert, komt 
later tot de gevolgtrekking, dat het eigenlijk niets beteekent. 
„Als ondanks alles vele duizenden bij het stemmen een oordeel 
vellen over datgene, waarover zij geen oordeel hebben, dan 
beteekent dit slechts, dat de volkswil als politieke wil eerst ge-
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vormd moest worden door de leiders, eer hij zich als politieke 
wil kan uiten; hij moet eerst geschapen worden door den wil van 
degenen, die volgens de democratische theorie toch pas achteraf 
naar den wil van het volk moesten handelen! . . . Inplaats van 
dat de menschen aan de leiders zeggen, wat zij moeten doen, 
zeggen de leiders aan de menschen, wat zij moeten willen . . . 
Daar nu de staatkundige organisatie . . . krachtens haar natuur 
is samengesteld uit leiders en volgelingen, en de politieke wil 
van de georganiseerden (de massa) eerst door de „afgevaardig
den" wordt gevormd, volgt dus hieruit noodzakelijk, dat ook in 
de Democratie de massa tot politieke onmacht is gedoemd"140. 
Grootendeels is dít waar, maar het is juist op deze basis, dat een 
ideale eenheid van volk en regeering te verkrijgen is141. Wan
neer de overheid aan de Natie door middel van instellingen als 
Propaganda-Secretariaat en Nationale Unie leert, „wat zij moet 
willen ', dan krijgt zij via het algemeen stemrecht den inhoud 
van haar eigen lessen teruggekaatst. Maar de aard van de weer
kaatsing hangt af van het reflecteerende voorwerp. Zooals de 
spiegel gekleurd is, kleurt zij het spiegelbeeld. De massa is dus 
niet zoo tot politieke onmacht veroordeeld, als Spann beweert. 
Zij geeft een eigen tint aan de opvattingen, die haar van bovenaf 
zijn voorgehouden. Men behoeft slechts een jaargang van den 
„Diàrio das Sessoes" te lezen, om zich hiervan te overtuigen. De 
Nationale Vergadering heeft dezelfde idealen als de Regeering, 
zij is nooit in strijd met de Regeering, maar zij heeft wel eigen 
denkbeelden en zeer veel eigen initiatief. Van tijd tot tijd weet 
zij regeeringsvoorstellen, met behoud van hun oorspronkelijken 
zin, anders te nuanceeren. Verschillende grondwetswijzigingen, 
bijvoorbeeld de uiterst belangrijke verandering in den tekst van 
de derde paragraaf van artikel 43, die in het volgend hoofdstuk 
zal worden besproken, zijn een voorbeeld hiervan. 

In afwijking van het ontwerp-Grondwet, dat den President der 
Republiek wilde doen verkiezen door de gezinshoofden, is in 
de definitieve redactie ook hier het individueel stemrecht, op 
geÜjke basis als voor de Nationale Vergadering, aanvaard. Het 
zal uit het voorgaande duidelijk zijn, waarom ik dit een ver
betering acht142. 
Volgens Spann is de beste staatsvorm „degene, welke de besten 
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aan de heerschappij brengt" 1M. De mogelijkheid hiertoe ziet hij 
op deze wijze: onder gelijken kan gelijkheid heerschen; algemeen 
kiesrecht, waarbij iedere stem even zwaar weegt, is dus onder 
gelijken geen onrecht; zoo kan elk der tallooze, inwendig homo
gene groepen, waaruit de volksmassa organisch bestaat, zich met 
individueel kiesrecht een leider kiezen; deze leiders, onderling 
allen als leiders weer gelijk, kiezen zich dan een opperleider144. 
Deze geheele redeneering is één doorloopend sofisme, volkomen 
in strijd met Spanns eigen betoog over menschelijke gelijkheid, 
dat hierboven werd aangehaald. De groepsgenooten tot gelijken 
verklaren, alleen omdat zij eenzelfde beroep uitoefenen, bijvoor
beeld omdat zij allen melkboer zijn, abstraheerende van hun 
ijver, hun eerlijkheid, hun intellect, de grootte van hun bedrijf, 
is volgens zijn vroegere uiteenzetting toch evenmin rechtvaardig, 
als alle burgers gelijk achten, omdat zij allen mensch zijn. En 
dat men op de leiders der verschillende groepen, bijvoorbeeld 
op die der hoogleeraren en die der grondwerkers onderling den 
regel „gelijkheid onder gelijken" zou kunnen toepassen, om 
hun daardoor gelijkelijk stemrecht voor de verkiezing van den 
opperleider te verschaffen, wordt zinledig woordenspel. Het 
dient alles om te verbergen, dat ook hier het stemmen wegen 
een onmogelijkheid is en ook de leuze „heerschappij der besten" 
een simplisme. 

Staatsman zijn eischt niet het bezit van één bepaalde eigenschap, 
doch van een geheele combinatie van eigenschappen, en niet 
in alle tijden en onder alle omstandigheden dezelfde combinatie. 
Men kan evenmin in abstracto een ideaal staatsman als 'een 
ideale grondwet uitdenken. Er zijn slechts enkele absolute ken
merken op te stellen en deze zijn niet voldoende gedetailleerd. 
Of een bepaald persoon „de beste" is voor een hooge functie, 
blijkt meestal eerst in de practijk. Salazar zelf is een sterk voor
beeld van iemand, wiens bijzondere hoedanigheden pas na zijn 
benoeming tot uiting kwamen. Het valt van te voren niet uit te 
maken, wie „de beste" is, en wanneer men het kon uitmaken, 
dan zou het, vooral in onrustige tijden, wel eens elk oogenblik 
een ander kunnen blijken. Niets is noodlottiger dan zich voort
durend af te vragen, of de huidige regeerders de besten zijn. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze het niet en in ieder geval kost 
het weinig moeite, zichzelf en anderen de overtuiging bij te 
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brengen, dat beter geregeerd kon worden dan thans geschiedt. 
Spanns leuze van de heerschappij der besten is in werkelijkheid 
anarchistisch. Het is een uitnoodiging aan ieder, die zich beter 
regeerder acht dan de machthebbers van nu, om revolutie te 
maken. Doorgevoerd zelfs in zijn meest idealen vorm, zou het 
neerkomen op een voortdurende opeenvolging van kopstukken, 
waaraan de staat te gronde gaat. 
Tegenover deze destructieve utopie dient gesteld: de beste staats
vorm is degene, welke aan een behoorlijk gezind staatsman met 
redelijke capaciteiten genoegzame vrijheid en tijd laat, om het 
land te leiden. Een middelmatig politicus met nobele bedoelingen 
kan meer bereiken tot heil van zijn volk, wanneer men hem laat 
begaan, dan een reeks genieën in snelle opeenvolging. 
Den tijd geeft de Portugeesche Grondwet aan het Staatshoofd en 
de door hem gewilde Regeering in artikel 72. Om hem verder 
de noodige vrijheid te geven, dient men de openbare kritiek 
zekere beperkingen op te leggen en ervoor te waken, dat het 
politiek strijdgewoel niet al te uitbundig wordt. Dit is in den 
Nieuwen Staat geschied op een wijze, die, gezien de omstandig
heden en den volksaard, zeer gematigd is. Naar de letter der wet 
heerscht op sommige punten minder bewegingsvrijheid dan in 
enkele andere staten, maar daartegenover is niet te vergeten, dat 
de geheime censuur, die ook in de meest democratische landen 
achter de schermen wordt uitgeoefend op de voorlichting van 
het pubhek, hier met alle kracht bestreden wordt. 
Tenslotte zijn alle pohtieke vrijheden slechts middel tot een 
doel; in hoofdzaak dienen zij ter bescherming van de burgerlijke 
vrijheden, onontbeerlijk ter ontwikkeling van de persoonlijk
heid. Naarmate deze laatste dus beter gewaarborgd zijn, kan be
perking der pohtieke vrijheden ook beter verdragen worden 14Б. 
Bij voortgezette ontwikkeling der corporatieve organisatie wordt 
daarenboven de rechtstreeksche medezeggenschap van den enke
ling over de sfeer, die voor hem het belangrijkste is, sterk ver
groot. Naar gelang de staat zich gaat onthouden van ingrijpen 
in het maatschappehjk bestel, zal ook omgekeerd bij de groóte 
massa de behoefte verminderen, om zich met pohtieke zaken 
bezig te houden. 

Mochten ondanks alles werkelijk ernstige grieven opkomen, dan 
wijst het achttiende nummer van artikel 8 der Grondwet een 
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uitweg. Dit verleent aan den burger „de bevoegdheid om zich, 
ter verdediging van zijn rechten of van het algemeen welzijn, 
met vertoogen of petities, bezwaarschriften of klachten te wen
den tot de organen der souvereiniteit of welke andere autori
teiten ook." 

Hoe onaantastbaar tenslotte in het systeem der Grondwet de 
rechten en vrijheden der burgers zijn, blijkt wel zeer sterk uit 
de nummers 16 en 19 van artikel 8. Het eerste daarvan verleent 
het recht, de betaling van een belasting te weigeren, wanneer 
deze niet op grondwettige wijze is vastgelegd. Het tweede houdt 
een nog veel algemeener beginsel in, dat overigens reeds sinds 
1838 door de Portugeesche constituties was erkend: „het recht 
van verzet tegen onverschilhg welke bevelen, die inbreuk moch
ten maken op de gewaarborgde persoonlijke vrijheden, mits 
deze niet wettelijk geschorst zijn, en dat om met geweld een 
aanval van particuUeren af te slaan, wanneer het niet mogelijk 
is een beroep te doen op de openbare macht" 14e. 
Geheele of gedeeltelijke schorsing van de individueele vrijheden 
is alleen mogelijk, wanneer krachtens artikel 91—8° de staat 
van beleg wordt afgekondigd, en dit kan uitsluitend geschieden 
door de Nationale Vergadering bij ernstig dreigend gevaar van 
revolutie of oorlog. Het Portugeesche staatsrecht gaat hier dus 
nog angstvalliger te werk dan het Nederlandsche, dat onder 
dergelijke omstandigheden schorsing van eenige grondrechten 
door den Koning toelaat117. Buiten dit enkele geval van staat 
van beleg is het in artikel 11 aan de organen van souvereiniteit 
volstrekt verboden, de gewaarborgde rechten en vrijheden aan 
te tasten. 
Druischt een bevel hiertegen in, dan heeft de burger dus recht 
van lijdelijk verzet. Uit de tegenstelling tot de passage over 
agressie door particulieren valt af te leiden, dat tegen de over
heid geen geweld mag worden gebruikt148. Maar men behoeft 
zich aan een onwettig voorschrift niet te storen, en zou dit op 
een strafproces of civiele vordering uitloopen, dan zal de rechter
lijke macht op grond van haar toetsingsphcht een ontslag van 
rechtsvervolging of niet-ontvankelijkheid moeten uitspreken. 
Sterk komt hier tot uiting de gebondenheid van den Staat aan 
eigen en hooger recht. 
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Maar ditzelfde beginsel stelt ook weer paal en perk aan mogelijke 
buitensporigheden in het gebruik van de individueele rechten, 
en dit is uitgedrukt in artikel 8 § 1. De overigens niet als uit
puttend bedoelde opsomming, in het artikel gegeven, aan te 
vullen met andere bepalingen uit Constitutie en gewone wetten, 
dient zóó te worden verstaan, dat de burger geen inbreuk mag 
maken op de rechten van derden, en zich niet mag vergrijpen 
aan de belangen der gemeenschap en de beginselen def moraal. 
Met andere woorden: misbruik van recht wordt niet gebillijktW9. 
In den vorm, waarin de Grondwet dezen regel uitspreekt, kan 
deze de geheele rechtspraak gaan beheerschen en een ruime toe
passing van billijkheidsoverwegingen tegen de strikte letter der 
wet in mogelijk maken 150. 

Na alle rechten, beschrijft artikel 28 der Grondwet de keerzijde 
daarvan: „Alle burgers zijn verplicht aan den Staat en de plaatse
lijke zelfbesturen medewerking te verleenen en diensten te be
wijzen overeenkomstig de wetten, en, naar gelang van hun 
bezit, hun bijdrage te geven ter dekking van de openbare lasten." 
Dit beginsel vindt een bijzondere toepassing in artikel 54, dat 
algemeenen militairen dienstpUcht voorschrijft, volgens bij de wet 
te stellen regels. Dit is geworden wet no. 1.961 van 1 September 
1937, die in artikel 1 dienstplichtig verklaart ieder Portugeesch 
burger, al of niet genaturaliseerd, geboren uit Europeesche ouders. 
Overigens bestond de dienstpUcht reeds in Portugal sinds 1901 1 δ 1. 
Artikel 57 der Grondwet bepaalt: „Geen burger kan een betrek
king bij den Staat of de plaatselijke zelfbesturen behouden of ver
werven, indien hij niet voldaan heeft aan de verpUchtingen, aan 
welke hij volgens de wet op den militairen dienst onderworpen 
is." Omgekeerd garandeeren weer de artikelen 9 der Grondwet 
en 38 van het Statuut aan alle ambtenaren en arbeiders in vasten 
dienst bij den Staat, bij de plaatselijke zelfbesturen, bij de door 
den Staat gecontroleerde instellingen en bij alle maatschappijen, 
waarmee de overheid contracten heeft afgesloten, het recht op 
behoud van hun betrekking tijdens de vervulling van hun mili
taire verplichtingen. Artikel 29 van het Statuut breidt dit be
ginsel uit tot alle particuliere ondernemingen, voorzoover het 
personeel in vasten dienst betreft. In verband hiermede bepaalt 
artikel 18 van de wet op het arbeidscontract, dat de werkgever, 
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die weigert den uit den dienst terugkeerenden arbeider weer aan 
te nemen, hem twee maanden loon moet betalen. 
In artikel 58 der Grondwet garandeert de Staat verzorging en 
pensioen aan hen, die in 's lands dienst invalide worden en aan de 
gezinnen van hen, die daarbij het leven laten. 
Ook op defensiegebied stond Salazar in 1928 voor een chaos. 
De marine werd gevormd door eenige eerbiedwaardige reli-
quieën, voor anker gelegd op den Taag, omdat zij niet meer in 
staat waren zich te verplaatsen, en bemand met evenveel admi
raals als de geheele Engelsche vloot. En wat het landleger betreft, 
had de oude Repubhek, om zich de moeite van een eigen 
regeling te besparen, zonder meer de Zwitsersche wetgeving op 
dit stuk in Portugal van toepassing verklaard. Begrijpelijkerwijze 
was het Zwitsersche recht geheel ingesteld op de eigenaardige 
verhoudingen van dat land en allerminst geschikt voor een naar 
geografie en volksaard zoo verschillend gebied als Portugal. De 
opleiding was daarenboven volkomen verwaarloosd. Al deze 
feiten wreekten zich in den Wereldoorlog. 
In 1936, bij het uitbreken van den Spaanschen burgerstrijd, nam 
Salazar de portefeuille van defensie zelf in handen onder de 
leuze: „wij moeten een leger hebben." Bij de manoeuvres in 1937 
sprak hij: „wij zullen een leger hebben, en over twee jaar hoop 
ik te zeggen: wij hebben een leger" 162. 

Artikel 53 der Grondwet verkondigt als beginsel: „De Staat ver
zekert het bestaan en het prestige van de krijgsmacht te land en 
ter zee, vereischt door de alles te boven gaande noodzakelijkheid, 
de nationale onschendbaarheid te verdedigen en de openbare 
orde en rust te handhaven." In een paragraaf keert het zich tegen 
de in 1933 nog bestaande versplintering van het leger: „De 
militaire organisatie is één voor het geheele grondgebied." Voor 
de hierdoor vereischte hervormingen stelt artikel 136 een over
gangstoestand in. 
De nieuwe organisatie is nu vastgesteld bij wet no. 1.960 van 
1 September 1937. Sinds decreet-wet no. 18.633 van 17 Juli 
1930 werd met groo ten spoed begonnen aan den bouw en aan
schaffing van een oorlogsvloot, die thans 15 moderne eenheden 
omvat; daarnaast is een zeer behoorlijke luchtmacht gevormd, 
terwijl de bewapening van het landleger geheel is gemoderni
seerd. 
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In tijden van oorlog gelden natuurlijk bijzondere regelen. Artikel 
55 der Grondwet eischt daaromtrent een organieke wet, die 
uitgaat van het beginsel der „gewapende natie". Dit is geworden 
wet no. 1.905 van 22 Mei 1935. De bedoeling is, dat desnoods 
de geheele bevolking in het defensie-systeem kan worden inge
schakeld, niet alleen een beroepsleger — voor Portugal een 
financieele onmogelijkheid —, of een lotelingen-leger, zooals 
tot dusver 158. 

Naast het eigenlijke leger bestaat een militie van groenhemden, 
het „Portugeesch Legioen" (Legiâo Portuguesa). Het is een 
typisch product der omstandigheden. Salazar was van een der
gelijke organisatie zeer afkeerig en nog op 20 September 1935 
schreef hij in een officieuze nota voor de pers, niets te willen 
hebben van een gewapende macht om de denkbeelden der Re
geering te ondersteunen 154. 
Kort daarop brak de burgeroorlog in Spanje uit, gepaard met 
een muiterij op twee Portugeesche oorlogsschepen onder leiding 
van communisten, die zee wilden kiezen om hun geloofsgenooten 
te hulp te snellen. De Spaansche communisten-leider Largo 
Caballero riep zijn volgelingen op ten strijde voor „de Ver-
eenigde Iberische Sovjet-repubHeken". Portugal voelde zich ern
stig bedreigd, de reorganisatie van het leger was nauwelijks 
begonnen en toen onder deze omstandigheden binnen enkele 
dagen 20.000 mannen een verklaring onderteekenden, waarin 
zij zich ter beschikking van de Regeering stelden en erkenning 
als zoodanig vroegen, meende Salazar toe te moeten geven om 
liever zelfde organisatie in handen te houden 156. De oprichting 
van het Legioen werd gesanctionneerd bij decreet-wet no. 27.058 
van 30 September 1936 en het reglement vastgesteld bij decreet 
no. 27.087 van 15 October daaraanvolgend, later gewijzigd bij 
decreet-wet no. 29.233 van 8 December 1938. Een volledige 
militaire organisatie is geregeld bij besluit van 6 Maart 1940. 
Ondanks het weinig militairistische en zelfs weinig sporthevend 
karakter van het Portugeesche volk, is het ledental sinds de 
oprichting nog verveelvoudigd lse. Als doelstelling heeft het 
Legioen volgens de wet: „de moreele weerbaarheid van de 
Natie te verhoogen en mede te werken aan haar verdediging 
tegen de vijanden van den Staat en de sociale orde." Aan de 

368 



leden is op gelijke wijze het behoud van hun burgerlijke betrek
king gegarandeerd als aan de dienstplichtigen. 
In een bepaling als artikel 8 van het reglement, waarbij het ge
bruik van umformen buiten den actieven dienst wordt verboden, 
schemert iets door van Salazars innerlijke houding, die organi
saties ab Mocedade Portuguesa en Legioen toch eigenlijk niet 
zonder zekeren weerzin aanvaardt. Ze zijn hem min of meer 
opgedrongen, en dat de manifestaties bij nationale feestdagen 
als de herdenking der Revolutie van 1926, uiterlijk veel weg 
hebben van dergelijke betoogingen in Rome, zij het ook in wat 
rustiger sfeer, heeft allerminst zijn instemming. Zelf vertoont hij 
zich nooit in uniform ш . 
Tenslotte is het moeilijker aanhangers dan tegenstanders in be
dwang te houden. Zij, die in al te groot enthousiasme voor den 
Nieuwen Staat, met overdreven voortvarendheid en gebruik
making van geweld, de beginselen daarvan willen doordrijven, 
zijn de gevaarlijkste belagers van Salazars levenswerk. Zijn be
duchtheid voor excessen in deze richting spreekt telkens uit zijn 
latere redevoeringen. Hij vraagt medestanders, die een open oog 
voor de werkelijkheid hebben, geen drom van mensenen, die 
hem blindelings volgen, geen opgezweept enthousiasme. Heeft 
hij niet zelf eens gezegd: „Men schrijft mij eenige der goede 
kwahteiten van een alleenheerscher toe; maar mij ontbreken, 
helaas, die karakterfouten, die van iemand een waar dictator 
maken" 1 5 e. 

HOOFDSTUK X. 

STAAT EN GODSDIENST. 

Met de verhouding tusschen het staatkundig en het godsdienstig 
leven in Portugal wordt een zeer precair punt aangeraakt. Het 
is op het oogenblik nog niet mogelijk, een helder en scherp 
beeld hiervan te geven, en alle conclusies op dit gebied dienen 
met een zeker voorbehoud te worden neergeschreven. Zonder 
een kort overzicht van de voorgeschiedenis is het vraagstuk zelfs 
geheel onbegrijpelijk. 
Portugal is als onafhankelijke mogendheid ontstaan en gevormd 
door Kruistochten tegen de Mooren. Het was dus, vanaf zijn 
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geboorte, gedoopt ab kathohek land en de Reformatie heeft er 
nooit vat op gehad 1. In den loop der eeuwen zijn natuurlijk 
conflicten tusschen Paus en Koning wel eens voorgekomen, met 
ab gevolg soms vexatoire maatregelen van de overheid, maar 
van een bepaalde kerkvervolging was nooit sprake. 
Dit veranderde onder het ministeriaat van den Markies de 
Pombal2. Deze man, die 27 jaar lang ab dictator het land be-
heerschte, was een bewonderaar van Voltaire, een fel atheïst, 
een verwoed vijand van de Kerk. Zijn naam is in de geschiedenis 
gekoppeld aan de opheiEng der Jezuïetenorde, waartegen zijn 
haat zoo groot was, dat zelfs Voltaire er den spot mee dreef. In 
een aanslag, door een bedrogen echtgenoot op koning José 
gepleegd, vond Pombal aanleiding een aantal Jezuïeten, onder 
anderen den 72-jarigen, door het volk als een heilige vereerden 
pater Malagrida, onder hevige folteringen terecht te doen stellen 
en meer dan honderd anderen in vunzige kerkers om te laten 
komen. Maar ook verder spaarde hij de Portugeesche Kerk niet, 
confisqueerde tal van goederen, verbrak de diplomatieke betrek
kingen met Rome en ruïneerde de missies. De door hem bevolen 
opheffing van de Theologische Faculteit te Coimbra is tot op 
den dag van heden in stand gebleven. De reactie op het bewind 
van Pombal, onder Maria I ingetreden, was slechts van korten 
duur8. Het vraagstuk Kerk en Staat bleef sindsdien een punt 
van voortdurende onrust. 
Tot dusver had de geestelijkheid zich zeer weinig met het staats
bestuur ingelaten. De monarchie was er in de Middeleeuwen in 
geslaagd van Portugal een burger-staat te maken, waarin geeste-
lijke noch wereldlijke adel groóte beteekenis had. Ware dit 
anders geweest, schrijft De Reynold, „dan zou Portugal waar
schijnlijk nooit als onafhankelijke natie hebben bestaan" *. In de 
negentiende eeuw werd dit anders; de Staat had zich bemoeid met 
de Kerk, uit tegenweer was de Kerk wel genoodzaakt zich met 
den Staat te bemoeien. De gevolgen waren voor beide partijen 
noodlottig. 
De Grondwet van 1822 was beheerscht door den geest van Pom
bal. Alle voorrechten der geestelijkheid werden afgeschaft, de 
Inquisitie opgeheven, de kerkelijke goederen „genationaliseerd" 
en verschillende orden werden verboden 6. De Constitutie van 
1826 bevestigde dit. Het Katholicisme bleef staatsgodsdienst, 
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want ofschoon na de Fransche invallen een zekere vijandigheid 
tegen de Kerk onder de bevolking opkwam, was toch het denk
beeld van een niet officieel kathoheke monarchie voor de massa 
een contradictio in terminis. Maar andere belijdenissen werden 
daarnaast getolereerd, hun kerkgebouwen mochten zich slechts 
uiterlijk niet van gewone huizen onderscheiden. Niemand mocht 
worden lastig gevallen om zijn geloofs-overtuiging. Propaganda 
tegen den staatsgodsdienst was echter verboden e. 
De successie-oorlog, van 1828 tot 1834 gevoerd tusschen den 
liberalen Dom Pedro en den conservatieven Dom Miguel, bracht 
de Kerk in nieuwe moeilijkheden. De rechten van Pedro waren 
betwistbaar; maar Miguel had de opvolging van diens dochtertje 
Maria da Gloria erkend, had zich een benoeming tot Regent 
laten welgevallen en den eed op de door Pedro geoctroieerde 
Charte afgelegd, alvorens hij zich met een staatsgreep zelf tot 
Koning maakte. In ieder geval was Miguel in 1828 in het bezit 
van de macht en Paus Gregorius XVI, die juist tevoren verklaard 
had, steeds te zullen onderhandelen met regeeringen de facto, 
zonder daarmede hun rechtmatigheid te willen beoordeelen, 
trad tot groóte verbittering der Pedristen in diplomatieke relaties 
met Miguel. Deze won ook bijna de geheele geestelijkheid op 
zijn zijde door de Jezuïeten te doen terugkeeren en door het 
herstel van den kathoHeken godsdienst in zijn oude machtspositie 
te beloven. Slechts enkelen, zooals de Patriarch van Lissabon, 
bleven Pedrist, ofschoon Pedro's vijandschap tegen de Kerk 
bekend was7. 
De nederlaag van Dom Miguel in 1834 werd zoodoende tot een 
catastrofe voor de Portugeesche Kerk. Na lange gevechten had 
Miguel geabdiceerd en was uitgeweken naar Rome. Daar noem
de hij zich echter weer Koning van Portugal en de Paus stond 
hem toe dezen titel te blijven voeren 8. 
Pedro nam wraak over wat hij het verraad der Kerk noemde, 
door een hevige vervolging; hij mishandelde en verdreef we
derom de Jezuïeten, sloot een groot aantal kloosters, nam bis
schoppen gevangen, ontnam de geestelijkheid haar inkomsten, 
eischte verlof der overheid tot toediening der sacramenten en 
verjoeg tenslotte zelfs den pauselijken nuntius uit Lissabon. Van 
den Kardinaal-Patriarch da Silva ondervond hij hierbij alle mede
werking. Toen de Koning, zelf vrijmetselaar, eenige zeer naar 
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de Vrijmetselarij overhellende priesters tot bisschop verkoos en 
de Paus hun bevestiging weigerde, diende de Patriarch hun toch 
de wijding toe. 
Maria da Gloria zette deze politiek oorspronkelijk voort, tot 
eindelijk in 1840 een modus vivendi met Rome tot stand kwam 
en zij zelfs van den Paus de gouden roos ontving '. 
Niet alle conflicten waren daarmee opgelost. Als overblijfsel 
van een glorieus verleden was de geheele Kerk in Voor- en 
Achter-Indië nog altijd onderworpen aan de jurisdictie van den 
bisschop van Goa, en krachtens oud privilege, dateerend uit de 
vijftiende eeuw, gesteld onder bescherming van den Portugee-
schen Koning, het zoogenaamde Patronaat van het Oosten. De 
Portugeesche Regeering had nu tal van inboorlingen en half-
bloeden tot priester laten wijden, die geen behoorlijke opleiding 
genoten hadden en wier zedelijk peil den godsdienst in dis-
crediet bracht. Toen Gregorius XVI eigenmachtig ingreep en de 
vicariaten Ceylon, Sirdhana, Bengalen, Madras en Pondichéry 
afscheidde en onttrok aan de jurisdictie van Goa, weigerden de 
Portugeesche priesters, gesteund door hun Regeering, zich te 
onderwerpen. Zoo ontstond het Schisma van Goa, dat voort
duurde to 11886, ondanks verzoeningspogingen in 1843 en 185710. 
De wisselvalligheden van den strijd om Goa weerspiegelden zich 
in het moederland. In 1861 werden nieuwe maatregelen genomen 
tegen de kloosterorden en kerkelijke goederen verbeurd ver
klaard. Het jaar daarop sprak de Paus in een streng schrijven aan 
het Episcopaat zijn afkeuring int over de slappe houding van 
de Portugeesche priesters, die zich in alles voor de overheid 
bukten 11. 
Hier lag inderdaad de kern van alle kwaad. Krachtens overeen
komst met Rome, in 1886 bij concordaat nogmaals bekrachtigd, 
benoemde en salarieerde de Regeering, dat wil zeggen, de boven
drijvende pohtieke partij, de bisschoppen, en stelde in overeen
stemming met dezen de parochiegeestelijken aan 12. De voorkeur 
hadden candidaten, die gedrenkt waren in de anti-godsdienstige 
sfeer van Coimbra, en geneigd aan de corruptie der verkiezingen 
mede te werken door hun macht over de geloovigen te misbrui
ken ten bate van de regeeringspartij. Om bisschop te worden 
moest men bewijzen hebben gegeven van Liberalisme en bij voor
keur in verbinding staan met de geheime genootschappen 18. 
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Het strafwetboek van 1886 verklaarde de propaganda voor dwaal-
leeringen en de beleediging van het Katholicisme tot misdrijven, 
maar eischte ook, dat het burgerlijk huwelijk aan het kerkelijk 
vooraf zou gaan, sanctionneerde het recht van placet en be
dreigde met één tot twee jaar gevangenisstraf eiken priester, die, 
hoe of waar ook, in het openbaar de rechten der Kroon over 
zaken betreffende den godsdienst zou ontkennen of in twijfel 
trekken 11. 
De clerus, moreel op laag peil staande, was instrument in den 
partijstrijd geworden. Wat Paus Pius X later schreef over de 
deelneming van den priester aan de politiek, werd in Portugal 
ten volle bewaarheid: de geestelijkheid „stelde zich aan tegen
werking bloot", zij werd „aanhanger van dezen en tegenstander 
van anderen", zij ontkwam niet aan „het gevaar, de waarheid te 
bemantelen ofte verzwijgen, ten einde niet met zekere gevoeHg-
heden in conflict te komen of de opgewonden geesten, in hun 
oordeel over meerdere onderwerpen, te verbitteren" 16. Om 
kort te gaan, zij vervreemdde zich van een groot deel der bevol
king. In 1886, toen het Schisma van Goa was bijgelegd en de 
Koning erin had toegestemd, het Patronaat van het Oosten tot 
de Portugeesche bezittingen te beperken, schreef Paus Leo XIII 
in zijn dankbrief „Pergrata Nobis" nogmaals een dringende 
waarschuwing aan het Episcopaat, zich te hoeden voor de „ver
derfelijke dwaling van hen . . . die de gewijde zaken niet ge
noegzaam onderscheiden van de wereldsche en den naam van 
den godsdienst misbruiken ter bevoordeeling van politieke par
tijen . . .; die niet aarzelen de geloofstrouw van anderen in twijfel 
te trekken, alleen omdat zij tot een verschillende politieke partij 
behooren, alsof de eer om zich kathohek te mogen noemen 
noodzakelijk verbonden was aan de een of andere politieke 
partij" le. Het mocht niet baten. De geestelijkheid zelf bleef de 
grootste propagandist voor het anti-clericalisme. 
Als laatste opflikkering kwam nog de wet van 18 April 1901, die 
den onderwijsgevenden, charitatieven en missie-congregaties toe
stond hun werk in Portugal te hervatten " . In de volgende 
jaren nam de fel anti-katholieke republikeinsche beweging snel 
in omvang toe en de revolutie van 1910 bracht de ergste vijanden 
van de Kerk aan het bewind 18. 
Het „regime van zedelijkheid, rechtvaardigheid, edelmoedigheid 
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en vrijheid" zette in met plundering van kerken, beschieting 
van kloosters, mishandeling van priesters en nonnen. De wetten 
van Pombal en Dom Pedro tegen de rehgieuze orden werden 
weer in volle kracht hersteld, zoodat al deze gemeenschappen 
verboden werden en de Jezuïeten verbannen 19. 
Eindelijk, op 20 April 1911, werd een scheidingswet uitgevaar
digd, die wel alles overtrof, wat op dit gebied ooit gepresteerd 
was. Het Kathohcisme hield op staatsgodsdienst te zijn. Belast 
met den eeredienst werden corporaties, gecopieerd naar de be
ruchte Fransche „associations cultuelles", die eenige jaren tevoren 
door den Paus onaanvaardbaar waren verklaard 20. Alle kerke
lijke goederen, roerend en onroerend, werden geconfisqueerd; 
nieuwe gebouwen zouden in 99 jaar staatseigendom worden. 
Schenkingen en erflatingen aan de Kerk waren nietig. Processies 
werden verboden, zoo niet de meerderheid der burgers zich uit
drukkelijk voor handhaving uitsprak. Alle gebouwen, niet strikt 
voor den eeredienst noodig, zouden voor andere doeleinden 
worden bestemd. Priesters, die bedenkingen tegen deze wet
geving uitten, konden worden gestraft; anderen konden van den 
Staat een jaarwedde krijgen; ook priesters, die gesuspendeerd 
werden omdat zij een huwelijk aangingen, bleven hun recht op 
deze jaarwedde behouden; hun weduwen en weezen hadden dan 
zelfs recht op pensioen. Onderlinge correspondentie tusschen 
bedienaars van den godsdienst was verboden. Buiten de kerk 
mochten zij geen habijt of toog dragen. Het recht van placet 
bleef gehandhaafd. De Regeering regelde het onderwijs op de 
seminaries en schreef de daarbij te gebruiken leerboeken voor. 
De Grondwet van 1911 bevestigde natuurlijk de scheiding van 
Kerk en Staat. Artikel 3 sub 10 verbood zelfs op particuliere 
scholen het godsdienstonderwijs. „In Portugal", schreef de Pro
testant Aubrey Bell in 1915, „wordt aan duizenden kinderen 
geleerd om stoffelijke welvaart als het eenige goed te beschouwen. 
Er is geen God dan Goud, en de Republiek is zijn Profeet" 2X. 
Artikel 3 sub 12 verklaarde, dat alle congregaties en kloosterorden 
„op Portugeeschen bodem nimmer meer zouden worden ge
duld." Sommige leden achtten deze bepalingen zelfs zóó belang
rijk, dat zij in een bijzonder artikel de wijziging ervan voor 
eeuwig wilden verbieden 22. 
De geestelijke vader van deze wetgeving, Afonso Costa, kwam 
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openlijk voor de bedoeling uit. „In twee generaties zal het Katho-
Ucisme uit Portugal verdwenen zijn," profeteerde hij w. 
Het eenige, wat de wet in werkelijkheid bereikte, was de Kerk 
te redden van den dreigenden ondergang. Het nauwe samengaan 
met regeeringen, die innerlijk haar verderf wenschten, leverde 
veel meer gevaar op dan deze openlijke vijandschap. In groóte 
meerderheid weigerden de priesters de toelage van den Staat; 
de Patriarch en verschillende bisschoppen werden verbannen, 
anderen gearresteerd, en in 1913 verbrak Portugal de diplo
matieke betrekkingen met den Paus. Hetzelfde jaar begon de 
vervolging ook in de koloniën 24. 
Het resultaat van dit alles was, dat voor het eerst sinds 1834 weer 
een reactie in de openbare meening ten gunste van de Kerk begon. 
Hoe dit de binnenlandsche politiek beïnvloedde, is reeds in het 
eerste hoofdstuk uiteengezet. Sidónio Pais verleende in 1917 vol
ledige amnestie voor alle „kerkelijke" misdrijven, de Patriarch 
keerde naar Lissabon terug en met het Vaticaan werden de 
relaties weer aangeknoopt. De „associations cultuelles" kregen 
een nieuwe regeling, waardoor zij ook volgens canoniek recht 
aanvaardbaar werden. Decreet no. 3.856 van 22 Februari 1918 
maakte een einde aan het recht van placet en aan de staats
inmenging in het onderwijs der seminaries 25. 
Eenige maanden later viel Sidónio Pais onder de revolverschoten 
van een carbonaro. Afonso Costa zegevierde opnieuw. 

Aldus was de ontwikkeling van de verhoudingen vóór de komst 
van den Nieuwen Staat. Dit is de eerste van de drie factoren, die 
van belang zijn om de tegenwoordige regeling te begrijpen. Thans 
zijn aan de beurt de tweede en derde: achtereenvolgens de 
aanhang van de Kerk en de aanhang van den Staat. 
Op zeer handige wijze had Pombal den invloed der Kerk op de 
geloovigen verzwakt. Na de opheffing van de Theologische 
Faculteit te Coimbra werd deze universiteit een bolwerk van 
anticléricalisme en godsdiensthaat. Het voorstel van een rector 
magnificus, om een standbeeld voor Satan als vader der weten
schap op te richten, kenteekent den daar heerschenden geest. 
Men kweekte er een „inteUigentsia", die, volkomen verfranscht, 
het poUtieke leven in de negentiende eeuw op zoo noodlottige 
wijze denationaUseerde en verliberaliseerde. 
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Bij de invallen der Fransche horden in 1801 en van 1809 tot 
1811, zag het volk zich door adel en geestelijkheid in den steek 
gelaten. De troepen, die kerken plunderend en kloosters ver
woestend op de hoofdstad aanrukten, werden door Kardinaal 
Mendonça, den Patriarch van Lissabon, begroet met een heil-
kreet op Napoleon, „den grooten Keizer, door God uit
verkoren tot heil der volkeren." Het incident werd niet ver
geten x. Geleidelijk aan ontwaakte een zekere vijandschap 
tegen de Kerk, hetgeen zich uitte in het groeiend aantal 
der atheïsten en de toenemende macht der geheime genoot
schappen " . Na de onverkwikkelijke gebeurtenissen van den 
successiestrijd beroofden de decreten van Dom Pedro het land 
van de onderwijsgevende orden, waardoor niet alleen het anal
fabetisme bevorderd werd, maar ook het godsdienstonderricht 
vrijwel ophield. De secuUere geestelijkheid was niet in staat dit 
tekort aan te vullen. Moreel en intellectueel op laag peil, hand
langster bij de corrupte partijpolitiek, gerecruteerd uit rehgieus 
lauwe en zelfs wel anti-kerkelijke individuen, verloor zij in 
klimmende mate haar aanzien. Onwaardige bisschoppen wijd
den een menigte priesters, die niet de minste opleiding genoten 
hadden. Het geval van een hoedenmaker uit Lissabon, tot pastoor 
verheven op grond van zijn vriendschap met den vicaris-generaal, 
teekent den geheelen toestand 28. In later jaren is bovendien 
door de verschillende kerkvervolgingen het aantal priesters op 
ontstellende wijze gedund. 
Toen na de wet van 1901 talrijke orden zich opnieuw in het land 
vestigden, verbeterde het godsdienstonderwijs en scheen ook de 
bevolking weer meer sympathie voor de Kerk te krijgen. De 
gewelddadigheden van de Republiek droegen hier veel toe bij, 
maar maakten aan den anderen kant de opleiding van priesters 
vrijwel onmogelijk 2e. 
Voor het oogenbhk kan men zeggen: in naam is bijna het geheele 
land kathoHek. Bij de volkstelling van 1910 gaf zich als zoodanig 
op 99.82 %, in 1921 zelfs 99,86 %, en zeer veel is waarschijnlijk 
dit percentage niet veranderd. Een beeld van de werkelijkheid 
geeft dit natuurlijk allerminst30. 
De toestand is ook in de verschillende provincies zeer verschil
lend. Wat de boerenbevolking betreft, is het dichtbevolkte 
Noorden grootendeels streng geloovig. Descamps beschrijft een 

376 



dorp, waar het leven voor een niet-practiseerend katholiek vrijwel 
onmogelijk zou zijn, daar hij door iedereen zou worden geboycot. 
Hier en daar heerschen zelfs bijna puriteinsche opvattingen31. In 
het dunner-bevolkte Midden en Zuiden practiseert daarentegen 
hoogstens nog 10 %. De mannen zijn voor het meerendeel 
atheïst. In de laatste jaren begint hierin echter een kentering te 
komen. De huwelijken zijn veelal noch burgerlijk noch kerkelijk 
gesloten; als er een aantal kinderen is, gaan vader en moeder 
soms trouwen. Er zijn parochies, waar het sinds 1910 niet meer 
mogelijk is geweest aan stervenden de laatste sacramenten toe 
te dienen32. 
De visschers voelen zich over het algemeen goed kathohek; 
evenals bij de boeren is hun godsdienst echter met veel bijgeloof 
vermengd. Voor allen geldt, dat de kennis van de geloofs
waarheden uiterst primitief is en de godsdienst grootendeels op
gaat in uiterlijkheden als processies of vuurwerk bij heiligen-
feesten33. De Portugeesche volksaard heeft weinig aanleg voor 
de diepe reHgieuse vervoeringen, die den Spanjaard eigen zijn. 
Anders dan zijn buurman kent de Portugees, evenals de Neder
lander, geen werkelijk godslasterende vloeken, en het ontbreken 
daarvan is wellicht een bedenkelijk symptoom voor de intensiteit 
van de godsdienstige gevoelens in een volk. Men is hoffelijk tegen 
God, maar men worstelt Hem niet Zijn zegen af. De dichter 
Guerra Junqueiro teekende het verschil tusschen de Spaansche 
en de Portugeesche rehgiositeit in de beroemde woorden: „De 
Spaansche Christus is altijd tragisch; Hij daalt nooit af van het 
kruis, waarop Hij, als een lijk, Zijn armen uitbreidt en de met 
bloed bedekte ledematen strekt; de Portugeesche Christus gaat 
rond over heuvels en velden en bergen, Hij speelt met de dorps
bewoners, Hij lacht en vermaakt zich met hen, en slechts van 
tijd tot tijd, als om Zijn plicht te vervullen, herinnert Hij zich 
het kruis '34. 
De fabrieksarbeider is bijna overal geheel van de Kerk ver
vreemd, evenals de bevolking der groóte steden, Lissabon en 
Porto, waar 90 % der kinderen geen eerste communie doet en 
velen niet gedoopt zijn. Alleen in de hoogere standen en onder 
de meer ontwikkelden is nog een kem van overtuigde katho
lieken overgebleven. Op hen, die hiertoe behooren — en in de 
eerste plaats denkt men daarbij aan Salazar zelf— rust dus een 

377 



zeer zware verantwoordelijkheid voor de toekomst van het Ge
loof in dit land35. 
Het patriarchaat Lissabon is door Kardinaal Manuel Gonçalves 
Cerejeira in een herderlijk schrijven van 8 December 1935 aan
geduid als „een geestelijk kerkhof". Het is een missieland3e. Wie 
weet, hoe groot de priesternood is in Frankrijk, waar gemiddeld 
elke priester 877 geloovigen moet verzorgen, kan den zeer som
beren toon van den Patriarch begrijpen, als deze constateert, dat 
in zijn rechtsgebied de verhouding is één priester op de 3818 
zielen, terwijl deze geestelijken bovendien nog voor meer dan 
driekwart boven de vijftig jaar oud zijn en het aantal seminaristen 
gering blijft37. 
Wat het peil van den clerus aangaat, schrijft De Reynold, zelf 
een principieel kathohek, dit oordeel: „Met recht kan men de 
Portugeesche geestelijkheid, van hoog tot laag in de hiërarchie, 
dezelfde verwijten toevoegen, die zoo vaak aan de Spaansche 
gemaakt zijn: wereldsche en verpolitiekte prelaten, onwetend, 
soms slechte zeden, en bovenal de afwezigheid van sociaal ge
voel, onachtzaamheid, bekrompenheid, sleur. Ik heb er mij 
echter van kunnen overtuigen, in de eerste plaats, dat het kwaad 
nooit zoo'n emstigen omvang heeft aangenomen als in sommige 
streken van Spanje; vervolgens, dat de geestelijkheid, in het alge
meen genomen, goed en kundig is; tenslotte, dat zij op alle 
gebieden merkwaardige mannen telt. Wat haar ontbreekt, zijn 
in de eerste plaats de middelen. Wat haar ontbreekt, is vervolgens 
de opvoeding. De Portugeesche geestelijkheid is, altijd in haar 
geheel genomen en ondanks schoone en talrijke uitzonderingen, 
onvoldoende op de hoogte van nieuwe denkbeelden, onvoldoen
de beschaafd. Naar men mij zeide is het dit, dat haar samenwer
king met den Nieuwen Staat belemmert" 38. 
Alles bijeen genomen, kan de positie der Kerk in Portugal toch 
slechts uiterst zwak genoemd worden. 

Hoe is het nu gesteld met de aanhangers van den Nieuwen Staat? 
Salazar heeft de Nationale Revolutie van 1926 voor een goed 
deel toegeschreven aan verzet tegen de anti-godsdienstige politiek 
van de machthebbers der RepubUek. Maar het eenige motief 
was dit toch zeker niet. De fmancieele, economische, sociale en 
politieke chaos, waarin het land gestort was, dreef velen, die 
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oorspronkelijk overtuigde strijders voor de republikeinsche zaak 
waren geweest, zuiver uit nationaal besef tot oppositie. Sidónio 
Pais bijvoorbeeld, was oud-vrij metselaar en behoorde in 1910 
tot de febte radicalen. Admiraal Machado Santos, die de repu
blikeinsche troepen had aangevoerd bij de beschieting van het 
koninklijk paleis, verklaarde openlijk in het Congres, twee jaar 
later: „Indien de repubhek op dezen voet wordt voortgezet, dan 
zeg ik haar vaarwel." De afgevaardigde Granjo zeide: „De 
protesten des volks, het slechte bestuur van het land, de bezetting 
der gemeenteraden door onbekwame menschen . . . slepen bittere 
dagen na zich." En het Congres-Ud Martins: „De verontwaar
diging van het volk is onze schuld; het komt mij voor, alsof het 
roept: weg met de dieven; en hier in het Huis wordt deze 
smaad gerechtvaardigd"39. Velen dachten als zij. 
Deze inwendige spanning kwam tot uitbarsting in den tragischen 
nacht van 19 October 1921, toen Machado Santos, Antonio 
Granjo — op dat tijdstip Minister-President — en andere „onbe-
trouwbaren uit hun huizen werden gesleept en op straat neer
geschoten 40. 
Het verzet was daarmede natuurlijk niet verstikt en zoo vond 
de Nationale Revolutie van 1926 weerklank bij de meest uit-
eenloopende richtingen: de monarchist stond naast den republi
kein; de katholiek naast den vrijmetselaar; de geloovige naast 
den atheïst; de priester naast den anticlericaal. 
De Nieuwe Staat was gemaakt door en steunde op het leger. Hij 
kon zich niet veroorlooven dezen steun te verzwakken, personen 
van zich te vervreemden, van wie men als goede Portugeezen 
hulp voor een nationaal herstel kon verwachten. 
Het leger omvatte republikeinen en monarchisten; dus mocht 
van den staatsvorm geen twistpunt gemaakt worden. Het leger 
was voor het meerendeel katholiek, maar onder de officieren 
was toch ook een vrij groot aantal lid van een geheim genoot
schap; dus mocht van de verhouding tusschen Kerk en Staat 
f een twistpunt gemaakt worden. Aan een herstel van het Katho-

cisme als staatsgodsdienst viel niet te denken 41. 
Zooals echter in de vorige hoofdstukken reeds gebleken is, heeft 
de Nieuwe Staat niet de pretentie van neutraal te zijn, al om de 
eenvoudige reden, dat een waarachtige neutrahteit van den Staat 
een onmogelijkheid is. Of God bestaat of niet bestaat, is geen 
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vraag, die men kan omzeilen, evenmin als de vraag naar de 
waarde van vaderlandsliefde, van het gezinsleven, van den per
soonlijken eigendom. Men heeft te kiezen tusschen loochening 
of erkenning, en de Portugeesche Staat kiest het laatste. Door zich 
onderworpen te verklaren aan een hooger recht en aan een 
zedenwet, die onaantastbaar is, maakt de Staat het godsgeloof 
tot één van zijn wijsgeerige grondslagen. Zou het atheïsme onder 
de boeren, die de kern van de bevolking vormen, in hooge mate 
veld winnen, dan werd de Staat van de basis geslagen, waarop 
hij thans is opgebouwd 42. 
Daarom is het begrijpelijk, dat de Nieuwe Staat de Kerk gunstig 
gezind is en naar vermogen het haar door de scheidingswet 
aangedane onrecht wil herstellen. Salazar beoogt daarmee tege
lijkertijd een ander goed. Hij acht niets zoo schadelijk voor het 
godsdienstig leven als het verpolitiseeren van den godsdienst, de 
vermenging van geestelijke en stoffelijke belangen, de gelijk
stelling van de Kerk met de één of andere poUdeke organisatie. 
Dit had den clerus het ernstig wantrouwen van zoovelen op den 
hals gehaald en daardoor de zielzorg belemmerd. Hij gelooft 
dan ook, dat de Kerk zelf niets liever wenscht, dan zich van dezen 
partijstrijd los te maken, en dat zij zich altijd slechts uit zelf
behoud in deze arena werpt. Als de staat haar fundamenteele 
vrijheden aanrandt en alle beperkingen van moreelen aard 
verwerpt, als de officicele neutraUteit slechts de dekmantel 
is van positieve godloochening, dan is de Kerk wel uit tegen-
weer gedwongen zich met de worsteling om de macht te 
bemoeien. 
In een homogeen christelijken staat is dit, tot heil van beide 
betrokkenen, anders. Een politieke organisatie als de kathoHeke 
Centrumspartij, aan welker oprichting Salazar in 1921 zelf had 
deelgenomen, heeft daar geen reden van bestaan en moet dus 
als zoodanig verdwijnen. Salazar heeft zijn vroegere medeleden 
geraden er een vereeniging voor sociale actie van te maken 43. 
Met eenig recht zou men dus kunnen beweren, dat eerst de 
Nationale Revolutie de scheiding tusschen Kerk en Staat vol
trokken heeft, door aan de kwellende inmenging van de wereld
lijke overheid in geestelijke aangelegenheden een einde te maken. 
In ieder geval heeft de Kerk, voor het eerst sinds bijna 180 jaar, 
haar bewegingsvrijheid volledig herkregen 44. 
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Reeds binnen twee maanden na de revolutie, bij decreet no. 
11.887 van 18 Juli 1926, hief de militaire Dictatuur eenige van 
de hatelijkste bepalingen der scheidingswet op. Artikel 10 spreekt 
over teruggave der geroofde goederen en krachtens artikel 17 
verviel het verbod van godsdienstonderwijs op particuliere 
scholen. 
De registers op de jaargangen 1928 en 1929 van den Diario do 
Governo geven kolommenlange opsommingen van decreten, 
waarbij kerken aan hun bestemming worden teruggegeven. 
Volledig is de restitutie echter niet. In de eerste plaats blijft de 
eigendom voorbehouden aan den Staat en verder waren talrijke 
groóte gebouwen, vooral kloosters, door de Regeering sinds 
1834 in gebruik genomen als paleizen, ministeries, kazernes, op
voedingsgestichten, bibliotheken en ziekenhuizen 45. Deze weer 
afte staan behoorde ongetwijfeld tot de onmogelijkheden; maar 
dat er ook geen schadeloosstelling voor verleend werd, is moei-
lijker te verdedigen. 
De Grondwet bepaalt thans in artikel 47: „Geen kerk, gebouw, 
bijgebouw of gewijd voorwerp, in gebruik bij een godsdienst, 
kan door den Staat voor een ander doel worden bestemd." 
Daarmee is bescherming voor de toekomst verleend, maar het 
verleden nog niet uitgewischt. De Patriarch van Lissabon be
klaagde zich in 1935 bitter, dat de confiscatie van het Seminarie 
te Santarem nimmer vergoed was en, nu dit den bouw van een 
nieuw seminarie noodzakelijk maakte, de Staat iedere fmancieele 
hulp weigerde " , Ook op andere punten zagen de kathoheken 
hun wenschen niet óf slechts langzaam voldaan. 
De veronderstelling, dat Salazar niets méér vreest, dan de be
schuldiging, zijn geloofsgenooten te bevoordeelen of de politiek 
van het „Katholiek Centrum" door te voeren, en juist daarom 
zoo weinig voor de Kerk doet, heeft alle waarschijnlijkheid voor 
zich. Zijn omgang met den Kardinaal-Patriarch, als student en 
professor één van zijn beste vrienden, beperkte zich sinds zijn 
ministerschap tot het officicele contact47. Maar het herderlijk 
schrijven van het Portugeesch Episcopaat, waarin dit constateert, 
dat „het noodzakelijk werk om de Kerk de van haar geplunderde 
goederen terug te geven en haar rechten, speciaal wat betreft 
het gezin, te erkennen, nog niet is gedaan ', werd door het 
Propaganda-Secretariaat verspreid en in zijn publicaties opge-
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nomen 48. Het is als een beroep der Regeering tegenover de 
stroomingen, die zich door de Dictatuur in hun bewegingsvrij
heid beperkt zagen; ook de kathoheken hebben het niet ideaal; 
evenals gij moeten zij offers brengen!49 

Dat Salazar zoo weinig voor de Kerk deed, wekte bij sommigen 
de verdenking van een heimelijk anti-clericalisme 50. In de oogen 
der aanhangers van de geheime genootschappen was het echter 
toch nog genoeg om hem af te schilderen als „den willoozen 
slaaf van het Vadcaan". 
Getrouw aan zijn beginselen had Salazar deze Heden volkomen 
vrijheid gelaten. Het was om hun ter wille te zijn, dat de echt-
scheidingswet bleef gehandhaafd. Een aantal officieren had zich 
laten scheiden, en de Regeering wilde niets doen om hen van 
zich te vervreemden, zoolang zij betrouwbaar bleven. Maar de 
geheime genootschappen konden niet vergeten, dat hun alles-
beheerschende invloed gebroken was. Er werden complotten 
ontdekt, een aantal ambtenaren bleek samen te spannen, de 
Regeering in haar eigen departementen tegen te werken, en toen 
Salazar zelf zich tot een uitsluitend repressieve verdediging hier
tegen bleef beperken, nam het lid der Nationale Vergadering 
José Cabrai het initiatief tot wat geworden is de wet no. 1.901 
van 21 Mei 1935, waarbij de geheime genootschappen werden 
verboden. Van ambtenaren wordt voortaan de verklaring ge-
ëischt, niet tot een dergelijke vereemging te behooren. 
Een poging tot revolutie in den nacht, voorafgaande aan de 
afkondiging van deze wet, met het doel Carmona, Salazar en 
Cabrai te „executeeren", completeert het beeld. De oorlog is 
over en weer verklaard en niet weinig schrijvers zien hierin de 
gevaarlijkste bedreiging voor den Nieuwen Staat. De verhou
dingen zijn sinds 1935 echter overzichtelijker geworden. De 
voornaamste reden tot terughoudendheid op godsdienstig gebied 
is verdwenen, en het is nu gemakkelijker voor den Staat zijn 
christelijk karakter te toonen 51. 

De Grondwet van 1933, die diep en principieel op tal van vraag
stukken van het maatschappelijk leven in gaat, berust op een 
christelijken gedachtengang. Bij een in groóte meerderheid chris-
telijk volk is dit toch ook wel niet anders denkbaar, wil de wet 
geen verkrachting zijn van de volksziel. Van officieele zijde is 
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van dit Christendom nooit een geheim gemaakt62. In de Grond
wet zelfwas het echter nergens uitdrukkelijk uitgesproken; deze 
stelde alle godsdiensten op één lijn. 
Artikel 45 verklaart vrij „de openbare of particuliere eeredienst 
van alle godsdiensten", en onder de groncfrechten is in artikel 8 
onder nummer 3 opgenomen „de vrijheid en onschendbaarheid 
van belijdenis en uitoefening van den godsdienst." 
Daarom was zoo buitengewoon belangrijk de Grondwets
wijziging van 23 Mei 1935, waarbij voor het eerst het christelijk 
karakter van den Staat met zooveel woorden door den wetgever 
is vastgelegd. 
In zijn oorspronkelijke redactie noemde artikel 43 § 3 het onder
wijs, verstrekt door den Staat, „onafhankelijk van eenige gods
dienstige belijdenis, zonder deze echter vijandig te mogen zijn." 
Een vrouwelijk lid der Nationale Vergadering, Dr. María Bap-
tista dos Santos Guardiola, keurde dit negativisme op scherpe 
wijze af en verwierf zonder moeite een groóte meerderheid voor 
een wijziging, waarbij deze woorden geheel wegvielen en aan 
de verklaring, dat het onderwijs beoogt lichamelijke-, intellec-
tueele- en karaktervorming, en de leerlingen alle zedelijke en 
burgerlijke deugden moet bijbrengen, werd toegevoegd, dat 
deze deugden „worden beheerscht door de beginselen van de 
christelijke geloofs- en zedenleer, volgens de tradities van het 
Land." Daarmede heeft de Staat, naar de woorden van een 
uitgave van het Propaganda-Secretariaat, verworpen „de dema
gogische obsessie van het verplichte leeken-onderwijs, en het 
sofisme van de godsdienstige neutraHteit op de scholen" 63. 
De laatste term uit het Grondwets-artikel, „tradicional do Pais", 
is buitengewoon gelukkig gevonden. Er valt een dubbele strek
king in te lezen. 
Positief is het kennelijk een aanduiding van den katholieken 
godsdienst. Zoo dit al ooit ergens bestaanbaar ware, is toch zeker 
in Portugal een „Christendom boven geloofsverdeeldheid" on
bekend. Christelijk, volgens de tradities van het land, beteekent 
kathoUek " . En het is dan ook logisch, dat het onderwijs op de 
staatsscholen in de „zedelijke en burgerlijke deugden" thans 
gegeven wordt door de parochie-geestelijkheid, en dat de wet 
no. 1.941 op de nationale opvoeding van 11 April 1936 in 
artikel 13 voorschrijft, in de openbare lagere scholen boven 
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den stoel van den onderwijzer een kruisbeeld te hangen6Й. 
Negatief is de term een verweer tegen de mogelijke aanklacht, 
dat de Regeering partij heeft gekozen voor den bepaalden gods
dienst, die haar leden zelf belij den, dat zij een uitspraak geeft in 
een theologisch conflictΜ. De Regeering verklaart echter nim
mer, dat zij het onderricht in de kathoheke geloofsleer bevordert 
omdat deze de waarheid zou inhouden, doch slechts, dat zij de 
Portugeesche tradities hooghoudt. Onder de gegeven omstandig
heden kan zij ook zeker niet meer doen. 
bi dit verband is het tevens begrijpelijk, waarom bij de propa
ganda voor de koloniale gedachte voortdurend gewezen wordt 
op de sterke rehgieuze drijfveeren, die achter de ontdekkings
reizen lagen. Motieven van materieelen aard hebben zeker een 
niet te verwaarloozen rol daarbij gespeeld; daar was de voort
zetting van den strijd tegen de Mooren, de noodzakelijkheid 
dezen terug te drijven in Marokko, waar hun aanwezigheid een 
voortdurende bedreiging voor Europa was: daar waren alge-
meene wereld-omstandigheden: de Venetianen waren meester 
in de Middellandsche en Roode Zee en met de Genueezen hadden 
zij het monopolie van den handel op Indie verworven; er was 
gebrek aan goud als ruilmiddel; daar waren binnenlandsche toe
standen in Portugal: vermeerderde bevolking in een klein land 
met een groeiende industrie zonder veel afzetgebied, drang naar 
economische zelfstandigheid tegenover het Italiaansche protec
tionisme; daar was de eeuwige verlokking van de zee voor elk 
moedig en ondernemend volk. Maar boven dit alles uit was er 
iets anders. Al deze factoren werden beurtelings naar voren 
gebracht naarmate de omstandigheden zich in die eeuwen ont
wikkelden. Maar er was één factor, die altijd gold. 
Toen de heilige infant Ferdinand, na de nederlaag bij Tanger in 
1437, als gijzelaar in handen van de Mooren achterbleef voor de 
ontruiming van Ceuta door de Portugeezen, spoorde hij zelf 
zijn broeder den Koning aan, om niet aan de eischen der Mo
hammedanen toe te geven, en hij stierf als een martelaar, na tien 
jaren van wreede mishandelingen en ontberingen in Moorsche 
slavernij. En zonder één aarzeling aanvaardde de Koning dit 
offer; en toen men hem smeekte zijn broeder te bevrijden, 
antwoordde hij: „Ik kan Ceuta niet afstaan. Ceuta behoort 
aan God." 
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Ceuta behoort aan God. Maar behoort de geheele wereld niet 
aan God? Dat is de gedachte, die altijd en altijd weer de Portu-
geesche ontdekkingen bezielde, boven en over de tijdelijke over
wegingen heen ST. De wereld moest voor God veroverd worden, 
en door hieraan te werken heeft Portugal, naar het woord van 
Camöes, „aan de wereld nieuwe werelden geschonken." 
Hierin ligt Portugals glorie en Salazar is er zich innig van be
wust, dat, als zijn land ooit weer eenige glorie wil verwerven, 
het de kracht daartoe wederom zal moeten putten int het geloof. 
Een volk van sceptici en godloozen heeft nog nooit iets in de 
geschiedenis tot stand gebracht. Een nationale herleving is on
denkbaar zonder geloof, en Salazar prefereert het geloof aan een 
oude waarheid boven dat aan een moderne mythe 58. 

Het contact tusschen Kerk en Staat wordt dus, ofschoon er geen 
offirieele band is, steeds nauwer. Het decreet no. 27.301 van 4 
December 1936 vertrouwt de karaktervorming van de mannelijke 
Mocedade Portuguesa, de „christelijke opvoeding overeenkom
stig de tradities van het land", aan de parochie-geestelijkheid toe. 
De leden van het Portugeesch Legioen moeten krachtens decreet-
wet no. 27.058 van 30 September 1936 plechtig getuigenis afleg
gen van hun eerbied voor „het geestelijk erfdeel der Natie: het 
geloof, het gezin, de christelijke moraal, het gezag, de onafhankelijk
heid." Manoeuvres van beide organisaties worden 's Zondags 
onderbroken om met het geheele corps de H. Mis bij te 
wonen 5e. 
Het officicele programma van de groóte onafhankelijkheids-
feesten in 1940 begint en eindigt met een „Te Deum". Op zijn 
rondreis door het land bezoekt het Staatshoofd in iedere bis
schopsstad de kathedraal en woont een pontificale Mis bij, 
alvorens de wereldlijke ceremoniën beginnen'0. 
Propaganda voor atheïsme valt onder de factoren, waartegen de 
Staat krachtens artikel 22 der Grondwet de openbare meening 
in bescherming moet nemen β1. Die voor eenigerlei christelijke 
geloofsleer is vrij, maar het Protestantisme heeft in Portugal 
practisch niets te beteekenen. 
Voor het probleem der echtscheiding wordt nog steeds naar een 
oplossing gezocht. Een voorstel van het lid der Nationale Ver
gadering, Dr. Braga da Cruz, in 1935 ingediend en strekkende 
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tot volledige afschafling der echtscheiding en van de verplichting 
een burgerlijk huwelijk te sluiten, aleer de kerkelijke plechtig
heden mogen geschieden, vond tegenstand in de Corporatieve 
Kamer. In 1936 is een ander voorstel ingediend door de leden 
Concai ves en Cortez, om echtscheiding met onderling goedvinden 
onmogelijk te maken en die van katholieken geheel te verbieden. 
Hiertegen is van kathoHeke zijde verzet gerezen. Het schijnt, dat 
thans de Regeering zelf een nieuwe regeling voorbereidt. 
Op charitatief gebied is de samenwerking tusschen Kerk en Staat 
wettelijk geregeld. Volgens decreet-wet no. 26.154 van 24 De
cember 1935 heeft in de centrale commissie voor de ondersteu
ning van armen gedurende den winter een vertegenwoordiger 
van den Patriarch, en in elke districts-commissie een vertegen
woordiger van den bisschop zitting. 
Het meest merkwaardige is misschien nog wel, dat reeds de 
militaire Dictatuur in 1926 den door zijn geestelijke overheid 
gesuspendeerdcn priester, die toch de hem door de canonieke 
wet verboden heilige handelingen zou verrichten, met gevange
nisstraf bedreigde. Dit heeft wel verbazend veel weg van een 
erkenning der „potestas indirecta" van de Kerk, een erkenning, 
die dus zou geschieden door een constitutioneel van de Kerk 
gescheiden Staat!β2. 
En tenslotte zijn daar de decreet-wetten van 1934 en 1938 op de 
Corporatieve Kamer, volgens welke in afdeeling 18 één „ver
tegenwoordiger der KathoHeke Kerk" en één „vertegenwoor
diger van de instellingen op het gebied der Missie" zitting heb
ben. Vooral hier rijst toch wel de vraag: is dit nog scheiding van 
Kerk en Staat te noemen, als iemand qualitate qua vertegen
woordiger der KathoHeke Kerk zitting heeft in één der hooge 
staatsorganen, die aan de wetgeving medewerken? 
De term „scheiding van Kerk en Staat" heeft alle juridische voor-
en nadeelen van buitengewone vaagheid. Men kan en heeft er 
onder verstaan de meest uiteenloopende toestanden83. De ver
klaring van artikel 46 der Grondwet, dat de Staat het regime 
van scheiding met betrekking tot de Katholieke Kerk „hand
haaft", is hier een sprekend bewijs voor. Dit is bijna een spelen 
met woorden. In werkelijkheid is de scheiding geheel van karak
ter veranderd. In 1911 was de scheiding gesteld als these, als 
ideaal in abstracto, en als zoodanig is zij toen ook door den Paus 
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veroordeeld. Dat was geen uiteengaan, dat was een „echtschei
ding", omschrijft Ferro deze verhouding, en hij noemt dien toe
stand „ernstig en bijna onwaarschijnlijk '. „Het was de tijd, dat 
Portugal het verst van zijn bestemming afdwaalde"e4. Thans is 
de scheiding er een in hypothesi, zij wordt gezien als wenschelijk 
onder de gegeven omstandigheden, zoodat zij ook voor het 
katholiek bewustzijn ten volle aanvaardbaar is*5. Pereira dos 
Santos gaat zelfs zoo ver, haar provisorisch te noemen, en hij 
staat in deze opvatting niet alleen " . 
Of Salazar er zoo over denkt mag betwijfeld worden. Aan zijn 
verklaring, dat de scheiding van 1911 onrechtmatig en geweld
dadig aan de Kerk was opgelegd, voegde hij zeer besHst toe, dat, 
nu door Sidónio Pais en den Nieuwen Staat naar vermogen 
restitutie was verleend en betrekkingen met den H. Stoel waren 
aangeknoopt, de Kerk in dezen toestand ook moest berustene7. 
Om deze redenen hechtte hij aan deze diplomatieke relaties zóó 
groóte beteekenis, dat artikel 46 ze een constitutioneele basis 
heeft gegevenββ. 

Wat ook de toekomst van de scheiding moge zijn, zelfs al zou 
het Katholicisme ooit weer staatsgodsdienst worden, daarnaast 
zal de vrijheid van andere eerediensten toch blijven bestaan. Het 
zou grootelijks onrechtvaardig zijn, Protestanten en Israëlieten 
van de hun sinds 1826 toegekende vrijheden te berooven. En, 
gesteld eens het geval, dat deze groepen op dit oogenblik het 
recht van vrije uitoefening van hun eeredienst nog niet bezaten, 
dan zou het eerder in de lijn van den Nieuwen Staat liggen om 
het hun alsnog te verleenen, in het belang van de openbare orde 
en het algemeen welzijn. 
„Als het geloof geen leugen is", zegt Salazar, „dan is het een 
onuitputtelijke bron van geestelijk leven; maar, wanneer het als 
deugd een genade Gods is, dan begrijpen wij niet, waarom het 
met geweld zou moeten worden opgelegd, en evenmin zien wij 
er voordeel in, de uitoefening ervan tegen te werken . . . Door
drongen van de waarde, van de noodzakelijkheid voor ons be
staan van een hooger geestelijk leven, zonder afbreuk te doen aan 
persoonlijke overtuigingen, aan een oprecht scepticisme of onge
loof, hebben wij het geweten der geloovigen geëerbiedigd en 
den vrede op godsdienstig gebied bevestigd." 
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Dat van katholieke zijde ooit ernstig verzet tegen het toestaan 
van deze vrijheid zou opkomen, is niet wel denkbaar'9. De be-
volkingsdeelen, waarom het gaat, zijn overigens weinig talrijk. 
Toen in 1492 de Joden verdreven werden uit Spanje, over
stroomden zij Portugal, dat dientengevolge in 1497 eveneens 
maatregelen tegen hen begon te nemen; zij moesten christenen 
worden of heengaan. De Inquisitie, in 1536 tegen deze „cristios 
no vos" ingesteld, was weliswaar niet in felheid te vergelijken 
met de Spaansche, maar dwong toch velen tot uitwijken. Zij, die 
achterbleven, werden grootendeels geassimileerd; volgens som
mige schrijvers is geen enkele Portugees in de meer welgestelde 
kringen zuiver „arisch", en toen José I het bevel gaf, dat alle 
Joden witte hoofddeksels moesten dragen, verscheen Pombal 
den volgenden dag aan het hof met twee witte hoeden: één voor 
zich zelf en één voor den Koning! Enkele der „nieuwe chris
tenen" behielden als crypto-Joden in het geheim de tradities van 
hun oude geloof. Tijdens de dictatuur van Salazar, in 1931, 
hebben zij zich voor het eerst weer als religieuze gemeenschap 
geconstitueerd, onder leiding van een door de Nederlandsche 
Portugeesch-Israelietische gemeente afgevaardigden rabbijn. In 
totaal zijn er in Portugal 1500 à 1800 Joden70. 
Het Protestantisme is in Portugal gebracht door de Engebchen 
tijdens hun overheersching van 1811 tot 1820. Verbreiding en 
invloed ervan hebben weinig te beteekenen. Het aantal Protes
tanten bedraagt ongeveer 5000. De voorzitter van de „Aliança 
Evangélica Portuguesa" noemde de situatie voor hen bevredi
gend. Hij roemde de Regeering-Salazar, die niet de geringste 
aanranding van de gewetensvrijheid duldt. De enkele keeren, dat 
de Protestanten door „onbeschaafde personen en ongeschikte 
priesters" waren lastig gevallen, greep de overheid terstond in. 
Een vertoog, door de evangehsche geloovigen tot Salazar ge
richt, leidde binnen vijf weken tot een speciale dienstorder aan 
de politie om hen te beschermen71. 

Het reeds gedeeltelijk weergegeven artikel 45 garandeert de gods
dienst-vrijheid op onbekrompen wijze. De inwendige organi
satie van het kerkgenootschap is onttrokken aan de gewone 
wetgeving op de vereenigingen en geheel overgelaten aan het 
eigen canoniek recht. De Kerk kan „op deze wijze vereenigingen 
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of organisaties vormen, wier privaatrechtelijk bestaan en rechts
persoonlijkheid de Staat erkent" 72. 
Ofschoon het verbod der kloosterorden nimmer uitdrukkelijk 
ingetrokken werd, kan men toch op goede gronden bepleiten, 
dat het door deze bepaling in verband met artikel 140 der Grond
wet teniet gedaan is. In de practijk wordt het dan ook niet meer 
gehandhaafd. Daar de meeste priesters zich echter nog ouder ge
woonte in burgerkleeding vertoonen, valt dit weinig op n. 
De Staat erkent het privaatrechtelijk bestaan der diverse organisa
ties, uitgaande van de Kerk. Wat de KathoUeke Kerk als geheel 
betreft, deze werd in het decreet no. 11.887 van 18 Juli 1926, dus 
ook vóór het Verdrag van Lateranen, uitdrukkelijk aangeduid als 
rechtsgemeenschap van volkenrechtelijken aard74. 
De eenige paragraaf van artikel 45 zondert van de verleende 
vrijheid uit: „godsdienstige handelingen, die het leven of de 
lichamelijke integriteit van den menschelijken persoon aantasten 
of niet te vereenigen zijn met de goede zeden." Nu dit artikel 
alleen voor het Europeesche gebied geldt — voor de koloniën 
is deze materie geregeld in artikel 23 van het Koloniaal Charter — 
lijkt de vermelding van menschenoffers, die wel niemand onder 
de goede zeden pleegt te rekenen, eenigszins overbodig, terwijl 
naar de letter de bepaling zich ook schijnt te verzetten tegen de 
Joodsche besnijdenis, hetgeen toch bezwaarlijk de bedoeling kan 
geweest zijn. Afgezien hiervan is de formuleering goed. Voor 
hoeveel vexatoire overheids-inmenging zij de geloovigen waar
borgt, blijkt terstond uit een vergeh]king met artikel 3 sub 5 
van de Grondwet van 1911. Toen was de uitoefening van den 
godsdienst slechts vrij „inzooverre zij te vereenigen was met de 
openbare orde, de wetten en de goede zeden, en zij niet in-
druischte tegen de beginselen van het Portugeesch pubhek recht." 
Waarna dan nog sub 8 een organieke wet werd geëischt, ter 
regeling van de voorwaarden der openbare godsdienstoefeningen. 
Alle grondslagen voor een kerkvervolging waren daarmede 
gegeven76. 
In overeenstemming met de vrijheid van eeredienst is artikel 48: 
„De openbare kerkhoven hebben een seculair karakter. De be
dienaars van iederen godsdienst kunnen er vrijelijk de daaraan 
eigen ceremoniën verrichten." Ook hier weer de vooruitgang 
op 1911, toen artikel 3 sub 9 begrafenisplechtigheden verbood, 
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die in strijd zouden zijn met „de openbare zedelijkheid, de begin
selen van het Portugeesch publiek recht en de wetten." 
Niets verzet er zich natuurlijk tegen, naast de openbare kerk
hoven ook bijzondere begraafplaatsen te stichten voor de belijders 
van een bepaalden godsdienst7e. 
Het derde nummer van artikel 8 der Grondwet beziet de indivi-
dueele zijde van de vrijheid. Het godsdienstig geloof van den 
burger en de practische beleving daarvan is vrij en onschendbaar. 
Niemand kan uithoofde daarvan worden vervolgd, van een 
recht beroofd of van eenigen verbindenden regel of burgerplicht 
worden vrijgesteld. Niemand is verplicht op te geven welken 
godsdienst hij belijdt, uitgezonderd bij een wettelijk voorge
schreven statistisch onderzoek. Behalve wat betreft het statistisch 
onderzoek, destijds niet vermeld, is hier vrijwel letterlijk de tekst 
gevolgd van artikel 3 sub 4, 6 en 7 der Grondwet van 1911. 
De vraag kan gesteld worden, of de woorden van het artikel 
zich bijvoorbeeld tegen een vrijstelling van dienstplicht voor 
geestelijken zouden verzetten. Mij lijkt dit niet het geval, daar 
een dergelijke dispensatie immers niet berust op den godsdienst, 
maar op het ambt van den betrokkene77. Nu de priesters per
manent zijn „gemobihseerd" als onderwijzers op de staatsscholen 
en als leiders van de Mocedade Portuguesa, zou een dergelijke 
vrijstelling, nog afgezien van alle andere overwegingen, zeker 
niet meer dan recht zijn. Het bezwaar, dat men tegen dit artikel 
kan laten gelden, is veelmeer, dat het wel op een te algemeene 
wijze ieder rekening houden met gewetensbezwaren schijnt uit 
te sluiten. In een godsdienstig homogeen land zal dit echter wel 
niet zoo spoedig tot ernstige moeilijkheden aanleiding geven. 

Terwijl dus de artikelen der Grondwet, die ex professo de ver
houdingen op godsdienstig gebied raken, het stempel dragen van 
een officieele neutraliteit en in dit opzicht een copie zijn van die 
uit 1911, met aftrek dan van eenige zeer onneutrale hatelijk
heden, heeft in den onderwijstitel „de christelijke geloofs- en 
zedeleer, volgens de tradities van het Land" haar intrede gedaan. 
Men kan zeggen: met onverbiddelijke noodzakelijkheid. 
De Staat, die zich in artikel 4 met zooveel woorden onderwerpt 
aan „de" moraal, die in de eerste paragraaf van artikel 8 de 
burgers gebiedt van hun rechten slechts gebruik te maken zonder 
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schending der principes van „de" moraal, die het zich in artikel 40 
tot plicht rekent „de" moraal te verdedigen, verkeert in een 
eigenaardige positie. Pereira dos Santos klaagde bij het voor
schrift van artikel 8: dit is te vaag; dan moet gij die moraal ook 
omschrijven. Maar zeer terecht zeide Salazar: „wij gaan niet met 
onze handen vanuit het wisselvallige en voorbijgaande datgene 
scheppen, wat boven en buiten ons zijn bestaan heeft, noch op 
misplaatste wijze aan den Staat de taak opdragen, den godsdienst 
te bepalen en de principes der moraal te omschrijven" 78. 
Wil deze moraal dus geen vage algemeenheid blijven, willen de 
principes van den Nieuwen Staat, volgens het woord van 
Salazar, „beantwoorden aan de eischen der geschiedenis en der 
latijnsch-christelijke beschaving", dan kan de Staat tenslotte niet 
weigeren, de Kerk als leermeesteres op zedelijk gebied te er
kennen79. 

Nog op een andere plaats ontmoeten Kerk en Staat elkander: in 
de koloniën; en vanouds is de band hier nog hechter dan in het 
Moederland. Zelfs de anti-clericale Repubhek matigde hier haar 
felheid, in het besef van de zeer groóte nationale waarde van den 
arbeid der missionarissen. Van de mogelijkheid, door artikel 189 
der scheidingswet geschapen, ook uit de overzeesche gebieden 
de reguhere geestelijkheid te verdrijven, en van staatswege secu-
here missionarissen op te kweeken, is geen gebruik gemaakt, en 
tal van orden en congregaties, ook Jezuïeten, zijn er op het oogen-
blik werkzaam. Sinds 1919 werden de missies zelfs weer gesub
sidieerd 80. 
Krachtens den in 1930 uitgevaardigden tekst van het Koloniaal 
Charter beschermde en ondersteunde de Staat „de" missies in de 
overzeesche gebiedsdeelen. Ook hier kwam weer een scherper 
afteekening in 1935, toen wet no. 1.900 van 21 Mei twee woorden 
hieraan toevoegde en den bijstand der overheid beperkte tot de 
„katholieke Portugeesche" missies. Artikel 24 vermeldt dan, dat 
deze instellingen op gelijken voet als onderwijsinrichtingen door 
den Staat worden beschermd en ondersteund, „als middelen om 
de beschaving enden nationalen invloed te verbreiden." Ofschoon 
practisch de houding der overheid voor de missies zeer aange
naam is, lijkt dit motief van den nationalen invloed voor de 
Kerk wel onaanvaardbaar 81. Het is alleen te begrijpen, wan-
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neer men het beschouwt in denzelfden zin als de woorden 
„tradicional do Pais", als een verdediging dus van de mede
werking, door een officieel neutralen Staat aan een bepaalden 
godsdienst bij voorkeur boven andere verleend. 
De inboorlingen der Portugeesche koloniën, de kleine stukjes 
Macao en Goa uitgezonderd, zijn nog zeer primitief. Van een 
eigen inheemsche beschaving, die slechts gekerstend behoeft te 
worden, is hier geen sprake. En zoo kon Solazar het „één van 
de meest stoutmoedige denkbeelden en één der meest verheven 
werken van de Portugeesche kolonisatie " noemen, deze volken 
„te roepen tot onze christelijke beschaving." Zoo versterken de 
missionarissen den band tusschen koloniën en Moederland, dit 
is hun nationale invloed 8a. 
In Indie is de samenwerking tusschen wereldlijke en geestelijke 
overheid geregeld door de concordaten van 21 Februari 1857 en 
23 Juni 1886. Aan dit Patronaat van het Oosten had de Repu
bliek in artikel 190 der scheidingswet zorgvuldig vastgehouden. 
De Kerk bleek echter sinds 1914 het Patronaat niet meer te 
erkennen en de concordaten als vervallen te beschouwen. Het 
hieruit ontstane conflict is opgelost door een modus vivendi van 
15 April 1928. Het Patronaat is daarbij door de Kerk weer erkend, 
ofschoon in uiterst beperkten vorm: de Portugeesche Regee
ring „presenteert" aan den H. Stoel een door dezen zelf aange
wezen candidaat voor den bisschopszetel. Practisch komt dit 
dus hier op neer, dat de Portugeesche Regeering het vetorecht 
heeft op de benoeming van een haar onwelgevalligen persoon; 
zij kan immers de presentatie van den door Rome voorgestelden 
candidaat weigeren 83. In artikel 46 van de Grondwet en artikel 2 
van het Koloniaal Charter heeft het Patronaat zijn constitutio-
neelen grondslag. 
Reeds terstond in 1926 heeft de militaire Dictatuur uitgevaardigd 
een Statuut voor de kathoUeke Portugeesche missies, decreet 
no. 12.485 van 13 October van dat jaar, waarbij onder andere 
een pensioenregeling voor invalide missionarissen is getroffen, 
die in decreet no. 27.526 van 16 Februari 1937 opnieuw is vast
gesteld. Als contraprestatie zijn de missionarissen volgens artikel 
21 van dit Statuut verplicht „de belangen van het Portugeesche 
koloniale Imperium hoog te houden en den vooruitgang op 
zedelijk, inteUectueel en stoffelijk gebied te bevorderen.' Dit 
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houdt in: opvoeding en onderwijs van de inboorlingen; ver
betering van de zedelijke en maatschappelijke positie van de 
vrouw; onderwijs in de Portugeesche taal; opvoeding en onder
wijs ook van de andere bewoners; landbouw-, veeteelt-, huis
houd- en vak-onderwijs; medische hulp; meteorologische waar
nemingen; het aanleggen van natuurhistorische verzamelingen 
en de medewerking aan wetenschappelijke publicaties. 
Of bij den groei van een krachtige inheemsche Kerk — en dit 
is toch het einddoel der missie — de Staat zich niet wel eens in 
zijn nationaliseerende verwachtingen kon zien teleurgesteld, is 
een andere vraag. Volgens een woord van Madame de Sévigné 
zijn dragonders geen goede missionarissen. Maar zullen de mis
sionarissen op den duur goede dragonders zijn? 
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VIERDE AFDEELING. 

BEGINSELEN VAN KOLONIALE EN BUITENLANDSCHE 

STAATKUNDE. 

HOOFDSTUK XI. 

HET PORTUGEESCH KOLONIAAL IMPERIUM. 
„Portugal is niet ontstaan of één geworden in den modernen 
tijd; evenmin heeft het het aanschijn gekregen door het 
. . . ideaal van de vergoddelijking van een ras of een imperium. 
Reeds in de twaalfde en dertiende eeuw vormde het zich met 
de grenzen, die het nog heden heeft op het Iberische schiereiland, 
en in de vijftiende en zestiende eeuw verwierf het zijn onmete-
lijke bezittingen in Afrika, in Azië, in Oceanie en in Amerika, 
toen het de latijnsch-christelijke beschaving verdedigde tegen 
den Islam en haar uitdroeg over nieuwe werelden. Wij behaal
den deze overwinning, van alles-overtreffend belang voor de 
menschheid, terwijl de andere staten van Europa zich verwik
kelden in bloedige dynastieke oorlogen, schisma's en ketterijen. 
Dit universeel karakter van ons denken en handelen binnen den 
ontwikkelingsgang van het Kathohcisme en van Europa, gericht 
op de stoffelijke en zedelijke verheffing van het menschelijk 
geslacht, dát is het eigen kenmerk der geschiedenis van ons 
vaderland" 1. 
Het is ook door dezen historischen gedachtengang, dat de Nieuwe 
Staat zijn positie in het wereldgebeuren bepaald ziet, en in het 
bijzonder is dit van grooten invloed op de koloniale politiek. 
Van het enorme wereldrijk, dat zich eenmaal uitstrekte van 
Brazilië tot China, zijn nog altijd zeer verspreide fragmenten 
in Portugeesch bezit gebleven. En reeds terstond in het eerste 
artikel herinnert de Grondwet hieraan: „Het grondgebied van 
Portugal is dat, wat het op dit oogenblik toebehoort, en omvat: 
1. In Europa: het Vasteland en de archipels van Madeira en de 
Azoren; 2. In West-Afrika: de Kaap-Verdische eilanden, Guinea, 
de eilandengroep van S. Tomé en Principe, S. Joâo Baptista de 
Ajudá, Cabinda en Angola; 3. In Oost-Afrika: Mozambique; 
4. In Azië: den Staat van Indie en Macao met de daarbijüggende 
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eilanden; 5. In Oceanie: Timor met de daarbijliggende eilanden. 
De Natie doet geen afstand van de rechten, die zij mocht bezitten 
of verwerven op eenig ander grondgebied." 
Niet tot de koloniën rekent men de archipels van Madeira en de 
Azoren, de zoogenaamde „naburige eilanden" (ilhas adjacentes). 
Naar het oppervlak van het koloniaal gebied becijferd is Portugal, 
na de Italiaansche verovering van Abessynië, van de derde op de 
vierde plaats onder de mogendheden gekomen, of, rekent men 
België's mandaat onder zijn koloniën, van de vierde op de vijfde 
plaats. Naar de bevolking gerekend is het de zesde koloniale 
mogendheid 2. 
Administratiefis het Imperium onderverdeeld in acht koloniën: 
1. Kaap Verdische eilanden . . . 4.033 km2 165.540 inw. 
2. Guinea en bijliggende eilanden 36.125 km2 415.210 inw. 
3. De eilandengroep van S. Tomé 

en Principe met inbegrip van 
de haven van S. Joâo Baptista 
de Ajudá 964 kma 59.055 inw. 

4. Angola en het gebied van Ca-
binda 1.246.700 km2 3.225.015 inw. 

5. Mozambique 771.125 km2 4.006.011 inw. 
6. De Staat van bidië (samenge

steld uit de fragmenten Goa, 
Damâo en Diu) 3.983 km2 579.970 inw. 

7. Macao (schiereiland en eilan
den) 15 km2 157.175 mw. 

8. Timor (twee fragmenten) en 
naburige eilanden 3 18.990 km2 460.655 inw. 

De Grondwet is ten opzichte van de koloniën uiterst beknopt. 
Volgens artikel 1 van het hieronder te noemen Charter, geldt zij 
ook voor de koloniën, behalve voorzoover haar bepalingen uit 
den aard der zaak alleen betrekking hebben op het Moederland, 
of door het Charter zelf van haar wordt afgeweken. Slechts in 
één titel houdt de Grondwet zich ex professo met de koloniën 
bezig, en deze bestaat uit het enkele artikel 133: „De bepalingen 
van het Koloniaal Charter worden beschouwd als te zijn van 
constitutioneclen aard. De Regeering dient zorg te dragen voor 
een nieuwe afkondiging, met de wijzigingen door deze Grondwet 
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noodzakelijk geworden." Ofschoon formeel een afzonderlijke 
wet, behoort het Koloniaal Charter dus materieel tot de Consti-
tutie.Wijziging ervan kan derhalve slechts op de voor de Grond
wet zelve voorgeschreven manier plaats vinden. Het is door arti
kel 133 als het ware in de Grondwet geïnsereerd. 
Dit Koloniaal Charter is een schepping van Salazar uit den tijd, 
dat hij tevens de portefeuille van koloniën op zich genomen had, 
teneinde ook deze naar het voorbeeld van het Moederland te 
saneeren. Het werd uitgevaardigd op 8 Juli 1930 en naar den eisch 
der Grondwet herzien bij wet no. 1.900 van 21 Mei 1935. 
Behalve het Charter zijn van groóte beteekenis de „organische 
wet van het koloniale Imperium"; decreet-wet no. 23.228 van 
15 November 1933, gewijzigd bij wet no. 1.948 van 13 Februari 
1937; decreet-wet no. 23.229 van 15 November 1933 op de „her
vorming van het bestuur der overzeesche gebieden" en wet 
no. 1.913 van 23 Mei 1935 op den „Raad van het koloniale 
Imperium". 
Daar een uitgebreide beschrijving van het koloniale staatsrecht 
buiten het kader van deze studie valt, zal hier verder slechts een 
kort overzicht van den inhoud van het Charter worden gegeven, 
op enkele plaatsen aangevuld met eenige bepalingen uit de 
andere genoemde wetten. 
De artikelen 25 tot 33 regelen het bestuur. Dit berust bij een 
drietal organen : de Nationale Vergadering, de Regeering en de 
Gouverneurs der koloniën. De Regeering heeft als adviseerende 
lichamen naast zich: 1. de Raad van het koloniaal Imperium, 
een permanent lichaam, bestaande uit den Secretaris-Generaal 
van Koloniën, een vertegenwoordiger van de legerleiding, een 
vertegenwoordiger van de vlootleiding en de Gouverneurs-
Generaal, die toevallig te Lissabon aanwezig mochten zijn; verder 
uit leden, door den Raad zelfverkozen en uit anderen, benoemd 
door den Minister; 2. de conferentie van Gouverneurs der kolo
niën, die eens in de drie jaar gedurende een maand te Lissabon 
bijeenkomt; 3. de economische conferentie van het koloniale 
Imperium, die eens in de vijfjaar bijeenkomt; en tenslotte, 
4. de technische commissies op het Ministerie van Koloniën. De 
Gouverneurs (in de grootere koloniën Gouverneurs-Generaal), 
krachtens de vierde en vijfde paragraaf van artikel 109 der 
Grondwet door den Ministerraad bij decreet aangesteld, worden 
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Consultatief bijgestaan door een Raad van Regeering (waarvan 
de leden deels verkozen worden, deels benoemd, deels ook ambts
halve ertoe behooren) ; door speciale afdeelingen uit dezen Raad; 
en door technische commissies. 
De wetgeving betreffende den bestuursvorm der koloniën (daar
onder begrepen de verdeeling der financieele lasten over Moeder
land en kolonie, en de hoofdregels van financieel beheer), ver
dragen met andere mogendheden, bewilhging van leeningen en 
concessies van terreinen, is voorbehouden aan de Nationale Ver
gadering. De overige wetgeving van meer algemeenen aard 
geschiedt door den Minister van Koloniën, gehoord den Raad 
van het koloniale Imperium, terwijl de Gouverneur der kolonie 
de bijzondere regelingen vaststelt. Gewoonlijk raadpleegt deze 
daarbij — evenals bij" zijn uitvoeringsmaatregelen — den Raad 
van Regeering, en zijn decreten en besluiten blijven steeds onder
worpen aan het toezicht van den Minister van Koloniën. 
De Gouverneur stelt de indeeling in gemeenten vast, naar gelang 
de verspreiding der blanke bevolking dit wenschelijk maakt. Ook 
niet-Portugeezen, die minstens vijfjaar in de kolonie woonachtig 
zijn geweest en de taal kunnen lezen en schrijven, mogen zitting 
hebben in de gemeente-besturen, tot een derde van het totaal 
aantal leden 4. 

Van al de genoemde instellingen is wel de meest typeerende de 
driejaarlijksche conferentie van alle Gouverneurs, onder voor
zitterschap van den Minister van Koloniën. Zij demonstreert den 
wensch een groóte eenheid te scheppen. Overigens komt deze 
ook reeds tot uiting in het stemrecht voor de Nationale Verga
dering, toegekend immers aan alle burgers, ook aan hen, die in 
de koloniën wonen. In deze Vergadering is dus niet alleen het 
Moederland vertegenwoordigd. 
De Nieuwe Staat heeft deze eenheid tot allesbeheerschend begin
sel gemaakt en haar voortdurend beklemtoond. Men kan het 
wel niet krasser uitdrukken dan Salazar, toen hij zeide, dat de 
positie van de Europeesche provincies Beira en Minho tegenover 
den Staat precies dezelfde was, als die van Angola, Mozambique 
of Indie. „Wij zijn een juridische en staatkundige eenheid, en wij 
wenschen te komen tot een economische eenheid, zoo volkomen 
en volmaakt mogelijk. . . Onderling vormen wij een verschei-
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denheid in eenheid, een gemeenschappelijk arbeidsveld, waarvan 
de voorwaarden door de belangen van allen worden bepaald; 
tegenover andere landen vormen wij eenvoudigweg een eenheid, 
één eenige en zelfde eenheid, waar men haar ook beziet" 6. 
Nu is het aan de geheele woordkeuze al duidelijk, dat achter 
dergehjke uitlatingen een dosis politieke bedoeling schuilt. Sinds 
het einde van de vorige eeuw is door verschillende andere mo
gendheden gesproken over verdeeling of verkoop der Portu-
geesche koloniën, en hoe sterker het besef wordt, dat deze over-
zeesche gebieden essentieele deelen zijn van Portugal zelf, hoe 
beter dit voor binnen- èn voor buitenland is. Wat Salazar zegt, 
komt hierop neer : het is even onzinnig te spreken over een ver
deeling van Angola als over een verdeeling van Midden-Portugal; 
een plan om Lourenço Marques van ons te koopen, heeft even
veel kans van slagen als een bod op Coimbra. 
Men vindt de consequenties van dezen gedachtengang trouwens 
scherp in de wet uitgedrukt. Artikel 2 der Grondwet luidt: 
,,Geen deel van het nationaal grondgebied kan in eigendom ver
worven worden door de Regecring of een publiekrechtelijk 
lichaam van een vreemd land, behoudens voor het installeeren 
van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, mits 
dit geschiedt op voet van wederkeerigheid ten gunste van den 
Portugeeschen Staat." En artikel 7 en 8 van het Charter zeggen 
het nog scherper: „De Staat vervreemdt niet, op eenigerlei wijze, 
eenig deel der koloniale gebieden en rechten van Portugal, be
houdens in geval van rectificatie van grensafbakeningen, wan
neer deze wordt goedgekeurd door de Nationale Vergadering" e. 
„In de koloniën kan door een buitenlandsche regeering geen 
grond of gebouw in eigendom worden verworven om daarin 
een consulaire vertegenwoordiging te vestigen, zonder toestem
ming van de Nationale Vergadering, en dan nog slechts op een 
plaats, welker keuze door den Minister van Koloniën aan
vaard is." 
De artikelen 9 tot 13 verbieden concessies van terreinen langs de 
kust, langs vaarwateren, bij spoorwegstations, kortom overal, 
waar zij eenige strategische beteekenis zouden kunnen hebben. 
De exploitatie van de havens blijft geheel aan den Staat voor
behouden, evenals alle functies van openbaar bestuur en de 
belastingheffing. De concessies, ook als zij met buitenlandsch 
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kapitaal werken, moeten steeds worden benut op een wijze, die 
tot de nationalisatie van het betrokken gebied bijdraagt. 
Volgens artikel 4 kan niet alleen aan bepaalde vreemdelingen, 
maar ook aan Portugeesche burgers de toegang tot of het 
verblijf in een kolome worden ontzegd. 
De koloniën kunnen nimmer rechtstreeks geld leenen uit het 
buitenland, bepaalt artikel 45; zoo zij aan dergelijke gelden be
hoefte hebben, wordt de leening gesloten door het Moederland 
op zoodanige wijze, dat dit alle aansprakelijkheid tegenover de 
crediteurs op zich neemt. Alleen intern is de kolonie verant-
woordelijk voor terugbetaling aan het Moederland. 
De bezorgdheid, die uit al deze bepalingen spreekt, is kenbaar. 
Onder geen voorwaarde mag het buitenland, met minder gun
stige bedoelingen, rechten in of op koloniaal gebied verkrijgen. 
Grenscorrectie is de eenige uitzondering, en deze is dan nog met 
vele waarborgen omgeven. Toen na den Wereld-oorlog België 
een uiterst klein stukje grond aan den Congo-mond wilde koo-
pen om een spoorweg door te trekken, bleek het bijna onmoge
lijk de toestemming van de Portugeesche Regeering hiervoor te 
verkrijgen. Deze was uitermate bevreesd een precedent te schep
pen. Als dit de houding van Portugal was in tijden van inner-
lijken chaos en financieel bankroet, dan begrijpt men, hoe die 
van den Nieuwen Staat tegenover een verkoop op groóte schaal 
van koloniaal gebied zou zijn 7. 

De internationaal-politieke beteekenis, die de nadrukkelijke ver
kondiging der eenheid van het geheele Portugeesche grondgebied 
dus ongetwijfeld heeft, mag echter niet doen vergeten, dat deze 
eenheid tegelijkertijd een traditioneel nationaal besef is. Er zijn 
zelfs stemmen opgegaan, die bezwaar maakten tegen de termen 
„Moederland" en „Koloniaal Imperium"; men moest spreken 
van het Portugeesch Imperium: Angola en Mozambique zijn 
evenzeer Portugal als de strook op het Iberische schiereiland. 
Portugal is een land, dat in onderdeden verspreid ligt over den 
geheelen aardbole. 
Nu geloof ik, dat men hier onderscheid moet maken tusschen 
werkelijkheid en ideaal. Het ideaal was door alle eeuwen heen 
en is nog steeds, dat de overzeesche gebieden inderdaad een stuk 
Portugal, een Portugeesche provincie zullen worden, geestelijk 
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geassimileerd aan het Moederland. In werkelijkheid is dat ideaal 
bereikt op Madeira en de Azoren, en voor een groot deel in de 
vroegere kolome Brazilië, die dan ook als klassiek voorbeeld aan 
de kolonisators steeds voor oogen staat. In Afrika — en daar gaat 
het toch in hoofdzaak om — is men echter nog lang zoo ver niet, 
al zijn de Portugeezen daar verder in deze richting gegaan dan 
andere volken. 
Het Koloniaal Charter is realistisch op de bestaande verhou
dingen ingesteld: de koloniën zijn nog volstrekt niet aan het 
Moederland gelijkwaardige onderdeden van één groot Imperium. 
Het duidelijkst blijkt dit wel uit de terminologie van de artikelen 
2 en 3: „De vervulling van de historische taak om overzeesche 
domeinen te bezitten en te koloniseeren, alsmede om de daar 
levende inheemsche bevolking te beschaven, behoort onafschei-
delijk tot het wezen der Portugeesche Natie." „De overzeesche 
domeinen van Portugal heeten koloniën en vormen het Portu-
geesch Koloniaal Imperium." In aansluiting hierop zegt artikel 33 : 
„Het is de verheven eereplicht van den Gouverneur, in ieder der 
domeinen van Portugal, de souvereiniteitsrechten der Natie hoog 
te houden en het welzijn der Kolonie te bevorderen" e. 
In de Corporatieve Kamer zijn de koloniën ook niet, zooals de 
gemeenten van het Moederland, door eigen afgevaardigden ver
tegenwoordigd. De koloniale afdeeling bestaat uit drie door den 
Corporatieven Raad benoemde deskundigen. 
Homogeen is het geheele rijk dus niet. Wel is het Imperium, 
naar artikel 5 uitdrukt, in zijn onderdeden en met het Moeder
land solidair. Alle leden ervan, vervolgt artikel 6, moeten elkan
der bijstaan in het bereiken van hun doel en in het verzekeren 
van de integriteit en veiligheid der Natie. Artikel 34 spreekt de 
gemeenschap en natuurlijke solidariteit van Moederland en kolo
niën op economisch gebied uit. Artikel 35 stelt daarom vast, dat 
het economisch regime der koloniën in overeenstemming moet 
zijn met de behoeften van de eigen ontwikkeling, de weder-
keerigheid met de nabuurlanden, en „de rechten en rechtmatige 
verlangens van het Moederland en het koloniaal Imperium." 
Wat deze rechtmatige verlangens zijn, wordt krachtens artikel 36 
door het Moederland bepaald. Artikel 44 verplicht dit laatste 
zoo noodig tot financieden bijstand aan de koloniën. 
Naast deze solidariteit laat het Charter het subsidiariteitsbeginsel 
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gelden. Aan de groóte mate van autonomie, die de koloniën tot 
1930 bezaten, en die ontbindend werkte, moest weliswaar in het 
algemeen belang paal en perk worden gesteld, maar handhaving 
van het zelfbestuur is toch leidend principe gebleven en ook de 
autonomie is niet vernietigd 10. Toen Ferro Salazar herinnerde 
aan het woord van Foch, dat Portugal slechts één middel heeft 
om zijn koloniën tegen vreemde hebzucht te verdedigen, name
lijk ze goed te besturen, antwoordde deze: „Foch had gelijk, 
maar ik zou nog liever zeggen : ze goed te besturen en bovenal : 
te maken, dat zij zichzelf goed besturen" 11. 
Elke kolome, bepaalt artikel 37, is een rechtspersoon. Zij is een 
politieke eenheid, waaraan artikel 26 zelfbestuur en financieele 
autonomie toekent, voorzoover de Grondwet, de ontwikkeling 
der kolome en haar eigen hulpmiddelen dit toelaten. De toestand 
is dus niet overal gelijk; volgens artikel 25 heeft iedere kolonie 
een eigen grondregeling. Financieel zijn ze alle geheel zelf
standig: ze hebben eigen schulden, eigen bezittingen en een 
eigen begrooting, welke evenals die van het Moederland in 
evenwicht moet zijn1г. Het budget dient te worden gecontro
leerd en goedgekeurd door den Minister. Alleen wanneer de 
schatkist van een kolonie in ernstige moeilijkheden geraakt, kan 
deze financieele autonomie tijdelijk worden beperkt1S. 

Al deze bepalingen tezamen brengen Pereira dos Santos tot de 
overtuiging, dat Portugal geen van de drie gebruikelijke kolo
niale stekels aanvaard heeft: noch de onderwerping, noch de 
assimilatie, noch de zelfregeering 1*. Toegegeven moet worden, 
dat het Charter elementen van elk dezer systemen inhoudt. Maar 
ook hier geldt, dat er meer ter wereld is dan de wet alleen, en dat 
juist het einddoel van een politiek gewoonlijk niet uit de wet op 
te diepen valt. 
Want Portugal beoogt zeer zeker assimilatie, zooals het dit altijd 
beoogd heeft. Henrique Galvâo kan met het volste recht be
weren, dat de Portugeesche koloniale ethiek onveranderd de
zelfde is gebleven door alle eeuwen heen1δ. Natuurlijk kent de 
geschiedenis der veroveringen haar zwarte bladzijden, al zijn deze 
niet zoo talrijk als dit wel eens voorgesteld wordt. Het volks
karakter der Portugeezen is zacht, eerder sentimenteel, weinig 
geneigd tot bloedvergieten, zooals al terstond uit het groóte ver

se 401 



schil tusschen de stierengevechten in Portugal en in Spanje blijkt. 
Rassenhaat of een gevoel van superioriteit van eigen ras is den 
Iberischen volken vreemd; zij hebben zich altijd gemakkelijk, 
zelfs te gemakkelijk, met kleurlingen vermengd. Duizenden 
negers zijn in Zuid-Portugal volkomen in de bevolking opge
gaan, en in Indie is de rasmenging zelfs officieel door Afonso de 
Albuquerque bevorderdle. 
Wreedheid tegen inboorlingen ligt dus weinig in den Portu-
geeschen aard en het groóte ideaal: verbreiding der christelijke 
beschaving, heeft verder, zoo niet in den beginne dan toch op 
den duur, tot een goede behandeling bijgedragen. 
Alleen hierdoor was het ook voor een zoo klein volk mogelijk, 
een zoo groot rijk te beheerschen en er door de eeuwen heen 
aanzienlijke stukken van te behouden. In het bestuur werden al 
heel spoedig inheemsche vorsten ingeschakeld en niet zelden 
waren het de inboorlingen, die het Portugeesche bezit tegen 
Engelschen of Hollanders verdedigden17. Deze verhoudingen 
zijn steeds zoo gebleven. Portugal had nooit behoefte aan een 
groot koloniaal leger en veelal wordt de orde in de koloniën 
gehandhaafd door inlandsche troepen, uit het gebied zelf gere-
cruteerd18. 
Een tweetal factoren draagt er verder nog in het bijzonder toe 
bij, den afstand tusschen blanke en inboorling minder groot te 
maken. In de eerste plaats is de Portugees zeer goed tegen andere 
klimaten bestand, en daardoor in staat ook alle soorten van 
lichamelijken arbeid in de Tropen te verrichten. Dientengevolge 
vindt men Europeesche werkheden in alle beroepen en is er geen 
onderscheid tusschen bezigheden, die uitsluitend aan inheem-
schen worden opgedragen, en andere, hoogerstaande, geheel of 
vrijwel geheel voorbehouden aan blanken19. 
Het allerbelangrijkste is echter de taalpolitiek. Kolonisators van 
naam uit andere landen hebben bepleit, de Europeesche taal uit
sluitend te gebruiken onder Europeanen, en zich bij het verkeer 
met de inboorlingen te bedienen van het inheemsche idioom, en 
dit wel om redenen van prestige. Karakteristiek voor de Portu
geesche opvatting is, wat de Lissabonsche hoogleeraar Mario de 
Albuquerque hiervan schrijft: „Dit komt er op neer, dat de 
blanke tot het peil der negers moet afdalen, om te voorkomen, 
dat de neger tot onze beschaving wordt opgevoerd. Maar dit is 
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de ontkenning van het koloniale beginsel, hetgeen zegt, dat 
koloniseeren is beschaven, een cultuur vestigen. De methode is 
misschien heel geschikt voor „kolonialen", maar niet voor kolo
nisators, want elke kolonisatie houdt een proces van geestelijke 
en stoffelijke verrijking in; anders is het geen kolonisatie, maar 
eenvoudigweg occupatie" 20. 
Voor Portugal is het een eerste programmapunt, de inboorlingen 
Portugeesch te leeren spreken. Daarmee is de weg gebaand om 
hen ook Portugeesch te doen denken en voelen 21. Wat het 
einddoel is, kan beter dan door lange beschouwingen wellicht 
aan een anecdote gedemonstreerd worden. Gedurende de groóte 
koloniale tentoonstelling te Parijs, was de eerewacht voor het 
Portugeesche paviljoen betrokken door een detachement inland-
sche troepen, soldaten van een zeer krijgszuchtigen en fieren 
Zoeloe-stam. Maarschalk Lyautey, die zich gaarne beroemde op 
zijn kennis van de Afrikaansche volken, trad tijdens zijn bezoek 
op één der mannen toe en vroeg: „Je bent zeker een Mozam-
Ьіекегг" De neger sprong in de houding en antwoordde onmid
dellijk, stralend van trots: „Ik ben een Portugees!" GalvSo 
verzekert, dat elke inboorling der Portugeesche koloniën tegen
woordig hetzelfde bescheid zou geven 2 г. 
Teekenend zijn ook de eischen, in Angola gesteld aan negers, die 
beschouwd willen worden als „assimilados", een titel, die hun 
volledige gelijkstelling met de blanke bevolking verschaft. De 
assimilado moet: 1. de gebruiken en gewoonten van het zwarte 
ras volledig hebben prijsgegeven; 2. vloeiend Portugeesch kun
nen spreken, lezen en schrijven; 3. niet met meer dan één vrouw 
gehuwd zijn; 4. een beroep, ambacht of werkkring hebben, 
overeen te brengen met de Europeesche beschaving, of een recht
matig inkomen bezitten, waarvan hij zichzelf en zijn gezin kan 
onderhouden. Alle andere kleurlingen worden aangeduid als 
inboorlingen (nativos), en vallen onder speciale wetten 2a. 
De bepalingen, in het Charter aan deze laatsten gewijd, zijn in 
vijf punten samen te vatten: 
1. Eerbiediging van hun persoonlijkheid. Vergrijpen tegen in

boorlingen worden streng gestraft. De inboorlingen worden 
geregeerd volgens statuten, die zijn aangepast aan hun zeden 
en gebruiken, voorzoover deze niet moreel verwerpelijk of 
in strijd met de menschelijkheid geacht moeten worden. Zoo-
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veel mogelijk brengt men deze statuten overeen met het Por-
tugeesch publiek- en privaatrecht. 

2. Bescherming en hulpverleening door openbare en gesub
sidieerde particuliere instellingen. 

3. Godsdienst- en gewetensvrijheid, slechts te beperken, als zij 
in strijd komen zou met de rechten en belangen van de Por-
tugeesche souvereiniteit of de handhaving der openbare orde: 
een en ander in overeenstemming met de internationale ver
dragen en conventies daaromtrent. De Portugeesche katho
lieke missies en de opleidingsgestichten voor missionarissen 
worden door den Staat beschermd en gesteund. 

4. Recht op eigendom van terreinen, woningen en aanplan
tingen. Geen concessies mogen worden verleend, die deze 
rechten aantasten. 

5. Arbeidsvrijheid. Alle arbeid door inboorlingen verricht in 
dienst van de overheid moet worden betaald; particuhere con
tracten mogen slechts in vrijheid worden gesloten en dienen 
een rechtvaardig loon toe te kennen. Het is den Staat verbo
den, arbeiders te leveren aan eenige onderneming, of de 
bewoners van een bepaald gebied te dwingen voor een be
paalde onderneming te werken. Arbeidsdwang is alleen geoor
loofd bij openbare werken van algemeen belang en bij wer
ken, waarvan de opbrengst den inboorlingen zelf ten goede 
komt; verder als straf of ter delging van belastingschuld. Be
halve in deze laatste gevallen moet natuurlijk wèl loon worden 
betaald «·. 

Het wezen van de Portugeesche kolonisatie werd door een 
belangrijk artikel in het maandblad van het Propaganda-Secre-
tariaat als volgt omschreven: „Het bezit van dergelijke gebieden 
is geen doel op zich zelf, maar legt bepaalde verplichtingen op. 
Het belang van dit bezit ligt juist in de daaruit voortvloeiende 
taak, deze landen te koloniseeren en hun hulpbronnen te ont
wikkelen, en daardoor het arbeidsveld en het productie-vermogen 
der menschheid te vergrooten; het brengt eveneens mede, dat 
primitieve volkeren worden gebracht tot beschaving en gelei
delijk hun aandeel krijgen in de voortbrengselen daarvan; als
ook, dat over hen een moreele invloed wordt uitgeoefend door 
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de verbreiding van dat zelfde christelijke geloof, dat in Portugal 
geëerbiedigd wordt25. 
Het Portugeesche assimilatie-ideaal staat ver af van de vroegere 
en tegenwoordige koloniale opvattingen in Nederland. Veel van 
dit verschil is wellicht te verklaren uit het feit, dat de groóte 
Portugeesche koloniën geen bevolking met eigen hooge cultuur 
bezitten. Het denkbeeld van een opvoeding tot zelfstandigheid — 
zelfs in de verre toekomst — ontbreekt hier geheel. De over-
zeesche domeinen zijn bezit der Natie. 
Als voornaamste titel hiervoor heeft steeds gegolden de ontdek
king. Elke kolonie is door Portugeezen zelf ontdekt en voor 
Portugal in bezit genomen. Geen enkel stuk is van een ander 
Europeesch volk geroofd. Bij het Verdrag van Versailles kreeg 
Portugal alleen Quionga, een onbeduidend fragmentje van Duitsch 
Oost-Afrika, doch dit was uitsluitend herstel van een vroegeren 
toestand, weinig meer dan een grensrectificatie 2e. Toen de Con
ferentie van Berlijn in 1884 besliste, dat slechts daadwerkelijke 
bezetting van het geheele gebied als titel kon gelden, is door 
Portugal heftig hiertegen geprotesteerd. Het heeft evenwel in de 
laatste jaren van de vorige eeuw deze bezetting uitgevoerd, en 
dank zij de gebruikelijke vriendschapspolitiek leidde dit slechts 
op enkele plaatsen tot botsingen met inboorlingen. „Tegenwoor
dig," schrijft Galvâo, „vindt men op elk punt der koloniën, zelfs 
in de onherbergzaamste streken, een weg, een telefoon en een 
Portugees" 27. Het percentage blanke bevolking is in de Portu
geesche Afrikaansche koloniën zesmaal zoo hoog als in de Engel-
sche, Fransche en Belgische 2e. 
Dat deze gunstige verhouding nog toenemen zal, is waarschijn
lijk, nu in het Moederland overbevolking dreigt en emigratie 
naar de Vereenigde Staten en Brazilië onmogelijk is geworden 2e. 
Portugal heeft zijn koloniën noodig. De koloniale ontwikkeling 
moet echter wel langzaam in het werk gaan. Het Moederland 
is ingesteld op landbouw, niet op industrie en handel, en daaren
boven is het kapitaal-arm 80. Maar de economische opleving in 
de laatste jaren is aanmerkelijk en vooral Angola en Mozambique 
ontwaken uit den slaap der verwaarloozing, waarin zij maar al 
te lang hebben verkeerd. 
„Eén van de karakteristieke kenmerken van ons nationahsme, dat 
dit duidelijk onderscheidt van die andere vormen, aanvaard door 
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de autoritaire stelsels in Europa, is," aldus Salazar, „het koloni
satievermogen der Portugeezen, niet zoo maar geïmproviseerd 
in moderne tijden, maar door de eeuwen heen geworteld in de 
ziel der Natie. Van ouder op ouder overgeërfd, vormt dit één 
van de sterkste samenbindende krachten van ons gemeenschap-
pelijk ideaal, verknocht als dit bovendien is aan de verheffing der 
menschheid door de verbreiding van het Evangelie en aan de 
verdediging van onze onafhankelijkheid op het Iberische schier
eiland. Dit was steeds zoo ; en wat wij heden gevoelen, is slechts 
een verdubbelde liefde om te werken voor de belangen van het 
Imperium, dat onze voorouders ons hebben nagelaten" 31. 

HOOFDSTUK XII. 

DE BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN. 

Aan de verhouding tot andere staten wijdt de Grondwet een 
tweetal artikelen, 4 en 30, waarvan vooral artikel 4 moeilijk
heden oplevert. De aanhef hiervan luidt: „De Portugeesche 
Natie vormt een onafhankelijke Staat, wiens souvereiniteit slechts 
als grenzen erkent: voor zijn inwendige orde de moraal en het 
recht; en, wat de internationale verhoudingen aangaat, de be
perkingen, voortvloeiende uit vrijelijk aangegane conventies en 
verdragen of uit het vrijelijk aanvaarde gewoonterecht." 
De hier gemaakte tegenstelling is wel zeer eigenaardig. Voor het 
binnenland worden moraal en recht erkend als hoogere, voor den 
Staat onaantastbare grootheden, op grond van een natuurrechte-
lijke beschouwingswijze. Maar deze zelfde wijsgeerige opvatting, 
die den geheelen opbouw van den Nieuwen Staat beheerscht, 
schijnt overboord te worden geworpen wanneer het betreft het 
buitenland. Daar is dan geen sprake meer van een hoogere 
moraal of van rechtsbeginselen, waaraan ieder volk gebonden 
is. Daar trekt de Staat vrijelijk zelfde grenzen van zijn souverei
niteit, dat wil zeggen : theoretisch is deze onbeperkt, practisch con
sequent komt het er op neer, dat recht en macht samenvallen1. 
Het artikel, zoo uitgelegd, lijkt dus wel in zonderling contrast 
met de geheele rest van de Grondwet. En men moet het Pereira 
dos Santos toegeven, dat een andere uitlegging niet wel mogelijk 
is, zonder de woorden geweld aan te doen. 
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Twee oplossingen zijn er nu voor dit vraagstuk denkbaar: òt de 
bedoeling van het artikel is verwerpelijk, óf de redactie ervan 
deugt niet. Pereira dos Santos meent het eerste; met de Reynold 
acht ik het tweede meer aannemelijk. Dus blijft hier te bewijzen, 
dat de Nieuwe Staat in werkelijkheid een geheel andere opvatting 
is toegedaan, dan de woorden van artikel 4 uitdrukken 2. 

Vooreerst mag dan gewezen worden, niet alleen op de volkomen 
tegenstelling tusschen den inhoud van dit artikel en de grond
beginselen, in tal van andere uitgedrukt, maar ook op een reeks 
contradicties al in de bepaling zelf. Waarom de staat nationaal 
aan een hooger recht onderworpen zou zijn, en internationaal 
niet, blijft onverklaarbaar. Daarenboven is de leer, dat de staat 
aan vrijelijk aanvaarde overeenkomsten en gewoonten gebonden 
is, op zich zelf al een uitspraak van natuurrechtelijken aard. De 
regel, dat men zich moet houden aan een verdrag, kan nooit zelf 
op een verdrag berusten, maar vloeit voort uit de natuur der 
dingen 3. Dit is geen regel, die „vrijelijk" wordt aanvaard; elke 
staat moet er zich aan houden, wil hij inderdaad zijn bestemming 
vervullen en menschwaardig handelen. 
Maar dit is niet de eenige natuurrechtelijke regel, die het artikel, 
in tegenspraak met zijn eigen termen, inhoudt. Het vervolgt 
immers : „De Staat behoort samen te werken met andere staten 
in het voorbereiden en toepassen van maatregelen, die van be
lang zijn voor den vrede onder de volkeren en den vooruitgang 
van het menschelijk geslacht." Dit is dan toch een zedelijke ver
plichting, een norm, die uitgaat boven vrijelijk aanvaarde ver
dragen en gewoonten. En tenslotte verkondigt nog de eenige 
paragraaf van dit artikel: „Portugal is voorstander van arbitrage 
als middel tot beslechting van internationale geschillen." 
Deze bepaling stamt uit de Grondwet van 1911, toentertijd vrij
wel de eenige in Europa, die dit beginsel verkondigde. Met de 
„macht is recht "-theorie, die toch de logische consequentie uit
maakt van een alleen door eigen vrijen wil beperkte souvereini-
teit, is arbitrage echter allerminst te vereenigen *. 
Artikel 4 ademt dus reeds een geheel anderen geest, dan de 
enkele, slecht gekozen woorden schijnen uit te drukken. En ook 
de officicele uitlatingen op dit stuk zijn met de letter van de wet 
volkomen in strijd. Teekenend is, dat een Portugeesche, en dus 
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mede voor binnenlandsch gebruik bestemde brochure van het 
Propaganda-Secretariaat artikel 4 als volgt samenvat: „De Por-
tugeesche Staat is onafhankelijk en zijn souvereiniteit erkent 
alleen de beperkingen, voortvloeiende uit internationale gewoon
ten, conventies en verdragen, of die volgen uit de moraal en het 
recht" 5. De geheele tegenstelling tusschen binnen- en buiten-
landsche orde wordt hier weggelaten. 
En dit is zeker een betere weergave van de opvatting van 
Salazar, die immers in zijn redevoeringen zeide, dat de staat moet 
zijn „sterk, maar gebonden aan de moraal en de beginselen van 
het volkenrecht..."; dat in de internationale verhoudingen 
„zonder rechtvaardigheid en wederzijdsch vertrouwen" niets te 
bereiken valt; dat „aan de hooge beginselen van het maatschap-
pelijk leven, tusschen de individuen en tusschen de volken, alle 
lagere belangen moeten worden opgeofferd"; en dat „de inter
nationale orde rechtens en feitelijk moet berusten op verzoening 
van de nationale belangen." Zoo scherp mogelijk schakelde hij 
de in artikel 4 geschapen tegenstelling uit, toen hij zeide: „De 
staat heeft zich te gedragen als een behoorlijk mensch. En wij 
zien volstrekt niet in, waarom wij deze opvatting van den staat 
alleen zouden bestemmen voor binnenlandsch gebruik (zelfs al 
klinkt zij in de ooren van velen reeds daar als buitengewoon ge
waagd en ongewoon), en waarom men haar niet zou moeten 
uitstrekken tot het terrein van de internationale politiek, waar de 
eer, de oprechtheid en de rechtschapenheid van doeleinden en 
methoden de onaantastbare en stipt in acht genomen regel be
hoorden te zijn." Aan de vele „practischc" menschen, door deze 
leer min of meer gedeconcerteerd, gaf Salazar ironisch ter over
denking, dat Portugal veel te zwak is, om zich de luxe van 
oneerlijkheid te kunnen veroorloven e. 
Maar niemand betreurt in werkelijkheid meer dan hij den vol
komen ondergang van alle internationale moraal: in het leven 
der volken is alles, systematisch, tot leugen gemaakt, alle ver
trouwen is gedood. De economische en fmancieele wereldcrisis 
is slechts het product van een bedroevend egoïsme. Niet zonder 
bitterheid schrijft hij in zijn toelichting bij de begrooting voor 
1936: „Sinds sommige volken op betreurenswaardige wijze zijn 
teruggezonken tot een peil, waarop zij het moreel besef hebben 
verloren, dat aan beschaafde menschen eigen is, jagen zij, die 
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gelooven in de absolute noodzakelijkheid of hooge waarde van 
internationale samenwerking op zoo onzekeren grondslag, in 
waarheid slechts een hersenschim na." Houdt deze toestand aan, 
dan voorziet Salazar een nog veel dieper gaande ontaarding. 
„Kan er wel een individueele moraal zijn," zegt hij tot Ferro, 
„zonder internationale moraal? Wat zal een samenleving doen, 
welke zoo van bovenaf het slechte voorbeeld krijgt? De verhou
dingen tusschen de individuen zullen tenslotte een afspiegeling 
zijn van de verhoudingen tusschen de naties. De internationale 
zedeloosheid is een aansporing en een rechtvaardiging voor de 
nationale en de individueele zedeloosheid" 7. 
Kort na het uitbreken van den strijd in 1939 zeide hij in een rede 
voor de Nationale Vergadering dit zeer diepe woord, dat de ware 
Europeesche crisis niet lag in de onafwendbare noodzakelijkheid 
van den oorlog, doch veeleer in de volslagen onmogelijkheid om 
den vrede te bewaren. Europa „staat nog steeds bovenaan in de 
wetenschappen, in de letterkunde, in de kunst; het beschikt over 
alle geheimen der techniek; het is in staat den arbeid te organi-
seeren; maar het is niet in staat den vrede te bewaren. De oorzaak 
van zijn kwalen moet niet gezocht worden in de bevolkings
dichtheid, in de uitputting van den grond of van delfstoffen of 
in de te nauwe grenzen. Het is veel meer een ziekte van den 
geest. Gelijk het oude Rome op een zeker tijdstip van zijn verval, 
schijnt het op dit oogenblik evenmin zijn ziekte, als de genees
middelen daarvoor te kunnen verdragen. De krachtsontplooiïng, 
die tot het wezen van een samenleving behoort, is niet langer de 
ultima ratio ; zij is nu het voornaamste argument geworden, wet
ten en maatschappelijke organisatie berusten op macht, en daarom 
verzekert de macht niet langer den vrede, maar is zij een oorzaak 
van oorlog geworden." „Om vrede te verkrijgen kan men niet 
volstaan met de volken naar hun ras in te deelen, met afspraken 
te maken op economisch gebied, met het bezit van natuurlijk 
beschermde grenzen. Even waardeloos voor het behoud van den 
vrede zijn diplomatieke zetten, die niet berusten op een wer
kelijke belangengemeenschap; of politieke schijn-successen; of 
het halsstarrig handhaven, tegen den druk van het leven in, van 
toestanden, die noch historisch noch geografisch te verdedigen 
zijn. De vrede is bovenal een vrucht van den geest, het resultaat 
van een macht, die zich weet te beperken, dat wil zeggen van 
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een geweten, dat de grens tusschen eigen rechten en die van 
anderen weet te onderscheiden en te eerbiedigen; dat zelfs bereid 
is eigen belangen op te offeren voor een grooter goed, al zou dit 
het goed van een ander zijn. De crisis in Europa is derhalve het 
product van een geestelijke crisis, en deze geestelijke crisis is op 
haar beurt het gevolg van een crisis der beschaving. In het hart 
van Europa is een beschaving opgegroeid, die specifiek eigen 
was aan dit werelddeel: de latijnsch-christelijke. Door deze cul
tuur zijn alle staten van Europa en Amerika gevormd, en het 
licht, dat van haar afstraalde, heeft heilzaam ingewerkt op de 
ontwikkeling van vele landen in verschillende werelddeelen. 
Indien dit zedelijk erfdeel, dat het onze is, eeuwige beginselen 
inhoudt van waarheid en van maatschappelijke waarde, dan 
gelooven wij verplicht te zijn, onze trouw aan deze beginselen 
te betuigen, ir het bijzonder wanneer zij vergeten of geschonden 
worden; en dit met des te meer reden nu de wereld is opge
schrikt en het geweten der volkeren verward, en men zich af
vraagt of er temidden van deze ineenstorting nog plaats kan 
zijn voor waarheid, eer en rechtvaardigheid, voor de kracht 
van het recht, voor het algemeen welzijn van menschen en 
volkeren" 8. 
Hij, die zoo spreekt, kan niet instemmen met de letterlijke betee-
kenis van de tegenstelling uit artikel 4. Dat een volk een eigen 
belang moet opofferen tot grooter welzijn van een ander, is in 
onze dagen zelfs ongehoorde taal in den mond van een leidend 
staatsman. Salazar vergenoegt zich niet met internationaal recht, 
hij vraagt internationale liefde, en bij herhaling heeft hij er het 
voorbeeld van gegeven. 
Hij, die op eiken escudo bezuinigde bij het herstel van Portugals 
financiën, Het in 1931, toen de val van het pond sterling dreigde, 
welbewust eenige maatregelen na, die de schade voor zijn land 
konden beperken, omdat deze op onevenredige wijze de moei
lijkheden voor Engeland zouden hebben vergroot. Om dezelfde 
reden weigerde hij export-premies toe te kennen. Ofschoon de 
industrie hem met protesten overstelpte en hij zelf de schade, 
door de lage prijzen en de overstrooming van de markt met 
buitenlandsche producten aangericht, enorm noemde, was hij 
niet te vinden voor aanzienlijke verhooging der invoerrechten. 
Ondanks de werkloosheid bleven de maatregelen tegen vreem-
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den arbeid uiterst zacht. En dit alles niet uit slapheid of onver
schilligheid, maar als welbewust offer. 
„Het eerste beginsel bij ons nationaal herstel moet zijn, niets te 
doen, dat een beletsel voor andere landen zou kunnen opleveren 
om eveneens hun levenskwesties op te lossen." Tragisch is daarbij 
zijn bekentenis: „Ik moet zeggen, dat ik mij alleen voel staan in 
Europa, en waarschijnlijk tenslotte wel zal moeten doen als de 
anderen" ·. 
Uit de gegeven voorbeelden blijkt reeds, hoe de internationale 
liefde in onze dagen juist vooral op economisch gebied tot uiting 
zou moeten komen. In de Grondwet legt artikel 30 het principe 
vast : „De Staat zal de betrekkingen van het nationaal economisch 
leven met dat van andere landen regelen volgens het beginsel 
van een passende samenwerking, onverminderd de commercicele 
voordeelen, die in het bijzonder van sommige landen verkregen 
kunnen worden of de niet te veronachtzamen verdediging tegen 
bedreigingen of aanvallen van buitenaf." 
Met den tekst van artikel 4 is de „passende samenwerking", wel 
weer zeer moeilijk te rijmen. „Passend" (adequada; Engelsche 
officieuze vertaling: appropriate; Fransche officieuze vertaling: 
convenable) duidt terstond op hoogere beginselen dan alleen 
vrijelijk aanvaarde afspraken. 
Salazar verwerpt een economisch nationalisme, dat hij ziet als de 
miskenning van de resultaten der beschaving en zelfs, waar men 
een „arbeidsbalans" gaat opstellen en buitenlandsche werkkrach
ten weert, als een aantasting van het volkenrecht. Dit economisch 
nationahsme heeft proefondervindelijk bewezen schadelijk voor 
alle betrokkenen te zijn; het is een middel, erger dan de kwaal; 
het lost geen problemen op, doch schept integendeel nieuwe 10. 
Ofschoon Portugal in de economische wetenschap het klassieke 
voorbeeld uitmaakt van de „drainage", waarvan in een systeem 
van vrijhandel tusschen een rijk en een arm land dit laatste het 
slachtoffer wordt, heeft Salazar daarom toch niet meer dan een 
gematigd protectionisme willen aanvaarden u . Vóór zijn minis
terschap waren de maatregelen op dit gebied geïmproviseerd 
naar de omstandigheden van het oogenblik. Hij voerde vaste be
ginselen in: lage invoerrechten op in Portugal niet voorkomende 
of zeldzame grondstoffen, en verder op alle voedingsmiddelen, 
ongeacht of zij ook in het land worden voortgebracht; hoogere 
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rechten op producten, die Portugal zelf op economisch verant
woorde wijze kan fabriceeren; zeer hooge rechten op luxe
artikelen. De sinds 1922 bestaande deviezencontrole werd geheel 
afgeschaft; na geleidelijk aan gereduceerd te zijn, verdwenen de 
laatste belemmeringen voor het betalingsverkeer met decreet-wet 
no. 28.088 van 18 October 1937. Contingenteeringen zijn onbe
kend 1 2. 
Salazar ontveinst zich niet, dat deze economische politiek ernstige 
bezwaren meebrengt voor Portugal zelf, maar hij ziet haar als 
uitvloeisel van een moreelen plicht tot samenwerking met andere 
staten, en hij zal er slechts door uiterste noodzaak gedreven 
van afwijken 1я. 

De werkelijke opvattingen van den Nieuwen Staat over de be
trekkingen tot andere landen blijken dus aanmerkelijk te ver
schillen, van wat de woorden uit artikel 4 der Grondwet zouden 
doen vermoeden. En er is alle reden, de vraag te stellen, waarom 
deze bepaling zoo eigenaardig werd ingekleed en wijziging ervan 
toch nooit overwogen is. 
De Reynold zoekt de verklaring hiervoor, en wel met recht, in 
Portugals houding tegenover den Volkenbond, of hever, tegen
over een bepaald soort internationalisme. „De Nieuwe Staat wil 
noch cesaristisch, noch totalitair zijn; maar hij wil noch kan inter-
nationalistisch zijn. Hij kan niet aanvaarden, dat zijn onafhanke-
lijkheid beperkt wordt door een super-staat, geïnspireerd door 
den geest van Genève" 1*. 
Dit internationaal parlementarisme, waarvan men zich de af
schaffing der geheime diplomatie en een frisschen geest in de 
kanselarijen had voorgesteld, heeft in werkelijkheid slechts ge
leid, zegt Salazar, tot het scheppen van een nieuwen stijl. Men 
houdt redevoeringen, die niets zeggen en van alle kanten der 
wereld en van alle gezichtspunten uit kunnen worden toege
juicht. Ook dit is slechts de leugen in het groot en systematisch 
toegepast op het leven der volken. Op wetenschappelijk en tech
nisch terrein, waar het niet moeilijk is tot overeenstemming te 
geraken, zijn resultaten bereikt; op dat van economie en politiek, 
waar werkelijke belangen op het spel stonden, weinig of niets, 
dan een roemloos verspillen van intelligentie en tijd der staats-
lieden. Wat beteekent verder de stem van zooveel volstrekt 
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ongelijkwaardige grootheden, hoe kunnen bij voorbeeld staten, 
die nooit één kolonie bezaten, mede-oordeelen over vraagstukken 
van koloniale politiek? Gevaarlijk is bovendien de intematio-
nahstische tendens, die oplossingen wil geven voor de geheele 
wereld, zonder voldoende rekening te houden met de bijzondere 
omstandigheden der verschillende landen. Men tracht een vraag
stuk te vereenvoudigen, door het met duizend te vermenig
vuldigen 16. 
Het vrijwel zuiver Europeesche karakter van den Volkenbond 
maakt deze onbelangrijk voor Portugal, dat zich niet gaarne 
mengt in de zaken van dit werelddeel, en zich zelf meer als een 
atlantische mogendheid voelt. Toch heeft het zijn lidmaatschap 
gehandhaafd en de verplichtingen daarvan, zooals de sancties 
tegen Italië in 1935, aanvaard. „Wij zijn zoo inschikkelijk," 
schreef Salazar in zijn toelichting op de begrooting van 1936, 
„dat wij onzen steun hebben verleend aan bijna iedere inter
nationale futihteit, die maar voorgesteld werd. Onze eigen poli
tiek is evenwel anders" le. 
De eigen pohtiek gaat van de opvatting uit, dat internationaal 
herstel moet berusten op nationaal herstel, en dat een land alleen 
dán een factor van vreedzame samenwerking kan worden, wan
neer het er eerst in slaagt zelf zijn interne moeilijkheden op te 
lossen. Salazar ziet zijn eigen werk, het gezond maken van 
Portugal, daarom als de beste bijdrage, die hij kon leveren voor 
den wereldvrede. Alleen een verantwoordelijke, stabiele regee
ring, die met vaste hand een bepaalden koers volgt, kan vrucht
bare onderhandelingen met anderen voeren. Dit geldt zoowel op 
zuiver pohtiek, als op economisch terrein17. 
Dit is de beteekenis van het Portugeesch nationalisme en zijn 
afkeer van al die vormen van intemationahsme, die coquetteeren 
met het idee van een super-staat, waarin alle nationahteiten zou
den opgaan en waarvan zeker de kleine volken de ergste slacht
offers zouden worden1β. Zoo moet ook artikel 4 verstaan wor
den met zijn accent op het „vrijelijk" aanvaarden van inter
nationale verdragen en gewoonten. Het is een uiting van vrees 
voor een ten nadeele van de kleine staten willekeurig gefabriceerd 
volken- en gewoonterecht. 
Als eens, op reëele wijze, de behoefte aan een super-staat mocht 
opkomen, zal Portugal zijn medewerking niet weigeren; op het 
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oogenblik echter is de menschheid daar zeker niet rijp voor en — 
zoo zij het al ooit wordt — dan is toch zeker thans elk streven in 
die richting een niet ongevaarlijke utopie. Zoolang elke geestelijke 
eenheid zoek is, kan de tijd nog niet gekomen zijn om een waar
lijk hecht verband tot stand te brengen. 
Het Portugeesch nationalisme is niet agressief. Ofschoon het 
geen natuurlijke grenzen zijn, die Portugal van Spanje scheiden, 
zijn ze acht eeuwen lang onveranderd gebleven en ouder dan die 
van bijna iederen anderen Europeeschen staat. Een Lusitania 
irredenta bestaat niet l e . 
De Nieuwe Staat verwerpt ten eenenmale de uitspraak van 
Mussolini, dat „alleen de oorlog alle menschelijke energieën tot 
hun hoogste spanning opvoert en een stempel van adel opdrukt 
aan de volken, die den moed hebben hem te trotseeren." Scherp 
is hier de scheiding der gedachten: „Een leer . . . die uitgaat van 
het vooropgezette postulaat van den vrede is vreemd aan het 
Fascisme" 20. 
Tegelijkertijd wijst de Nieuwe Staat elk soort pacifisme van de 
hand, dat slechts den oorlog bestrijdt zonder iets voor den vrede 
te doen ; dat door zijn innerlijke onwaarachtigheid tenslotte zelfs 
tot dekmantel kon worden voor hen, die Europa ten oorlog 
dreven 21. 
Het Portugeesche nationalisme wil zich ook niet te veel in het ver
leden verdiepen. De voortdurende gedachte aan de plaats, die 
Portugal eens in de wereld innam, heeft al veel te lang verlam
mend en ontmoedigend op latere geslachten ingewerkt2a. Musso
lini laat zijn gedachten teruggaan over 2000 jaar, naar het im
perium van Augustus ; Salazar echter droomt niet van een Portu
geesch wereldrijk met de baan van de zon als triomfboog; hij 
knoopt aan bij de tradities van twee eeuwen geleden, toen de 
Fransche ideeën het land nog niet van zijn ware karakter hadden 
beroofd. Beiden doen zij een beroep op de geschiedenis, merkt 
Derrick op, doch Mussolini beroept zich op een geschiedenis, 
die niet degene is van de boeren en het volk, door hem geregeerd, 
maar van een rijk, dat hun vreemd is; Salazar beroept zich op 
het eigen karakter van de Portugeesche gemeenschap а э. Zoo 
komt hij tot een zelfbewust, krachtig nationalisme, een sterke 
liefde voor vaderland en natie, veel te gezond en natuurlijk 
echter om behoefte te hebben aan opzweeping door haat tegen 
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iets anders ; een nationalisme, dat integendeel een factor van goede 
samenwerking met iedereen wenscht te zijn. „Salazar houdt van 
alle volken, te beginnen met het Portugeesche," schrijft Martin 
du Gard 2*. Als hij van Portugal weer een grootmacht wil 
maken, dan bedoelt hij dit als een morcelé grootmacht, als één, 
die een leidende rol speelt bij den strijd voor de latijnsch-
christelijke beschaving. Men zou het op zijn hoogst een geestelijk 
imperialisme kunnen noemen 25. 
Salazar wenscht zijn vaderland niet heroïsch, maar gelukkig; niet 
overrijk, maar welvarend; niet oorlogszuchtig, maar wel krach
tig; niet ongeordend, maar wel vooruitstrevend; niet afhankelijk, 
maar wel samenwerkend met anderen; „een wit, zonnig huis, 
in een verzorgden tuin, waar het leven vreedzaam is, blij, werk
zaam en menschwaardig" 2e. 

Portugal zoekt samenwerking met alle andere mogendheden. 
Het wenscht de wereld niet onder te verdeden in ideologische 
blokken, bij voorbeeld van democratische en niet-democratische 
staten, omdat het streeft naar samenwerking met volken en niet 
met stelsels, hetgeen iets geheel anders is. Tusschen dergelijke 
ideologische blokken kunnen conflicten niet uitblijven, en zoo 
leeft de menschheid, na een tijdperk van dynastieke, economische 
en koloniale oorlogen, thans weer in een periode van ideeën-
strijd, zoo men wil: van godsdienstoorlogen 27. 
Om echter betrekkingen met een ander land te kunnen onder
houden is althans eenige overeenstemming in die denkbeelden, 
gevoelens en rechtsbegrippen, waarop de beschaving steunt, on
ontbeerlijk. Op grond hiervan verzette Portugal zich, met Ne
derland en Zwitserland, tegen de opneming van Sowjet-Rusland 
in den Volkenbond, en weigerde het steeds elke samenwerking 
met Moskou, verbood zelfs" in 1939 den invoer van Russische 
waren in de koloniën. In een redevoering tot het Legioen, in 
1938, zeide Salazar, sprekende over den vijand: „Wij hebben ons 
nooit illusies gemaakt, toen hij zich moeite gaf om pacifistisch 
te schijnen te Genève, welwillend te Londen, menscluievend in 
Spanje, verstandig in de kanselarijen, beschaafd aan de Euro-
peesche hoven. En omdat hij er nooit in geslaagd is, ons te be
driegen, hebben onze zaken en degene, die wij financieren, geen 
verhezen geleden; zijn wij niet verplicht geweest, wettige rechten 
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te verleenen aan zijn ofËcieele propaganda; hebben wij niet de 
spoorlooze verdwijning te betreuren van menschen, die zich in 
goed vertrouwen onder onze bescherming hadden gesteld; en is 
ons de onaangename sensatie bespaard, dat diplomaten, die ge
accrediteerd waren geweest bij onze Regeering, ab misdadigers 
het schavot bestegen of in ongenade vielen" 2e. 
Een dergelijke situatie als ten opzichte van Rusland ontstond 
in 1936 door den Spaanschen burgeroorlog met betrekking tot 
Madrid. Nadat een bende roode militie Portugeesch grondgebied 
geschonden had, nadat de diplomatieke correspondentie her
haaldelijk was opengemaakt en onderzocht, en tenslotte een 
Portugeesch oorlogsschip te Tarragona was lastig gevallen, riep 
Lissabon op 23 October 1936 zijn gezant uit de Spaansche hoofd
stad terug. De vermelde feiten rechtvaardigen deze breuk, maar 
Salazar verborg niet den dieperen ideologischen achtergrond 
ervan: het was hem langzamerhand onmogelijk geworden, de 
Madrileensche politici nog te beschouwen als wettige Spaansche 
Regeering, waarmee men kon samenwerken 29. 
Maar, teekenend feit, het duurde meer dan anderhalfjaar vóór 
de erkenning van Franco door Portugal volgde. Dit lange tijds
verloop, waarin alle diplomatieke betrekkingen met den eenigen 
buurstaat verbroken waren, wijst op een zekere koelheid in de 
onderlinge verhouding. Dat Portugal van 1580 tot 1650 onder 
Spaansche overheersching zuchtte, is misschien wel vergeven, 
maar zeker niet vergeten. Niet vergeten door de Spanjaarden, 
zooals blijkt uit de door den communistenleider Largo Caballero 
openlijk verkondigde plannen voor de Vereenigde Iberische 
Sowjet-Repubheken, of de door sommige Franco-aanhangers 
geuite denkbeelden over „Groot-Spanje" so. Niet vergeten ook 
door de Portugeezen, zooals blijkt uit de enorme herdenkings
feesten, in 1940 voor het derde eeuwgetijde der bevrijding offi
cieel uitgeschreven, en uit de redevoeringen van Salazar, die 
altijd in zeer hoffelijke termen over Spanje spreekt, maar nooit 
zonder in denzelfden zin de woorden „Iberische duahteit" te 
vervlechten S1. Alleen in tijden van zoo diep verval, dat een voor
aanstaand Portugeesch geleerde zich schaamde, voor zijn natio
naliteit uit te komen en zich maar Spanjaard noemde, dat 
Antonio Nobre den beruchten versregel schreef: „O vrienden, 
wat een ramp in Portugal te zijn geboren!" was het mogelijk, 
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dat ook Portugeesche republikeinen — zooals de eerste President 
der Republiek na de revolutie van 1910, Teofilo Braga — van 
een „Iberische unie of federatie" droomden , 2 . 
Op 17 Maart 1939 is een non-agressie- en vriendschapsverdrag 
tusschen de beide Regeeringen geteekend, zoodat een goede 
samenwerking weer mogelijk is. Maar de diepe kloof, die de 
mentaUteit van deze volken scheidt en die grooter heet te zijn 
dan de afstand tusschen Franschen en Duitschers, kan geen mensch 
overbruggen. Van een beroemd Portugeesch kanselredenaar is 
de uitlating, dat „God ons zegt alle menschen lief te hebben, 
ongeacht hun staatsvorm of hun geloof..., zelfs al zouden het 
Spanjaarden zijn" м . En dit is dan tenslotte ook wel het eenige 
motief, dat overblijft! 

Dezelfde redenen, die Portugal scheiden van Spanje, verbinden 
het innig met Brazilië, dat in alle opzichten nauwe betrekkingen 
met het vroegere moederland blijft onderhouden. De gelijkheid 
van cultuur en taal maakt de wederzijdsche sympathie groot. 
Tenslotte is er, naast Madrid en Bio de Janeiro, nog één hoofd
stad, waar de Portugeesche gezant den rang heeft van ambassa
deur, en dat is Londen 8*. De betrekkingen tusschen Engeland 
en Portugal zijn, sinds het bondgenootschap in de veertiende 
eeuw gesloten werd, steeds gehandhaafd en vooral door de ver
dragen van 1624 en 1666, en dat van Methuen in 1703, commer
cieel en politiek nog sterker aangehaald. Misschien niet altijd ten 
voordeele van Portugal, dat door Engeland wel eens meer als 
wingewest is behandeld, of als een protectoraat, waarover be
slissingen werden genomen zonder het zelf er in te kennen 85. De 
Nieuwe Staat is er klaarblijkelijk op uit, om den buitenlandschen 
economischen invloed te verkleinen en heeft daarenboven zijn 
internationale politiek in de laatste jaren met een zelfstandigheid 
gevoerd, die in Engeland soms een zekere ontstemming ver
wekte. Portugal gaat echter zijn eigen weg, in het volle besef, 
dat een breuk hier toch nooit te vreezen valt. Een bondgenoot
schap van zes eeuwen berust niet op een toevallige sympathie, 
maar op een natuurlijke belangengemeenschap. Voor Portugal 
is de goede verstandhouding onmisbaar voor de bescherming van 
zijn koloniaal bezit. Omgekeerd hebben ook vooraanstaande 
Engelsche staatslieden, als Lord Palmerston, steeds gewezen op 
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het belang voor Groot-Brittannië van de Portugeesche alliantie. 
De Britsche positie eischt, dat de havens en kusten van Portugal 
en die van de Azoren, Madeira en de Kaap Verdische eilanden, 
gelegen langs den zeeweg naar Zuid-Afrika en naar de Middel-
landsche Zee, in bevriende handen blijven. Door vijanden van 
Engeland bezet, zouden zij een rechtstreeksche bedreiging vor
men over meer dan 2500 mijl van zeeverbindingen, voor het 
Britsche Imperium van vitaal belang. 
Bij het uitbreken van den oorlog in 1939 heeft Salazar in de 
Nationale Vergadering nogmaals openlijk uiting gegeven aan 
de gevoelens van vriendschap jegens Engeland en de volledige 
bereidheid van Portugal, zijn militaire verplichtingen na te 
komen ", 
De pohtiek van den Nieuwen Staat laat zich dus als volgt samen
vatten: naar buiten getrouw aan de verdragen, naar binnen 
werkzaam aan het weren van alle vreemde inmenging, die Por
tugals onafhankelijkheid of zelfstandigheid in gevaar brengt. 
Wil dit slagen, dan zal niet alleen de Engelsche economische 
machtspositie beperkt moeten worden, maar is het bovenal noo-
dig aan de eenzijdige oriënteering van het Portugeesche intel-
lectueele leven op Frankrijk een einde te maken. 
Het Portugeesche volk is een volk van traditie; in alle revoluties 
en woelingen heeft het zich nooit vergrepen aan de monumenten 
van zijn verleden. Dit vandalen werk heeft gewacht op de dra
gers van de Fransche cultuur, die in de eerste jaren van de 
vorige eeuw plunderend, schendend en roovend het land binnen
drongen, hun blinde vemielzucht koelden op eeuwenoude kunst
werken, de kerken gebruikten als paarden stallen en, naar het 
eigen getuigenis van Masséna, het gebied, waar zij doortrokken, 
achterUeten als een woestenij a7. 
Dit alles was meer dan een historisch feit, het was een symbool. 
Op de vernietiging van zoovele voortbrengselen der Portugee
sche cultuur volgde het verderf van die cultuur zelf: het „fran
cesismo" doordrong als een gif de Portugeesche intellectueele 
wereld. De Maeztú heeft de noodlottige beteekenis van dien 
geestelijken morbus gallicus voor Spanje aangetoond. Voor Por
tugal geldt hetzelfde. Negentig jaren van stelselmatige opvoeding 
met Fransche denkbeelden waren er noodig, om van een zacht
aardig, eerder zelfs sentimenteel volk een horde van konings-
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moordenaars en wilde revolutionnairen te maken. Gelukkig be
perkte zich dit alleen tot de bevolking der groóte steden en de 
universiteiten. Maar reeds in 1915 wees de bekende Engelsche 
lusofiel Aubrey Bell op het groóte gevaar van de voortschrij
dende denationaliseering van het volk in zijn geheel door Fran-
sche leerboeken, wetten en gebruiken **. 
De Nieuwe Staat is gelukkig een andere richting ingeslagen, en 
een juister nationaal besef ontwaakt. 
Wil Portugal werkelijk de groóte verdediger worden van de 
latijnsch-christelijke beschaving, dan mag het niet zijn een Engel-
gelsch wingewest of een bij wagen van de Fransche cultuur; 
niet het Portugal der Engelschen of het Portugal der Franschen, 
maar het Portugal der Portugeezen. 

„Wie veronderstellen zou, dat alles nu gedaan is, of omgekeerd, 
dat er niets gedaan is, die begrijpt niet wat er geschiedt en even
min hoe moeilijk te bereiken het einddoel is, dat wij ons hebben 
gesteld. Een zoo uitgebreide en zoo diepgaande revolutie mist 
elke beteekenis, wanneer zij niet bewerkt wordt door de gelei
delijke opneming van de nieuwe beginselen, die het leven der 
menschen bezielen. Wij bevorderen haar welslagen, naarmate 
wij haar sterker in het hart dragen" S9. 
Tenslotte eischt elk maatschappelijk en nationaal herstel een ver
betering van de gezindheid der menschen. Dit is voor sommigen 
een reden om iedere poging tot herstel te beschouwen als een 
utopie en zich over te geven aan een fatalistische berusting. Dit 
is voor anderen een reden om van iedere poging tot herstel af 
te zien, zoolang de gezindheid niet goed en wel veranderd is. 
Zij, die behooren tot de eerste groep zijn alleen maar beklagens
waardig; de aanhangers van de tweede evenwel zijn bovendien 
gevaarlijk: hun werkeloosheid neemt een misleidend ideahstisch 
voorkomen aan. Een tikje historisch materialisme zou dergelijken 
geesten misschien geen kwaad doen. Niemand behoeft zich 
illusies te maken over een moreele massa-bekeering, zoolang de 
huidige maatschappelijke wanorde aanhoudt. 
De geschiedenis levert voorbeelden genoeg van wijzigingen in 
de mentaliteit van een volk of een werelddeel, snelle verslechte
ringen en langzame verbeteringen. Niet alle verwachtingen in 
die richting zijn dus overspannen. Maar men dient op dit punt 
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wel realistisch te zijn. Salazar heeft een noodzakelijke onder
scheiding gemaakt: „De verschillende rassen en nationaliteiten 
hebben twee soorten van gebreken: aangeboren gebreken, die 
wel bestreden, maar nooit met geweld uitgeroeid kunnen wor
den, en die altijd een Latijn van een Slaaf of een Angelsakser 
zullen onderscheiden; en de ingeroeste gebreken, de verworven 
ondeugden, in het bijzonder fouten van opvoeding en men-
taHteit. Het is bijna nutteloos ten strijde te trekken tegen de 
eerste, die altijd weer de overhand krijgen; maar het is niet zoo 
moeilijk of zoo onmogelijk als men wel eens voorwendt, om 
het tweede soort geleidelijk aan uit te roeien en weg te wer
ken" «. 
De groóte moeilijkheid is, hoe deze onderscheiding op de wer
kelijkheid toe te passen; de groóte vraag, hoe de verworven 
ondeugden uit te delgen. Zal de Nieuwe Staat hierin slagen? In 
de Portugeesche geschiedenis is één verschijnsel, dat tot een 
groóte bezorgdheid stemt, waaraan ook Salazar uiting heeft ge
geven : „Wij hebben behoefte aan iets, dat wij nog nooit bezeten 
hebben en waarvan het voelbare gemis oorzaak van onze ups 
and downs is geweest: wilsvorming, om continuïteit aan den 
arbeid te geven. Van tijd tot tijd verschijnt er in de geschiedenis 
van Portugal een koning, een staatsman, een leider, die het volk 
meesleept, die een brok historie schept, en bij wiens heengaan 
of dood alles weer terugvalt tot het oude. Ons verleden is vol 
schoonheid, vol opflitsingen, maar vooral in de laatste eeuw heeft 
ons ontbroken een kracht, die met minder schittering maar met 
meer vasthoudendheid te werk ging, met minder uiterlijk ver
toon en met meer diepgang. Als het er alleen om gaat een beroep 
te doen op de heldhaftigheid van ons volk, zonder in zijn men-
taUteit, zijn wijze van denken en zijn wijze van handelen ver
andering te brengen, dan kan men het voor een oogenblik op
voeren tot daden van een epische grootheid. Maar het is slechts 
om zich te branden aan het vuur van die eeuwige vlam en om 
dan weer terug te zinken in dat ziekelijk fatahsme, waaraan de 
muziek der fados uitdrukking geeft. Daarom zijn wij een volk, 
dat altijd heimwee heeft, dat ver staat van de werkelijkheid, om
dat het op zekere oogenblikken te veel geleefd heeft in een 
heroïeke schijn-werkelijkheid. Om dus iets nieuws tot stand te 
brengen, een hervormingsarbeid, moeten wij in de allereerste 
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laats den afzonderlijken mensch vernieuwen en hervormen, 
em doen harmoniëeren met zijn omgeving, met zijn eigen 

bodem" ", 
Zoolang dit niet gelukt is, blijft de toekomst van Salazars werk 
in Portugal altijd onzeker. Maar het zou onjuist zijn, de waarde 
ervan alleen naar zijn beteeken is voor Portugal af te meten. 
De Amerikaansche Universiteit van Fordham verleende in 1938 
aan Salazar den graad van doctor honoris causa en prees hem 
bij die gelegenheid als „priester en profeet van een nieuwe 
maatschappelijke orde", als den „meest eminenten burger van 
de katholieke wereld" 4a. En dit is slechts één van de vele uitingen, 
getuigend van het ontwakende besef, dat Salazars optreden een 
les inhoudt voor de geheele menschelijke samenleving van dezen 
tijd. Hij toont ons, dat er nog andere wegen ingeslagen kunnen 
worden, dat er nog andere oplossingen zijn dan die, waarvan 
de pers ons dagelijks de heerlijke resultaten mededeelt. Wij be
hoeven ons niet de keus te laten opdringen tusschen de anarchie, 
die het slotresultaat is van het individualisme, of de tyrannie, 
waartoe het collectivisme kan voeren. Wat in Portugal gebeurt, 
raakt daarom ons allen; „nostra res agitur", schrijft De Reynold 
met recht ", 
Salazar is zich van dezen dieperen zin van zijn werk wel bewust. 
„Nu wij, zonder ons zelf te beschouwen als een uitverkoren 
volk — als een volk, dat tot gids strekt aan andere volken — 
bezig zijn aan de oplossing van onze moeilijkheden en door op
eenvolgende proefnemingen eenige vaste gegevens tusschen de 
duizenden wisselende politieke elementen trachten te ontdekken, 
is het geen wonder, wanneer zij, die ons gadeslaan, de afstraling 
zien van dat stuk pure menschelijkheid, dat in ons werk besloten 
ligt, en dit op sommige punten beschouwen als van universeele 
beteekenis, omdat het in overeenstemming is met de mensche-
lijke natuur" 4*. 
In Portugal heeft men van Salazar wel gesproken als van „een 
heilige, die staatsman werd", en deze combinatie van eigenschap
pen in den persoon van den leider der Regeering is ongetwijfeld 
een zegen geweest voor dit land, na het corrupt verleden. Maar 
de schepper van den Nieuwen Staat toonde niet alleen, dat een 
heilige een staatsman zijn kan; hij verdedigde bovendien die veel 
wonderlijker waarheid, dat zelfs een staatsman een heilige kan 

l 

421 



zijn, dat het niet noodig is alle moraal en menschelijkheid te 
negeeren of te misbruiken, om een modernen staat tot bloei te 
brengen en een volk op te heffen, en dat de kern van alle politieke 
wijsheid is, de natuur niet te bestrijden, maar haar bij te staan. 
Te zeggen, dat al deze waarheden in de wereld van heden ver
geten waren, zou grootelijks onrecht doen aan een schare van 
geleerden en schrijvers, die niet nagelaten hebben ze zonder 
ophouden te verkondigen. Wat vóór de komst van Salazar op 
beklemmende wijze en in klimmende mate ontbrak, was een 
practische demonstratie ervan. De menschheid van thans zal geen 
staats- en maatschappijleer aanvaarden op de verzekering, dat 
deze in overeenstemming is met de leer der Kerk; wat haar 
aangetoond moet worden is, dat een bepaalde orde van staat en 
maatschappij rationeel is, in overeenstemming met de eischen 
van het gezond verstand en het algemeen welzijn 45. 
Voor wat hij heeft bijgedragen tot het leveren van dit bewijs, 
moeten wij Salazar dankbaar zijn. Als ik den Nieuwen Portugee-
schen Staat een toepassing noem van de katholieke, of juister 
gezegd rationeele maatschappij- en staatsleer, dan wil ik daar
mede niet te verstaan geven, dat ik de toepassing in alle opzichten 
volmaakt, en nog veel minder, dat ik haar de eenig mogelijke 
acht. Ik heb een poging gedaan aan te toonen, op welke punten 
specifiek Portugeesche toestanden en omstandigheden hun stem
pel op de uitwerking der beginselen drukten. Ik heb hier en daar 
op die uitwerking "eenige kritiek geoefend, al was dit zelden 
principicele kritiek. Dat ik een bepaalde oplossing als gelukkig 
beschreef, houdt nog niet in, dat ik haar overal elders ter navol
ging zou aanbevelen. 
Andere landen en andere tijden vragen andere vormen. Maar 
willen deze vormen tot heil van het betrokken volk strekken, 
dan zullen zij moeten berusten op dezelfde algemeene begin
selen, die Salazar aan zijn arbeid ten grondslag legde. 
Over de uitwerking kunnen en zullen de vakgeleerden blijven 
twisten. „Estudar com dúvida", in twijfel onderzoeken. Het is 
de opgave, door Salazar zelf gesteld. Maar wil dit alles niet 
vruchteloos blijven, dan zal toch eens het oogenblik moeten ko
men, dat de knoop wordt doorgehakt, dat een keuze wordt 
gedaan. Want een tweede opgave, oneindig moeilijker nog 
komt naast deze eerste: „realizar com fé"; verwezenlijken met 
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vaste hand en zekerheid, met vertrouwen op de toekomst, met 
genoeg pessimisme om de wereld verkeerd te vinden en genoeg 
optimisme om haar niet onverbeterlijk te achten, met vertrouwen 
en geloof bovenal op Hem, van Wien ons de troostrijke ver
zekering gewerd: „Deus sanabiles fecit nationes." God heeft de 
volkeren geneeslijk gemaakt! 
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A A N T E E K E N I N G E N 

AANTEEKENINGEN BIJ DE INLEIDING. blz. ί—5 

1. VgL wat Oppenheim zeide van „de drie zuilen, die het gebouw der 
rechtswetenschap dragen", en die voortkomen „uit de werkplaatsen der 
philosophie, der geschiedenis en van het werkelijke leven". Oppenheim: „De 
theorie van den organischen staat en hare waarde voor onzen tijd", pag. 8, 
geciteerd bij Prof. Mr. R. Kranenburg: „Het Nederlandsch staatsrecht", 
deel I, pag. 72. 
2. „Il Fascismo è la forma piò schietta di democrazia se il popolo è conce

pito, corno dev'essere, qualitativamente e non quantitativamente..." Mussolini: 
„La dottrina del Fascismo", Enciclopedia Italiana, XIV, pag. 847. Zie verder 
hierover: Gaetano Gonçalves: „Traços fundamentáis da nova ordern jurídica"; 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 280. Vgl. over de noodzakelijk
heid van het vooropstellen van definities Prof. Mr. P. W. Kamphuisen: „Be
schouwingen over rechtswetenschap", pag. 11—12. „Een oneindig aantal 
discussies zijn ab initio tot onvruchtbaarheid gedoemd, uitsluitend daarom, 
omdat de tegenstanders dezelfde woorden voor verschillende begrippen 
gebruiken". Evenzoo Prof. Dr. J. H. E. J. Hoogveld: „Inleiding tot de 
wijsbegeerte", deel I, pag. 61. 

3. Onder „organen der souvereiniteit" verstaat de Portugeesche staatsrechts
wetenschap de hooge staats-organen: President der Republiek, Regeering, 
Nationale Vergadering en rechterlijke colleges, waardoor het bestuur, de wet
geving en de rechtspraak worden uitgeoefend. Zoo spreekt ook J. H. Nickel: 
„Radoneele maatschappij- en staatsleer", pag. 35 van „organen der gezags-
oefening." De hooge staats-organen zijn als zoodanig organen van de opperste 
gezagsoefening op wereldlijk gebied, met andere woorden: organen der 
souvereiniteit. 

4. In de moderne Portugeesche staatsrechtswetenschap wordt de nadruk 
gelegd op de tegenstelling tusschen het „wettelijke land" (pais legal), dat is 
de Staat met zijn hooge organen, en het „werkelijke land" (pais real), dat is 
de volksgemeenschap met haar verschillende levenskringen. 

AANTEEKENINGEN BIJ: VOORGESCHIEDENIS EN GESCHIEDENIS 
VAN DE PORTUGEESCHE GRONDWET VAN 1933. 

1. In de voorrede, speciaal door hem geschreven voor de Fransche uitgave 
van eenige zijner redevoeringen „Une révolution dans la paix" spreekt hij 
van „ . . . l'instabilité et . . . le manque de persévérance — défaut capital de 
notre race — dans l'exécution d'un plan déterminé." Pag. xix. 

2. „Eramos o instrumento, о servo, a mula de carga da Inglaterra, desde que 
ella nos arrebatara das mâos do francez, Beresford, nomeado general do nosso 
exercito, foi de facto um proconsul, um rei." J. P. Oliveira Martins: „Historia 
de Portugal", II, pag. 246. 
In gelijken geest: Dr. G. Weber: „De geschiedenis der wereld van het begin 
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der Fransche omwenteling af, tot op onze dagen", II, pag. 469. К. F. Becker: 
„Algemeene geschiedenis", EX, pag. 295. Théodoric Legrand: „Histoire du 
Portugal du Xle siècle à nos jours", pag. 142. 

3. „Fez-se urna consdtuiçâo pouco mais ou menos republicana, mas in-
teiramente inadequada ao paiz. Repedram-se, palavra por palavra, traduzidos 
em portuguez, ou cousa semelhante, os discursos mais celebres do Choix des 
rapports, ou as paginas mais excéntricas de Rousseau e de Bentham." Alexandre 
Herculano geciteerd door Oliveira Martins, Π, pag. 252. „Os revolucionarios 
de 1820, imbuidos das chimeras jacobinas que a invasäo franceza propagara 
em Portugal, foram nobres; mas — triste força é confessal-o — foram um 
tanto ridiculos. Cegava-os a idolatría da liberdade..." Oliveira Martins, 
t.a.p. Pommeranz-Liedtke und Richert: „Portugal", pag. 46. 
4. Legrand, pag. 143. I. Many: „Étude critique sur la Constitution de la 

République portugaise" (Thèse, Paris 1915), pag. 2. 
„De buitengewone Cortezvergadering, die als constitueerende volksvertegen
woordiging de wedergeboorte van het koninkrijk Portugal moest bewerken, 
was het sprekend evenbeeld van de wetgevende vergadering te Madrid, ja 
in het pasklaar maken van de Spaansche staatsregeling voor de behoeften der 
natie stelde zij de constitutie van het jaar 1812 nog in de schaduw. Het be
ginsel der volkssouvereiniteit was in de Portugeesche constitutie zoo streng 
volgehouden en op alle onderdeelen der staatsregeling toegepast, dat van de 
monarchie, als uitvoerende macht, niet veel meer dan een bleeke schim over 
was gebleven." Weber, II, pag. 473. Arthur Ribeiro Lopes: „Histoire de la 
République Portugaise", pag. 43. 
5. Legrand, pag. 143. 
6. Many, pag. 2; Lopes, pag. 47. 

Legrand, pag. 145. Verg. Prof. Mr. Dr. A. A. H. Struycken: „Het Staatsrecht 
van het Koninkrijk der Nederlanden", pag. 37; Kranenburg, deel I, pag. 57. 
Becker, IX, pag. 328. 

7. Legrand, pag. 145. Verg. Lopes, pag. 53; J. J. Tavares de Medeiros: „Das 
Staatsrecht des Königreichs Portugal", pag. 21—22. 

8. Oliveira Martins, II, pag. 250. 
9. Prof. Paul Descamps werd door de Portugeesche regeering in staat gesteld 

in de jaren 1930 tot 1935 een zeer diepgaande sociologische studie te maken 
van het huidige Portugal. Studenten van de universiteiten te Lissabon en te 
Coimbra waren hem behulpzaam in het verzamelen van tallooze gegevens 
over de levensomstandigheden en de heerschende opvattingen in alle beroepen 
en in alle streken van het land. Het resultaat van deze onderzoekingen legde 
Descamps neer in zijn werk: „Le Portugal — La vie sociale actuelle", dat ook 
een onmisbare hulpbron is voor een goed begrip van den opzet der nieuwe 
corporatieve wetgeving. Op tal van plaatsen constateerde Descamps ook thans 
nog de min of meer vijandige houding van de boerenbevolking tegenover 
den staat. „L'État ne jouit pas d'une grande faveur aux yeux des paysans. Il 
exige des impôts et le service militaire. En retour il leur semble qu'il ne donne 
pas grand'chose. Des écolese Cela ne leur paraît pas d'une utilité indispensable. 
La route nationale! La sécurité intérieure et extérieure! Us n'en réalisent pas 

426 



biz. 8 
bien l'importance. Ik ressentent plus directement les griefs." Pag. 43. VgL 
Husson: „Notes sur le corporatisme au Portugal", art. in „Revue économique 
internationale", 1936, deel ΠΙ, pag. 536; De Unamuno: „Рог tierras de Portugal 
y de España", pag. 76. 
Het percentage der bevolking, dat van den landbouw leeft, bedroeg een 
kwart eeuw geleden nog ongeveer 85. Gonzague de Reynold: „Portugal", 
pag. 102. 
10. Dr. Abraham Kuyper: „Om de oude wereldzee", П, pag. 475. Becker, 
I, pag. 328. Michael Derrick: „The Portugal of Salazar", pag. 108; Freppel 
Cotta: „Economie planning in corporative Portugal", pag. 1 ; Arthur Ribeiro 
Lopes: pag. 23, 24. 
„L'intronisation du système parlementaire fut l'œuvre de quelques idéalistes 
qui profitèrent de la rivalité existant entre les deux branches de la famille 
royale pour introduire dans le pays une organisation politique parfaitement 
ignorée du peuple." F. I. Pereira dos Santos: „Un état corporatif— La consti
tution sociale et politique portugaise", pag. 4. „Les innovateurs de 1822, 1826 
et 1838 se sont laissés égarer par une fausse vision des choses, en prétendant 
instaurer dans le pays un régime auquel celui-ci n'était en rien préparé." Zelfde 
werk, pag. 18. 
„Le Portugal doit ces tristes résultats à la contradiction qui existe entre le 
degré de culture auquel il s'est arrêté et le régime politique auquel on l'a soumis. 
Le peuple portugais se compose pour les quatre cinquièmes d'illettrés, et le 
Portugal est pourvu des institutions parlementaires les plus compliquées." 
M. Desdevises du Dézert in de „Histoire générale du IVe siècle à nos jours, 
publiée sous la direction de Ernest Lavisse et Alfred Rambaud", XII, pag. 338. 
„O novo systema trazia рог alicerces a vontade commun, a soberanía do 
povo, segundo os dogmas da novissima religilo da Franca; mas quem diría 
ao certo quai era esse querer, em um povo abatido e morto, ignorante das 
formulas, adverso aos systemasî... Sem prèvia iniciaçâo, davamnos, pois, a 
Uberdade, a soberanía popular, e tantas outras cousas cujo valor ignoravamos, 
cujos merecimentos contestavamos em nome das nossas tradiçôes". Oliveira 
Martins, II, pag. 282—283. 
„D'este conflicto de opiniöes e pessoas nasceu urna situaçâo que todos vieram 
a reconhecer intoleravel. Quando dizemos todos, referimo-nos aos políticos; 
porque, na sua grande massa, o povo, nao comprehendendo a nova religiao, 
desadorava-a por ver que esse verbo novo nao conseguía estabelecer urna paz 
e urna fortuna que agora, depois de 34, já pelo menos sabia desejar. A nova 
authoridade dizia fundir-se na vontade collectiva, porque o direito divino 
fora condemnado; mas como tal authoridade nao existia, por faltar ao povo 
a consciencia da sua força e a ìntelligencia para usar d'ella, о systema traduzia-se 
apenas por urna successäo de chimeras, um rosario de mentiras, á sombra das 
quaes pullulava um formigueiro de ingenuos crentes e de aventureiros atrevi
dos". Oliveira Martins, II, pag. 293—294. 
11. „Il (le parti Uberai) se présentait aussi comme un parti national, mais il 
n'avait aucun contact avec le peuple qui demeura complètement étranger au 
nouveau régime. Les libéraux formaient une caste d'inteUectuels idéalistes et 
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de poUticiens réalistes, du moins à leur point de vue. Quant au peuple, manié 
par les caciques locaux, il formait le troupeau passif où l'on recrutait les 
électeurs nécessaires." De Reynold, pag. 174. 
„Le droit public de l'État Nouveau", pag. 6. 
„En se donnant un régime Uberai et parlementaire, copié sur le régime anglais, 
mais tout inspiré d'idées françaises, d'idées révolutionnaires, le Portugal perdait 
aussi, ou achevait de perdre, sa base morale et sa base historique . . . En effet, 
s'il est en Europe un pays que les idées démo-libérales devaient nécessairement 
désagréger, c'est bien le Portugal. Le caractère portugais est porté de soi-
même à un individualisme exagéré, par conséquent à la division et même à 
l'anarchie. L'esprit portugais devait trouver dans le libéralisme et la démocratie 
une occasion nouvelle de cultiver ses chers défauts, car un peuple cultive tou
jours avec plus de plaisir ses défauts que ses qualités. Le vague et généreux 
idéal que lui offraient le Hbéralisme et la démocratie, convenait à merveille 
à sa sentimentalité. Il convenait aussi à sa paresse, puisque le hbéralisme est 
optimiste par essence, fait toujours confiance à l'homme, est penuadé que les 
institutions agissent par leur vertu propre, annonce sans cesse qu'il va réaliser 
demain ce qu'il est incapable de faire aujourd'-hui. Quant au parlementarisme, 
il était voué à l'impuissance, dans ce pays où chacun se figure que son opinion 
a du poids, où les questions personnelles jouent un si grand rôle, où l'on aime 
tant à se disputer et к conspirer. Quant au suffrage universel, il ne pouvait 
être qu'un mensonge, mis entre les mains d'un peuple illettré, sans éducation 
politique, gouverné par des chefs de clan. Et quant au gouvernement con
stitutionnel, il était voué à l'instabilité, dans ce pays déjà trop porté par lui-
même au changement." De Reynold, pag. 172—173. 
12. De Reynold, pag. 172—173. 
13. „Spiritual conflict is more fruitful of instability in the State than conflict 
of any other kind, and there is acute spiritual conflict, conflict in every man's 
conscience and ill-ease throughout the commonwealth when the realities of 
society are divorced from the moral base of its institutions." Hilaire Belloc: 
„The servile State", pag. 86. 
14. Pereira dos Santos, pag. 18. De Reynold, pag. 175. Becker, X, pag. 138. 
15. „Estes pastores sem grei, e esse grupo de homens desnacionalisados pela 
educaçâo franceza que Ihes ensinára os dogmas da novissima idolatria da Li-
berdade e do Progresso..." Oliveira Martins, II, pag. 280. 
16 tal é a condicio fatai de todas as dictaduras ou cesarismos, e este é 
о verdadeiro nome da revoluçâo de 34. Quando um hörnern, ou um grupo, 
ітрбе a urna naçâo о regime, embora salutar, que elle nao pede espontanea
mente; quando se infringem assim as leis da natureza com os impetos da vontade 
humana, as consequencias sâo por toda a parte as mesmas." Oliveira Martins, 
Π, pag. 287—288. 
„Dès lors, le règne personnel de Marie I I . . . se passa en luttes et en révolutions 
pohtiques au cours desquelles le Portugal fit un terrible apprentissage de la vie 
constitutionnelle auquel il n'était nullement préparé." Legrand, pag. 148. 
„A anarchia historica terminara por urna violenta explosäo de todas as paixOes 
antigas feita hörnern na pessoa de D. Miguel; e por urna destruiçâo formal 
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biz. 9—10 
de todo o passado, por urna negaçâo absoluta cujo apostolo foi Mousinho, 
cujo braco foi D. Pedro. Depois d'està decisiva campanha em que a historia 
foi vencida, os echos dos combates prolongaram-se no tempo . . . A idobtria 
da libcrdade e do progresso, em cujo nome os ideólogos o (paiz) agitaram com 
successivas révoltas, só podia ser um culto para os homcns educados pela Europa 
contemperanea. O povo quando os seguía, era apenas arrastado por seduccöes, 
por influencias, por illusöes — porque nao havia, nem podia haver η'elle con-
sciencia. A vida politica da naçâo, debatendo-se entre as ambiçSes e as ideas 
apaixonadas dos chefes de partido, foi por vinte annos urna desordem." Oli-
veira Martins, II, pag. 292—293. 
17. „A anarchia espontanea revestirá até ao principio do seculo um carácter 
manso; agora, depois da invasáo, depois de 20, depois da independencia do 
Brazil, a sociedade perdida, rota, núa, faminta, sem lerne e sem governo, cae 
η'urna anarchia feroz. Entao, as altas-classes conservavam um dominio e urna 
authorídade: era urna doce anarchia aristocratica; depois, os ataques de 20, a 
fuga do rei, as successivas provas de incapacidade, destruiam no povo o respeito, 
sem Ihe mudar a paixáo. Era ainda monarchico e beato, mas de um modo 
rude e demagogico. A monarchia desee ás ruas, e Portugal chega a offerecer 
о mais acabado exemplo de urna dictadura da plebe." Oliveira Martins, Π, 
pag. 257. 
18. „Vers 1850, à la fin des grands troubles politiques dont le pays a souffert 
durant cinquante années, le Portugal se trouvait sans activité économique, sans 
capitaux, et presque sans hommes capables de conduire un mouvement de 
reconstruction nationale." L. Poinsard, geciteerd bij Pereira dos Santos, pag. 4. 
19. Weber, III, pag. 342. 
20. Vasco de Carvalho: „La domination portugaise au Maroc", pag. 53. Vol-
gens anderen zelfs slechts één millioen. Pommeranz-Liedtke und Richert, 
pag. 181; „Portugal", Fransche uitgave, no. 28, pag. 17. 
21. Oliveira Martins, II, pag. 26—27; Pommeranz-Liedtke und Richert, 
pag. 32—33. 
22. Oliveira Martins, II, pag. 250. 
23. Oliveira Martins, II, pag. 286. VgL Lopes, pag. 57. 
24. Manfred Zapp: „Portugal als autoritärer Staat", pag. 34. Vgl. Lopes, 
pag. 101. 
25. „Pendant 40 ans (depuis 1852), on a recouvré paisiblement l'impôt, on 
a remboursé le coupon de la dette, fonctionnaires et fournisseurs ont été payés 
ponctuellement, on a mis en chantier maint ouvrage d'intérêt pubUc. Mais 
c'est tout. Sous cette belle apparence, le mal couvait toujours. Et pire que le 
mal, le médiocre. Car tout y a été médiocre. Le déficit, à chiffres réduits, et 
que, pourtant, on n'arrivait pas à arrêter. Les impôts, sans plus-values, en 
méconnaissance de la matière imposable. La dette, affichant la détresse, rien 
que par les procédés maladroits d'un débiteur resté, en somme, modéré et 
honnête. Les services, à rendement inférieur. Les travaux sans programme 
d'ensemble et sans esprit de suite, Médiocrité envahissante..." Fernando 
Emygdio da Silva: „La politique monétaire du Portugal", pag. 12. 
26. Legrand, pag. 157. Zapp, pag. 80. Talrijke voorbeelden van belangrijke 
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industrieën en bedrijven in de handen van buitenlanders bij Descamps, pag. 
284, 285, 286, 290, 367, 448, 449, 451. Zie ook Oliveira Martins, Π, pag. 207 
en 295; Derrick, pag. 76; L. Papy et M. Th. Cadala: „Le Portugal", pag. 154; 
Sieburg „Neues Portugal", pag. 172. 
27. Pereira dos Santos, pag. 6. De Reynold, pag. 175. 
28. Legrand, pag. 153; Lopes, pag. 94 e.V.; Pommeranz-Liedtke und Richert, 
pag. 50—51. 
29. Kuyper, II, pag. 482. Dr. H. Brugmans: „De buitenkndsche politiek van 
het Brusche Rijk van omstreeks 1870 tot 1914", pag. 50. 
30. David Hannay in „The Cambridge modem history", pag. 271. 
31. Emygdio da Silva, pag. 13; Thomaz Wylie Femandes: „L'œuvre du 
Professeur Salazar", pag. 4—5. 
32. Encyclopaedic Winkler Prins, sub voce: Portugal — Geschiedenis. 
33. „The Cambridge modem history", pag. 270. De Reynold, pag. 175. 
„Les ministères se succédèrent, tous incapables de réaliser la politique de ré
formes et d'économies qui eût ramené l'ordre et la confiance dans le pays. 
Dans une sorte de mouvement rotatif, les regeneradores, parti de droite, et les 
progressistas, parti de gauche, occupaient le pouvoir à tour de rôle." Legrand, 
pag. 154. Derrick, pag. 33; Lopes, pag. 113; Pommeranz-Liedtke und Richert, 
pag. 49. 
34. Visconde de Alcobaça: „What Portugal owes to Dr. Salazar: a debt of 
gratitude", pag. 7—8. De Reynold, pag. 174—175. Pereira dos Santos, pag. 
5—6, 17. Kuyper, II, pag. 478. 
„ . . . the country has been governed by contending factions of professional 
politicians who have had no other aim than their own immediate personal 
advantage." „The Cambridge modem history", pag. 269. Derrick, pag. 34. 
35. „Mais les partis ne sont guère que des coteries, dont les chefs luttent les 
uns contre les autres avec une complète absence de scrupules et un parfait oubli 
de l'intérêt public. Tout est apparence et mensonge. Le roi est censé ne pas 
gouverner, et il suspend les garanties constitutionnelles par simple décret. Les 
ministres sont censés responsables, et ils commettent impunément toutes les 
illégalités. Les élections sont censées libres, mais les Chambres sont toujours 
favorables au cabinet qui dirige les élections. Les municipalités, les magistrats 
ne sont pas plus indépendants que les députés." „Histoire générale du IVe 
siècle à nos jours", pag. 338—339. 
36. Een zeer uitvoerige uiteenzetting over de dictatuur-Franco, over de oor
zaken en de geschiedenis van den moord op den Koning, geeft Dr. Abraham 
Kuyper, die in die jaren Portugal bereisde en Franco ook persoonlijk ontmoette, 
in zijn reeds aangehaald werk, pag. 476—487. Zijn voorstelling verschilt hierin 
van die van Legrand, pag. 155, dat volgens Kuyper Franco zich schuldig 
maakte aan dezelfde onwettige pressie bij de verkiezingen als zijn voorgangers, 
terwijl volgens Legrand Franco slechts een kleine meerderheid had in de Cortes, 
„ayant sans doute trop strictement appliqué sa politique de probité électorale." 
In denzelfden geest Lopes, pag. 115,116,140, 144. Zie verder Léon de Poncins: 
„Le Portugal renaît", pag. 20—26. Dr. Heinrich Schurtz in Helmolts „Welt
geschichte", III, pag. 472—473. De Reynold, pag. 263—264, pag. 175—176; 
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Derrick, pag. 34—36. De Unamuno „Por tierras de Portugal y de España", 
pag. 40. 
37. Pereira dos Santos, pag. 8. D. F. X. P. Duijnstee O.E.S.A.: „De kerk
vervolging in Portugal", pag. 23. Legrand, pag. 156; Derrick, pag. 37. Eenige 
dagen na den aanslag brachten de Republikeinen reeds een plechtige openbare 
bloemenhulde op het graf van de moordenaars. Lopes, pag. 154; De Unamuno: 
„Por tierras de Portugal y de España", pag. 48. 
38. De Poncins, pag. 31—37. D. F. X. P. Duijnstee, O.E.S.A.: „Kerk en 
Staat in hunne wederzijdsche verhouding van kerkrechtelijk en geschied
kundig standpunt beschouwd", II, pag. 158—160. 
39. Legrand, pag. 156, 164. Pereira dos Santos, pag. 7. Duijnstee, „Kerk en 
Staat", II, pag. 158. De Reynold, pag. 176. Sieburg, pag. 125. Zapp, pag. 
31—33. Oliveira Martins, II, pag. 251, 286. Weber, III, pag. 339. Jac. P. van 
Term: „Het ontstaan, streven en einddoel der Vrijmetselarij", pag. 242—243. 
Jac. P. van Term: „Van Heidendom tot Paganisme — Studiën over Vrij
metselarij", pag. 479—480. Zeer uitvoerig de Poncins, pag. 13—51, die evenals 
Van Term zeer positieve uitspraken aanhaalt van Br. Prof. Borges Grainha, 
den geschiedschrijver der Portugeesche Vrijmetselarij en van Br. Dr. Scbasriao 
de Magalhaes Lima, den Grootmeester van het Portugeesche Groot-Oosten. 
Verder Derrick, pag. 34 en 37; Karl Strupp: „Die portugiesische Verfassung 
vom 21 August 1911", Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 
Band VII, pag. 436; J. Bainville: „Les dictateurs", pag. 202; Lopes, pag. 137, 
168; Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 48; Devane: „The religious 
condition of Portugal", pag. 581. 
40. De Reynold, pag. 18, 177. Lopes, pag. 211 e.v. Pereira dos Santos, pag. 
10—11. 
41. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 13—17.Emygdio da Silva, pag. 15. 
Dr. Jcäo Pinto da Costa Leite (Lumbrales): „A doutrina corporativa em 
Portugal", pag. 9. Freppel Cotta, pag. 2. 
42. Sieburg, pag. 147—149. Zapp, pag. 34, 73. Otto Hammann: „Zur Vor
geschichte des Weltkrieges", pag. 47. 
„Die Gelegenheit war günstig. Portugal, der böse Zahler, befand sich in einer 
Geldklemme, unter der seine Gläubiger, Deutschland wie England, seit Jahren 
htten, da sie gar keine Zinsen mehr erhielten." Bernhard Fürst von Bülow: 
„Denkwürdigkeiten", I, pag. 274. 
43. „There was the . . . same concession from time to time to some German de
mand. The instance I have in mind is the Secret Agreement with Germany about 
the Portuguese Colonies in Africa... I had occasion then to look at the old papers 
in the Foreign Office to see what agreement was made. It seemed to me clear, 
from what I saw in them, that the Agreement had been made very reluctantly 
so far as Lord Salisbury was concerned, and only in deference to German 
insistence — pressure would hardly be too strong a word." Viscount Grey of 
Fallodon: „Twenty-five years", I, pag. 99. 
De Engelsche stukken zijn afgedrukt in G. P. Gooch and Harold Temperley: 
„British documents on the origms of the War", I, pag. 42—99. Vgl. Lopes, 
pag. 90 e.v. 
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44. Grey of Fallodon, I, pag. 99—100. Het Portugeesch-Engeische verdrag 
van 14 October 1899, door verwisseling met een latere overeenkomst meestal 
ten onrechte aangeduid als het Windsor-verdrag, werd aan de Duitsche regee-
ring eerst dertien jaar later bekend. 
„Natürlich stand dieser Windsor-Vertrag mit dem Geist des deutsch—englischen 
Abkommens über die portugiesischen Kolonien in flagrantem Widerspruch. 
Er war nicht nur eine Garantie für Portugal, sondern geradezu eine Ermunterung 
für dieses Land, seine Kolonien nicht zu belasten." Von Bülow: „Denkwürdig
keiten", I, pag. 274. Hammann, pag. 48—50. 
Bij zijn bezoek in 1903 aan Lissabon zeide Koning Edward VII onder minuten
lange toejuichingen o.a.: „The military history of the union of our two flags 
is one of the most precious and most glorious chapters in the annals of my 
Empire, and it is my most fervent and cherished hope that, encouraged and 
strengthened by these glorious traditions, our two countries may, side by 
side, tread the peaceful path of progress and civilisation, and that by unity 
of purpose in our commercial policy we may joindy contribute to the further 
expansion of trade and industry in our respective countries and colonies, the 
integrity and preservation of which is one of my dearest aims and objects." 
Sir Sidney Lee: „King Edward VII — A biography", II, pag. 225. 
45. Von Bülow: „Denkwürdigkeiten", I, pag. 274. Over de Engelsch-Portu-
geesche verhouding zie Gooch and Temperley, VIII, pag. 49—80. Over de 
hernieuwde Duitsch-Engebche onderhandelingen van December 1911 tot Juli 
1914 hetzelfde werk, volume X, part Π, pag. 421—579. 
„Inzwischen war König Edward VII. gestorben, und Portugal war Republik 
geworden. Durch die Vertreibung des portugiesischen Königshauses waren 
für die enghsche Politik gewisse Rücksichten persönlicher Natur in Wegfall 
gekommen. Die revolutionären Wirren hatten die Fähigkeit Portugals, auch 
nur eine Schemherrschaft über seine Kolonien zu erhalten, noch stärker in 
Frage gestellt. Es schien also die Möglichkeit gegeben, jetzt zu einer wirksamen 
Verständigung zu kommen." Karl Helfferich: „Die Vorgeschichte des Welt
krieges", pag. 118. 
Hoe ook de inwendige verdeeldheid en wantoestanden de kans op verhes der 
koloniën in dezen tijd vergrootten, blijkt uit het relaas van den Duitschen 
Gezant von Rosen te Lissabon aan den Rijkskanselier von Bethmann Holweg. 
Op 9 November 1913 schreef hij, dat de tijden gunstig waren voor hetopenbaar 
maken van de Duitsch-Engelsche plannen. Het Portugeesche volk zou er 
ongetwijfeld zeer ontsteld over zijn, maar door binnenlandsche woelingen en 
partijstrijd niet in staat om zich ernstig te verzetten. Solazar: „Discursos 
e notas políticas 1935—1937" (verder aan te halen als „Discursos Π"), 
pag. 86—87. 
46. Teekenend voor den werkelijken toestand is hetgeen Grey hierover 
schrijft: „Portugal was our oldest ally. My impression is that from the beginning 
she was ready, if we asked, to enter the war on that footing. But it seemed 
unreasonable to us to expose Portugal to the risks of war, unless our military 
or naval authorities considered that action on her part could be of material 
assistance to us. Her commerce would suffer on the seas, even her colonies 
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might be raided by German cruisers or auxiliaries, and protection against 
these risks would be an additional liability and burden on the British Fleet. 
For some weeks, therefore, after the outbreak of war, it seemed better that 
Portugal should remain neutral, and that we should make no demand upon 
her that was inconsistent with that neutrality. In the autumn, however, both 
the British and French Annies came to be in urgent need of field-artillery. The 
Portuguese had some excellent guns, and Kitchener told us that it was essential 
to get these for use on the French front immediately. It became my business 
to get the guns. The Portuguese were willing that we should have the guns, 
but they belonged to the Government, and for a Government, as distinct 
from a private firm, to supply guns to a belligerent is an unneutral act. If 
Portugal departed from neutrality she wished to do it with the full status of 
an Ally at our request. We made the request and Portugal entered the war." 
Grey of Fallodon, III, pag. 207—208. Vgl. Karl Kautsky: „Die deutschen 
Dokumente zum Kriegsausbruch", Band 3, pag. 107. Zie ook Gottlob Egel-
haaf: „Geschichte der neuesten Zeit vom Frankfurter Frieden bis zur Gegen
wart", II, pag. 209; Lopes, pag. 183 e.V., 189. 
47. „Um das Zustandekommen dieses Vertrages, der um so reichere Früchte 
versprach, je geduldiger wir warteten, bis für seine Realisierung der Augen-
blick gekommen war, der früher oder später kommen musste und gerade 
am Vorabend des Weltkrieges gekommen schien, hatte sich der damalige 
Botschafter in London, Graf Paul Hatzfeld, besonders verdient gemacht. . , " 
zegt von Biilow, doelend op de Duitsch-Engelsche overeenkomst. „Deutsche 
Politik", pag. 126. Zie ook zijn „Denkwürdigkeiten", UI, pag. 261. Sieburg, 
pag. 149; Lopes, pag. 31. 
48. Vgl. OUveira Martins, Π, pag. 242; de Reynold, pag. 157; Sieburg, 
pag. 146—147. 
49. Many, pag. 3—5, 20, 25. 
50. In de „Histoire générale du IVe siècle à nos jours", pag. 338—339, wordt 
de staatsschuld in 1891 reeds berekend op 500 Fransche francs per hoofd der 
bevolking. Vgl. Lopes, pag. 174. 
51. Many, pag. 58—60. 
52. Sicburg, pag. 181. 
53. Duijnstee, „Kerk en Staat", deel II, pag. 163. 
54. „O sectarismo dos govemos abriu feridas profundas na consciência da 
Naçâo, e a simpatia com que por toda a parte, fora dos centros políticos, foram 
recebidas as reacçSes de Pimenta de Castro e Sidónio Pais e a Ditadura Nacional 
tem ai boa parte da sua explicaçao." Salazar: „Discunos 1928—1934", pag. 
170. (Verder aan te halen als „Discursos I"). 
55. Egelhaaf, II, pag. 209; Derrick, pag. 40; Lopes, pag. 186. 
56. De Ponrins, „Le Portugal renaît", pag. 47—50. Pereira dos Santos, pag. 13. 
De Reynold, pag. 264. Van Term: „Van Heidendom tot Paganisme", pag. 
480. Derrick, pag. 42; Lopes, pag. 195. 
„Daeschner, ministre à Lisbonne, m'informe verbalement que le nouveau 
président du Portugal se maintient par un acte de dictature et par la promesse 
sous-entendue de ne plus envoyer aux armées ni officiers ni soldats." Raymond 
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Poincaré: „Au service de la France", X, pag. 291, aanteekening van 1 Augustus 
1918. Verg. hetzelfde werk, IX, pag. 425. 
57. De Reynold, pag. 264—265. De Poncins, pag. 52. Sieburg, pag. 125—126. 
Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 172. 
58. De Reynold, pag. 265—266. De Poncins, pag. 53—54. Zie het schrijven 
van Machado in de „Diàrio do Govèrno" van 12 Juni 1926. 
59. De Reynold, pag. 266—267. De Poncins, pag. 55. Pereira dos Santos, 
pag. 16. „Discursos I", pag. 70 en 368. „Discursos Π", pag. 27; Derrick, 
pag. 46; Costa Leite, pag. 16—17. „O Estado Novo", pag. 9. 
„Del moto rivoluzionario del '26 si può dire che non è stato un'idea che ha 
trovato delle baionette, ma delle baionette che han trovato un'idea e, prima 
ancóra dell'idea, hanno trovato un uomo." Corrado Zoli in zijn „Presentazione 
al lettore Italiano" in Ferro: „Salazar"; pag. 8. Vgl. ook pag. 11. In gelijken 
geest José Maria Gil Robles in zijn „Prólogo" tot de Spaansche uitgave van 
redevoeringen van Salazar: „El pensamiento de la Revolución Nacional", pag. 8. 
60. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 16. 
„La dette de l'État à la Banque du Portugal, qui en 1913 était d'environ 71.000 
contos, s'élevait, par l'émission de billets, à 228.000 contos en 1918 et à environ 
1.700.000 contos en 1924. A partir de 1924 les déficits budgétaires ont été 
couverts par deux autres moyens: par l'émission de bons du Trésor, à un taux 
entre 7 et 9 %, dont le montant en circulation s'est accru de 235.000 contos 
en Juin 1924 à 1.200.000 contos en Juin 1928; par des avances faites par la 
C. G. D. (Caisse Générale des Dépôts et d'Épargne), la dette du Gouvernement 
à cette Caisse, dont le montant en 1924 était de 90.000 contos, s'élevant en 
Juin 1928 à 600.000 contos. Le déficit budgétaire annuel moyen pour la période 
comprise entre 1919—20 et 1927—28 ressortirait à environ 297.000 contos." 
Femandes, pag. 6—7. 
De Portugeesche munteenheid is de escudo ($); 1 escudo: 1000 reis. 
Groóte geldsommen worden uitgedrukt in contos; 1 conto: 1000 escudos. 
In 1931 is de escudo gekoppeld aan het pond sterling in de verhouding 1 £: 
110$. 
61. Femandes, pag. 7. Emygdio da Silva, pag. 18—19. Costa Leite, pag. 20; 
Lopes, pag. 227. 
62. Luiz Teixeira: „Perfil de Salazar", pag. 100. 
63. Over levensgeschiedenis en persoonlijkheid van Salazar, zie: Teixeira: 
„Perfil de Salazar"; Maurice Martin du Gard: „Lettres portugaises", pag. 
113—133; Zapp, pag. 35—39; Maurice Lewandowski: „M. Oliveira Salazar, 
maître de l'heure au Portugal"; Sieburg, pag. 179—194; Pereira dos Santos, 
pag. 13; De Poncins, pag. 55—57, 133—140; De Reynold, pag. 269—285; 
Descamps, pag. 422—427; Derrick, pag. 51—57; Freppel Cotta, pag. 3—4; 
Emile Schreiber: „Le Portugal de Salazar", pag. 37—42. 
64. Over de financieele politiek van Salazar, zie: Femandes: „L'œuvre du 
professeur Salazar"; „Dez anos na pasta das Finanças"; Emygdio da Silva: 
„La politique monétaire du Portugal"; Freppel Cotta, pag. 144; Pereira dos 
Santos, pag. 16. 
Paul Lavagne: „La renaissance financière et économique du Portugal". 
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65. Vieira: „Proyecto de la Nueva Consritución Portuguesa", pag. 6. Zapp, 
pag. 43. De Reynold, pag. 289. De Poncins, pag. 70. 
„La vigente Constitución portuguesa, empapada del pensamiento de Oliveira 
Salazar..." Gil Robles: „Prólogo", pag. 16. Vgl. Derrick, pag. 50, 54, 
63 en 110. Dit is daarom zoo belangrijk, omdat hierdoor de vaststelling van 
de bedoeling van den wetgever en de juiste interpretatie van talrijke artikelen 
met veel grooter zekerheid kan geschieden. Vgl. Kamphuisen, „Beschou
wingen over rechtswetenschap," pag. 57—58 en 98. 
66. In de voorrede tot het eerste deel van zijn redevoeringen noemt Salazar 
deze de uitdrukking van „algumas ideas mestras da construçâo política portu
guesa nestes anos." Pag. xa. „As afirmaçôes produzidas correspondem na vida 
da Ditadura e na criaçâo do Estado Novo Portugués a evoluçâo doutrinal e 
simultaneamente a realizaçoes políticas." Pag. xvi. „Nada pode ja impedir 
que certas afirmaçdes marcassem por si mesmas momentos decisivos da política 
portuguesa e esta passasse a obedecer à directriz nelas traçada; nada pode 
impedir que para bem se interpretarem a Constituïçâo, o Acto Colonial e as 
leis fundamentáis déste período, para se fazer idea exacta do caminho ainda 
a percorrer até se completar a revoluçâo política e enriquecê-la com a económica 
e a social, nada pode impedir, dizia, que para tais fins se tenham de 1er e meditar 
alguns déstes trabalhos." Pag. xvii. 
Het tweede deel der Discursos is van minder doctrinairen aard. Belangrijke 
commentaren op de Portugeesche wetgeving zijn echter weer te vinden in de 
weergave van een reeks interviews, die Salazar toestond aan den journalist 
Antonio Ferro. Bij gebreke van de Portugeesche uitgave wordt dit werk verder 
geciteerd in de Italiaansche vertaling: „Salazar — Il Portogallo e il suo Capo." 
Van deze gesprekken geldt hetzelfde wat Gil Robles zegt van de redevoeringen: 
„Aparte su indiscutible mérito intrínseca, los discursos... tienen el valor 
especialísimo de ser a un mismo tiempo la exposición clara de una doctrina, 
la exegesis de una legislación y el estudio crítico de una obra de gobierno." 
„Prólogo", pag. 12. De uitlatingen van Salazar in deze interviews hebben 
authentieke waarde, daar Salazar zelfden tekst corrigeerde. (Vgl. pag. 191). 
In zijn voorrede tot het boek zegt Salazar dan ook: „ . . . abbiamo dinanzi 
agli occhi. . . un documento politico di valore, imprescindibile per la com
prensione della nostra Dittatura e del momento che stiamo vivendo in Porto
gallo." Hij prijst Ferro om zijn getrouwe weergave. Pag. 23—24. 
67. Descamps, pag. 483—484. Ferro: „Salazar", pag. 166,13; Derrick, pag. 110. 
De Grondwet trad in werking op 11 April 1933. De wijzigingswetten waren 
no. 1885 van 23 Maart 1935, no. 1910 van 23 Mei 1935, no. 1945 van 21 De
cember 1936, no. 1963 van 18 December 1937 en no. 1966 van 23 April 1938. 

AANTEEKENINGEN BIJ П: INLEIDING. 

1. Mamoco e Souza: „Constituïçâo Politica da República Portuguesa — 
Comentario", pag. 206; Many, pag. 19. Strupp vertaalde „essencialmente" 
door „einzig und allein". De leerstellige zin gaat hierdoor wel te veel verloren. 
2. Voor de Spaansche Constitutie zie Koenraadt en van Poll: „Handboek 
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der maatschappijleer", deel I, pag. 117; voor de Portugeesche: Legrand, pag. 
143; Many, pag. 2; Weber, deel II, pag. 473; Lopes, pag. 43. De formule is 
vrijwel letterlijk overgenomen uit de „Déclaration des droits de l'homme": 
„Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation." 
3. Discursos II, pag. 139. Ook bij zijn medewerker Dr. Costa Leite, wiens 
oordeel groóte waarde heeft, vindt men in diens aangehaalde werk op pag. 
95—96 een scherpe bestrijding van de leer der volkssouvereiniteit. VgL Lopes, 
pag. 18. 
4. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 14—16. 
5. Art. 2. De „Land und Leute"-theorie werd voor Portugal reeds bestreden 
door Mamoco e Souza, pag. 24—25. 
6. Ferro: „Salazar", pag. 33. In gelijken zin Costa Leite, pag. 57, 106, 107 
en 159. 
7. Art. 1. 
8. Geheel juist is dan ook het commentaar van Derrick op artikel 71: „It 
(the Sovereignty) resides in the Nation, as distinct from being attributed to 
„the people"; that is, the old atomic liberalism has been replaced by a con
ception of society as an organic whole." pag. 113. Hij verwaarloost echter, 
dat de termen zelf geenszins tot dezen uitleg dwingen. De beschouwingen 
van De Reynold, pag. 299, over dit vraagstuk zijn hopeloos verward. 
9. Discursos I, pag. 205. 

10. Discursos I, pag. 34, 262. 
11. Discursos I, pag. 381. Dit dus in lijnrechten strijd met de fascistische leer, 
volgens welke het de Staat is, die de Natie schept. Mussolini: „Dottrina del 
Fascismo", pag. 848: „Anzi la Nazione è creata dallo Stato." — VgL Mr. 
W. A. M. van der Kallen: „Rechtsstaat of machtsstaat", pag. 29—30. 
12. Discursos I, pag. 92. 
13. VgL Discursos II, pag. 75; Derrick, pag. 43 en 111. 

AANTEEKENINGEN BIJ: HET STAATSHOOFD EN DE RAAD VAN 
STATE. 

1. Legrand, pag. 13, 15,16 en 71; Pommeranz-Liedtke und Riche«, pag. 
21—22. 
2. In stand bleef tevens het Decreto com força de lei (Ministerio do Interior — 
Diàrio do Governo no. 11, de 18 de outobro 1910) que declara proscrita 
para sempre a familia de Bragança que constituía a dynastia deposta pela 
Revoluçào e mantida a proscriçâo do outro ramo da mesma familia, banida 
pelo extincto regime. Vgl. Strupp, pag. 446. 
3. Vgl. Ferro: „Salazar", pag. 70. 
4. Ferro, te zelfder plaatse. Een gelijke onverschilligheid ten aanzien van het 
vraagstuk monarchisme-republikanisme toont de fascistische beweging. Zie 
b.v. Mussolini: „La dottrina del Fascismo", Enciclopedia Italiana, XIV, pag. 849. 
Evenzeer het Natíonaal-Socialisme. Zie Feder: „Das Programm der N.S.D. A.P." 
pag. 34 en 38. 
5. Discursos I, pag. 165. 
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6. De Grondwet 1911 schafte in artikel 3 sub 3 adel en orden af; de Grondwet 
1933 ontkent in artikel 5, eenige paragraaf slechts dat aan de adellijke titels 
speciale voorrechten verbonden zouden zijn. Men denke hierbij aan eigen 
rechtspraak door standgenooten, enz. 
7. Art. 115 sub 2. 
8. Anden, ten onrechte, Many, pag. 127. 
9. Art. 40 sub a. Vgl. Many, pag. 80.] 

10. Derrick, pag. 112. 
11. Derrick, te zelfder plaatse. Vgl. Ferro: „Salazar", pag. 69. 
12. Discursos I, pag. 165; de Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 216. 
13. Discursos I, pag. 167—168. Vgl. De Reynold, pag. 335. 
14. Derrick, pag. 112—113. Vgl. De Reynold, pag. 297. 
15. Many, pag. 4. 
16. Many, pag. 21. 
17. Many, pag. 75. 
18. Discursos I, pag. 61 e.v. 
19. Discursos I, pag. 376—377. 
20. Discursos I, pag. 377. In gelijken zin Léon de Poncins: „Tempête sur le 
monde", pag. 163: „Le bolchevisme est la conséquence des principes de 1789 
développés à leur extrême limite." Deze schrijver citeert verder de woorden 
van Florimond Bonte, directeur van het Communistische dagblad „L'Hu
manité": „Quant à vous, démocrates, nous ne vous combattrons pas. Vous 
nous êtes trop utiles. Si vous voulez savoir quelle besogne vous faites, regardez-
moi. Je sors de chez vous; avant la guerre j'étais un des vôtres. Depuis je suis 
allé jusqu'à la conclusion logique des principes que vous m'avez enseignés. 
Grâce à vous le communisme pénètre là où vous ne laisseriez pas entrer ses 
hommes. Une fois la thèse de la volonté du peuple origine du pouvoir admise, 
il n'y a plus d'abîme à franchir pour atteindre théoriquement jusqu'au bolche
visme: rien qu'un développement progressif et logique en lui-même de la 
doctrine." „Tempête sur le monde", pag. 163—164. Evenzoo De Reynold, 
pag. 179. Zoo noemen Gide en Rist ook het anarchisme „une sorte de libé
ralisme exaspéré." „Histoire des doctrines économiques", pag. xii. Zie verder 
bij hen over den samenhang van liberalisme, marxisme en anarchisme: pag. 
555, 556, 557, 563, 614, 615, 727, 746, 749, 759. Zie ook P. B. Bruin, S. J. 
„Sociologische beginselen", pag. 182, 228, 229, 242, 251; George O'Brien: 
„An essay on the economic effects of the Reformation", pag. 144, 145; Qua
dragesimo Anno, no. 122; Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 2; 
Spengler: „Jahre der Entscheidung", pag. 78. 
21. „Loin de moi la pensée qu'il n'y a pas eu, dans les partis ou hors des 
partis, des hommes d'une haute valeur morale ou intellectuelle, animés du 
désir d'être utile à la Nation; je veux dire simplement que les institutions politi
ques et les conditions de la vie politique au Portugal devaient fatalement 
annihiler tous les efforts. D'où la nécessité pour permettre l'action d'un gou
vernement quelconque, d'une solution politique, même provisoire. Cette 
solution fut la Dictature Nationale . . . " Salazar: Voorrede tot „Une révolution 
dans la paix", pag. xvii. Vgl. Discursos I, pag. 63. 
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22. Een overzicht van de voornaamste dictaturen uit de wereldgeschiedenis 
geeft Jacques Bainville: „Les dictateurs". Deze besluit zijn beschouwingen met 
de woorden: „Eckermann demandait un jour à Goethe si l'humanité ne verrait 
pas la fin des guerres. — Oui, répondit l'olympien de Weimar, pourvu que 
les gouvernements soient toujours intelligents et les peuples toujours raison
nables. — Nous en dirons autant des dictatures. On s'en dispense à la même 
condition. Mais les bons gouvernements sont rares. Et Voltaire dit que le gros 
du genre humain a été et sera toujours imbécile." Pag. 226. „Stultorum infinitus 
est numerus." Ecclesiastes I. 15. 
23. „Augustinus:—Ergo, si populus sit bene moderatus et gravis, commu-
nisque utilitatis diligentissimus custos, in quo unusquisque minoris rem pri-
vatam quam publicam pendat; nonne recte lex fertur, qua huic ipsi populo 
liceat creare sibi magistratus, per quos sua res, id est publica, administretun — 
Evodius: — Recte prorsus. — 
Augustinus: — Porro, si paulatim depravatus idem populus rem privatam rei 
publicae praeferat, atque habcat venale suffragium, corruptusque ab eis qui 
honores amant, regimen in se flagidosis consceleratisque committat; nonne 
item recte, si quis tune exstiterit vir bonus, qui plurimum possit, adimat huic 
populo potestatem dandi honores et in paucor umbonorum, vel edam unius, 
redigat arbitriumî — 
Evodius: — Et id recte. —" Augustinus: „De libero arbitrio", lib. I, cap. vi, 
no. 14. Ed. Migne, Patrologia latina, deel XXXII, col. 1229. 
Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel I, pag. 78 en 194; Nickel, pag. 218. Thomas 
van Aquino: „De regimine principum" liber II, caput 9. 
24. Discursos I, pag. 64. 
25. Ferro: „Salazar", pag. 116. 
26. Ferro: „Salazar", pag. 117. 
27. „ . . . regnum est optimum regimen populi, si non corrumpatur. Sed 
propter magnam potestatem quae regi conceditur, de facili regnum degenerai 
in tyrannidem, nisi sit perfecta virtus ejus cui talis potestas conceditur: quia 
— non est nisi virtuosi bene ferre bonas fortunas, — ut Philosophus dicit. 
Perfecta autem virtus in paucis invenitur..." Summa theologica, la Пае, 
Quaest. CV, art. 1 ad 2. 
28. Discursos I, pag. 64, 37. 
Ferro: „Salazar", pag. 116. 
Discursos I, pag. 71. Vgl. Henri Massis: „Chefs", pag. 111. 
29. „Ce queje me propose, c'est de faire vivre le Portugal habituellement!" 
Woorden uit Salazars onderhoud met Massis, pag. 99. „Ha que preparar urna 
constitucionalidade que possa ser a vida normal do Estado . . . " Discursos I, 
pag. 84. 
30. Discursos I, pag. 63. Evenzoo Marcelo Gaetano: „О sistema corporativo", 
pag. 54: „ . . . um poder arbitràrio é uma anomalia forçosamente transitòria." 
31. Discursos I, pag. 64. 
32. Salazar: Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxix. 
Discursos I, pag. 52, 36 en 64. 
33. Discursos I, pag. 346. 
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34. Discursos I, pag. 38. 
35. „Todas estas limitaçOes — irritantes desafios ao poder teóricamente ilimi
tado dos ditadores — permite-as a Providencia e compreende-as a razio como 
defesas naturais da sodedade contra os possíveis desvarios da vontade humana. 
Estas compreendem-se e aceitam-se por inevitáveis ou benéficas, mas nenhumas 
outras seriam de admitir..." Discursos I, pag. 373. 
36. Discursos I, pag. 379. 
37. Art. 81—1°. 
38. Salazar zegt dat de benoeming van ministers geschiedt „livremente" 
(Discursos I, pag. 83). en dat de President hen ontslaat „quando Ihe apraz." 
(Discursos I, pag. 379). VgL Prof. Mr. P. W. Kamphuisen: „Koning en 
Minister", pag. 26 e.v. 
39. Art. 82, eenige paragraaf. 
40. Vgl. in de Nederlandsche staatsrechtelijke geschiedenis het aftreden 
van het eerste ministerie-Thorbecke tengevolge van de redevoering, waar
mede Koning Willem Ш het hem aangeboden adres tegen het herstel der 
bisschoppelijke hiërarchie beantwoordde. Kranenburg, deel I, pag. 158—159. 
Volgens art. 81 sub 2 moeten de boodschappen geadresseerd worden aan den 
President der Nationale Vergadering, die ze in de eerstvolgende zitting moet 
voorlezen. 
41. Vgl. Straycken: „Staatsrecht", pag. 360. 
42. Art. 26 sub 20, juncto art. 46. VgL Many, pag. 99, die deze bepaling 
scherp bestrijdt. 
43. Art. 79. 
44. Art. 80, par. 1. 
45. Art. 81 sub 9; art. 98. Internationale verdragen en tractaten behoeven de 
goedkeuring der Nationale Vergadering: art. 81 sub 7 juncto art. 91 sub 7. 
46. Art. 78, eenige paragraaf. De Grondwet van 1911 regelde de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid in art. 55 juncto art. 36. Volgens art. 64 besliste het Con
gres of de President terstond of eerst na afloop van zijn mandaat gevonnist 
zou worden. 
47. Art. 26 sub 19 juncto art. 38. 
48. Evenzoo Pereira dos Santos, pag. 135. 
49. Discursos I, pag. 84 en 82. Zonderling is het dan ook, dat in een 
officicele uitgave der Portugeesche Regeering gezegd wordt dat het begrip 
van de scheiding der machten „condense toute la doctrine politique de la 
Démocratie", terwijl in den Estado Novo de morcelé eenheid der Nade 
haar juridische uitdrukking vindt „dans l'unité du pouvoir public". „Le droit 
public de l'État Nouveau", pag. 39. Feitelijk noch theoretisch is dit juist. 
Dezelfde redenatie vindt men in „O Estado Novo", pag. 7. De overeenkomstige 
passage in een meer recente uitgave „The New State in theory and practice", 
pag. 17, is echter wezenlijk verbeterd. Daar wordt gesproken van „the political 
construction of those regimes where dispersion of force is sanctified by the 
principle of division of authority..." 
50. Discursos I, pag. 83—84. 
51. Art. 72. 
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52. Art. 72, par. 2. 
53. „ dupliciter aliquis dicitur esse civis, uno modo simpliciter, alio modo 
secundum quid. Simpliciter quidem civis est qui potest agere ea quae sunt 
civium, puta dare consilium vel judicium in populo. Secundum quid autem 
civis dici potest quicumque civitatem inhabitat, edam viles personae, et pueri, 
et senes, qui non sunt idonei ad hoc quod habeant potestatem in hb quae 
pertinent ad commune." Summa theologica. Ia Пае. Quaest. CV, art. 3 ad 2. 
54. Vgl. Nickel, pag. 184. 
55. Art. 72, par. 2. 
56. Art. 80. 
57. Art. 72, par. 3. Juister was het geweest hier te spreken van „Presidente 
eleito"; de verkozcne wordt immers pas ongeveer twee maanden later President. 
58. Art. 73. 
59. Art. 74. 
60. Art. 73, eenige paragraaf. Evenzoo art. 41 van 1911. 
61. Decreet no. 15.063 eischt, dat de candidaat „altijd en alleen" de Portu-
geesche nationaliteit heeft gehad. Dit is wel zoo eenvoudig! Vgl. Kosters: 
„Het internationaal burgerlijk recht in Nederland", pag. 282 e.V.; Struycken: 
„Staatsrecht", pag. 277 e.v. 
62. Art. 45, eenige paragraaf. 
63. Art. 42. Many, pag. 30. 
64. Art. 72, par. 1. 
65. Discursos I, pag. 372. Vgl. ook pag. 84. 
66. Art. 138. Zie voor de motieven van deze regeling Ferro: „Salazar", 
pag. 166. 
67. Vgl. Struycken: „Staatsrecht", pag. 353 e.V.; Kranenburg I, pag. 141—142. 
68. Toen President Carmona, na zijn herkiezing in 1935, te ziek was om op 
den vastgestelden dag den eed af te leggen, stelde de Regeering zich evenwel 
op een ander standpunt. Blijkens de considerans van decreet-wet no. 25.258 
van 17 April 1935 meende zij, dat zonder een speciale wet, Generaal Carmona 
in dit geval bij het afloopen van zijn eerste ambtsperiode ook zijn voorrechten 
uit art. 77 der Grondwet zou verliezen. Mijns inziens was deze wet echter 
overbodig. 
69. Pag. 151. 
70. Pereira dos Santos, pag. 136; Many, pag. 79. 
71. De Grondwet van 1911 had in art. 40 sub b ook de naaste familieleden 
van den aftredenden President uitgesloten. Het ontwerp 1932 had dit over
genomen, doch dit werd eveneens geschrapt. 
72. „En fait, la continuité et la stabilité de l'exercice de la magistrature suprême 
de la Nation semblent plutôt à désirer qu'à redouter." „Le droit public de 
l'État Nouveau", pag. 40. 
73. Pereira dos Santos, pag. 147—149; Legrand, pag. 48 en 103. 
74. Legrand, pag. 143; Tavares de Medeiros, pag. 42. 
75. Art. 84. 
76. Art. 83. 
77. Art. 119 juncto art. 116. 
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78. Art. 114 en 115. 
79. Vandaar dat deze bevoegdheden, opgesomd in art. 81, beter elders worden 
behandeld, en wel de no's 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 in het hoofdstuk over de Natio
nale Vergadering; no. 8 in dat over de rechtbanken. 
Evenzoo Pereira dos Santos, pag. 163. 
Onder de Grondwet van 1911 kon de President niets doen zonder ministerieel 
contraseign: art. 47, 48 en 49. 
80. Vgl. Discursos I, pag. 24; Discursos II, pag. 139. 
81. Discursos II, pag. 5—7. 
82. „Staatsrecht", pag. 126. Vgl. ook pag. 348. Prof. Mr. L. J. van Apel
doorn: „Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht", pag. 22. 
83. „Cum in eo regno in quo unus virtute conspicuus, caeteris omnibus, 
etiam inferioribus principibus praeest, et in quo ad principatum omnes virtute 
conspicui, etiam populares eligi possunt, et eligendi jus habent, sit optima 
principum ordinado..." Summa theologica, Ia Пае, Quaest. CV, art. 1, 
conclusie. Nickel, pag. 186, in zijn commentaar op deze plaats begrijpt onder 
het „praeesse" ook de wetgevende macht Wij zullen later zien dat in Portugal 
de wetgeving voor een goed deel ligt in handen der Regeering, benoemd door 
het Staatshoofd. VgL Maritain: „Primauté du spirituel", pag. 224. 
84. „Il n'y a qu'une seule manière de classer les gouvernements suivant leur 
valeur: ils sont bons ou iL· sont mauvais. Les bons sont ceux qui agissent dans 
l'intérêt des gouvernés, les mauvais dans le seul intérêt, bien ou mal entendu, 
des gouvernants. Ce n'est pas une hiérarchie, c'est l'opposition de deux termes 
contradictoires." J. Zeiler: „L'idée de l'Etat dans saint Thomas d'Aquin", pag. 
26, geciteerd bij Pereira dos Santos, pag. 167. Vgl. Thomas van Aquino: 
„De regimine principum", Über I, caput 1. 

AANTEEKENINGEN BIJ: DE NATIONALE VERGADERING EN DE 
CORPORATIEVE KAMER. 

1. Legrand, pag. 48—49. 
2. Legrand, pag. 101. 
3. Legrand, pag. 143, 145 en 150; Tavares de Medeiros, pag. 29—38. 
4. Grondwet 1911, art. 7 tot 35. 
5. Many, pag. 72, 73 en 99. 
6. Pereira dos Santos, pag. 214. Ferro: „Salazar", pag. 170. 
7. Pereira dos Santos, pag. 8—9, vertaalt de woorden van Quirino de Jesus: 
„Nacionalismo portugués", pag. 64: „Elle (la Révolution de 1910) a renversé 
un trône; elle a érigé une République; elle a décrété le divorce et ruiné la 
famille. Elle a remplacé, dans une moindre mesure qu'on ne le croit d'ordi
naire, les groupements qui gouvernaient auparavant par d'autres qui, plus 
nombreux, se sont occupés à créer des ministres, fomenter des séditions et 
nommer des fournées toujours plus nombreuses de fonctionnaires. Les divers 
systèmes, électoral, administratif, fiscal et juridique, le régime des relations 
publiques et privées ont continué à être ce qu'ils étaient auparavant, seulement 
avec plus de déchéance dans les âmes et dans les actions." 
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De Reynold, pag. 174, spreekt van de Portugeesche geschiedenis der laatste 
eeuwen als van: „une grande impuissance, qui ne tarda point à devenir un 
grand scandale, à l'avènement de la république, en 1910." 
8. Pereira dos Santos, pag. 185. 
9. „. . . les gouvernements étaient soumis à l'omnipotence constitutionnelle 
des Chambres qui ne pouvaient pas plus gouverner qu'eUes ne laissaient 
gouverner. Derrière ces Chambres, ou plutôt presque toujours au-dessus 
d'elles, siégeaient les nombreux partis politiques et leurs comités directeurs 
s'appuyant sur une masse électorale que maniaient des chefs locaux — impor
tants, intéressés et sans idéalisme, source suprême, finalement, des pouvoirs 
de l'État. Dans ces conditions, il est bien difficile de soutenir que nous ayons 
eu quelquefois des élections libres, et que lors des consultations électorales les 
électeurs aient été à même de comprendre sur quoi Us devaient se prononcer." 
Salazar, voorrede tot: „Une révolution dans la paix", pag. xvi—xvii. 
10. Costa Leite, pag. 16—17. Strikt genomen zijn „democratie" en „parlemen
tarisme" geen elkaar dekkende begrippen. Vgl. ν . d. Grinten, pag. 123. Toch 
kunnen, zooals hier verder geschiedt, de woorden wel dooreen gebruikt 
worden, mits men dan onder „parlementarisme" niet alleen aanwezigheid, 
maar ook overwicht van het parlement verstaat. 
11. Derrick, pag. 46. 
12. Vgl. Nickel, pag. 201. 
13. Vgl. Arnold Lunn: „Communism and Socialism", pag. 207. 
14. De Unamuno: „La agonía del Cristianismo", pag. 29. 
15. Vgl. Dr. A. J. M. Cornelissen: „Democratie-einde of opgangî", pag 
10, 12. 
16. Koenraadt en van Poll, deel I, pag. 196. 
17. Ramiro de Maeztu: „Defensa de la Hispanidad", pag. 261. Vgl. Prof. Mr. 
P. Scholten: „Beginselen van samenleving", pag. 65. Teekenend is ook de 
uitlating van F. Lasalle: „De democratie, en dat is haar trots, heeft alleen het 
recht van het recht te spreken . . . Bij de democratie alleen is alles recht — 
en bij haar alleen zal de macht zijn." Lasalle: „Gesammelte Reden und 
Schriften", Band 2, pag. 137—138, aangehaald bij Dr. A. J. M. Cornelissen: „De
mocratie— einde of opgang?"pag. 85. Reeds in 1771 protesteerde Abbé Bau-
deau tegen dergelijke absurditeiten. Gide et Rist, pag. 41. Vgl. Beysens: „Ethiek", 
pag. 681 ; Paus Leo XIII: encycliek „Libertas", par. „Quae omnia" e.v. 
18. Nikolai Berdiajew: „Un nouveau Moyen-Age", pag. 244. „Democratie 
als toevlucht van den sceptischen geest, die niet weet, dat de waarheid en de 
onveranderlijke rechtsnormen werkelijkheid zijn, — is dit niet een grondtrek 
van alle moderne democratie-opvattingen г Ligt niet in alle vormen der heden-
daagsche democratie, als gevolg van een gebrek aan doel-realisme, iets van 
Pilatus' scepticisme? Maken niet alle huidige democraten, de één in meerdere, 
de ander in mindere mate, zich schuldig aan een illusie, aan een onverant
woord groóte verheerlijking van het getal en de massa?.. . Wie zich bij 
het beoordeelen der democratie enkel wil en kan laten leiden door de concrete 
werkelijkheid, welke in een stroom van onafgebroken verandering, zonder 
duurzaamheid en blijvend karakter verkeert, moet vervallen in een irreçele 
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waardeering van het getal. Voor hem is de verhevenheid der democratie 
boven andere staatsvormen gelegen, (hetzij uitsluitend, hetzij in overwegende 
mate), in de numerieke meerderheid van het volk. Voor wien het „wezen" 
der dingen geen aantrekkingskracht meer heeft, dus voor den scepticus of 
materialist, blijft slechts het tellen over." Dr. A. J. M. Comelissen: „Demo
cratie — einde of opgangï", pag. 108—109; deze haalt ter zelfder plaatse ook 
nog aan de woorden van Struycken: „Recht en gezag", pag. 53: „Warmeer 
van iederen waardemaatstaf van het rechtsbewustzijn der individuen wordt 
afgezien, en toch uit de veelheid der overtuigingen éénheid van norm moet 
worden gevormd, blijft alleen de hoeveelheid als waardemaatstaf over: de 
regel, die steunt op duizend individueele waardeeringen, heeft dan krachtiger 
grondslag, dan de andere, die zijn steun vindt in duizend min één waardee
ringen, en verdient daarom als rcc/iííregel te worden erkend." 
„Ainsi la démocratie seule inaugurera le règne de la parfaite justice! N'est-ce-pas 
une injure faite aux autres formes de gouvernement, qu'on ravale de la sorte 
au rang de gouvernements de pis-aller impuissants? . . . En enseignant donc 
que la justice est compatible avec les trois formes de gouvernement qu'on 
sait, il (Léon XIII) enseignait que, sous ce rapport, la Démocratie ne jouit 
pas d'un privilège spécial." Paus Pius X: encycliek „Notre charge apostolique", 
Nederlandsche vertaling bij Aengenent, „Pauselijke documenten", pag. 181— 
182. Zie ook van der Grinten, pag. 93. 
19. Men zie hierover de praeadviezen van de professoren Duynstee en Kamp-
huisen voor de zesde vergadering der Ver. voor Thomistische Wijsbegeerte, 
speciaal pag. 30—31; 60—62, 66; Weve: „Inleiding tot een bespreking van 
mogelijke conflicten met de normen der moraal bij de toepassing van wereldlijk 
recht", pag. 84—85; Beysens: „Ethiek", pag. 91, 136, 138, 142—144, 338, 
635—636, 645—646, 650, 687; „Inleiding op de bijzondere ethiek", pag. 
12—13 en 40. 
20. „Wenn daher die Kirche in das Lehren übergeht. . . und ihr Lehren 
objective Grundsätze, die Gedanken des Sittlichen und Vernünftigen betrifft, 
so geht sie in dieser Äusserung unmittelbar in das Gebiet des Staats herüber. 
Gegen ihren Glauben und ihre Autorität über das Sittliche, Recht, Gesetze, 
Institutionen, gegen ihre subjective Ueberzeugung ist der Staat vielmehr das 
Wissende." „Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee" . . . „reale 
sittliche Existenz." G. W. F. Hegel: „Grundlinien der Philosophie des Rechts" 
pag. 268—269, 241 en 152. Vgl. verder F. Tummers S. J.: „De staatsleer der 
N.S.B. en Hegel", en Prof. Dr. J. Th. Beysens: „Ethiek of natuurlijke zeden
leer", pag. 717. 
21. Ik moge verwijzen naar Beysens: „Ethiek", pag. 306—309, 716—720: 
„Wijsgeerige staatsleer", pag. 76—77; Angelinus: „Wijsgeerige gemeenschaps
leer", deel II, pag. 34-^2. 
22. „. . . after all there is only one majority; and there are a great many 
minorities. . . The Majority may be a clumsy and corruptible test; but it is 
a test. The Majority test is like the Monarchy test; it may produce poor speci
mens, but it does not produce doubt or disorder about those produced . . . we 
must realise the perfectly reasonable sense in which it may be said that the 
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two really fixed and orderly constitutions are the old legitimist hereditary 
kingship and Majority Rule. Merely counting heads may be, and generally 
is, a silly business. But if we substitute valuing heads for counting heads, it 
is rather likely to end in cracking heads." G. K. Chesterton: „The resur
rection of Rome", pag. 264—266. 
23. Vgl. Biemond: „De grondslag der volksvertegenwoordiging", pag. 48. 
24. Men denke b.v. aan het oude Athene, waar de beambten ten deele door 
loting werden aangewezen. Spann: „Der wahre Staat", pag. 18,45,81,84 en 92. 
25. Kranenburg, deel I, pag. 198. 
26. „Regimi democratici possono essere definiti quelli nei quali, di tanto in 
tanto, si dà al popolo l'illusione di essere sovrano, mentre la vera effettiva 
sovranità sta in altre forze talora irresponsabili e segrete." Mussolini: „La 
dottrina del Fascismo", Enciclopedia Italiana XIV, pag. 849. 
27. Bainville, pag. 102. Zie het artikel van Charles Pétrie: „Het plebisciet: 
gebruik en misbruik", in Wetenschappelijke Bladen, Jrg. 84, Afl. 8. 
28. „Le peuple, on ne peut appeler de ce nom cette génération humaine, 
détachée du grand passé, accrochée à un lambeau du temps, la seule génération 
contemporaine, et encore non pas tout entière, mais quelques parties seulement 
de celle-ci, qui se considèrent comme les arbitres des destinées historiques. Le 
peuple est un grand ensemble historique, il comprend toutes les générations 
liées, non seulement les vivantes, mais aussi celles du passé, celles de nos pères 
et de nos aïeux." Berdiajew: „Un nouveau Moyen-Age", pag. 251. In gelijken 
zin Mihail Manoïlesco: „Le siècle du corporatisme", pag. 147 en 325. Op 
grond van zijn idealistische wijsbegeerte komt het Fascisme tot dezelfde leer. 
Zij wordt sterk bestreden door Weve: „De maatschappijleer van het Universa
lisme", pag. 19. 
29. „Tradition means giving votes to the most obscure of all classes, our 
ancestors. It is die democracy of the dead. Tradition refuses to submit to the 
small and arrogant oligarchy of those who merely happen to be walking 
about. All democrats object to men being disqualified by the accident of 
birth; tradition objects to their being disqualified by the accident of death. 
Democracy tells us not to neglect a good man's opinion, even if he is our 
groom; tradition asks us not to neglect a good man's opinion, even if he is 
our father." G. K. Chesterton: „Orthodoxy", pag. 83. 
30. „La démocratie ne peut qu'additionner mécaniquement les suffrages du 
nombre, mais ce qui en résulte n'est pas la volonté commune, la volonté 
organique du peuple, La volonté organique du peuple ne peut être exprimée 
par l'arithmétique, mise en évidence par aucune addition de voix." Berdiajew: 
„Un nouveau Moyen-Age", pag. 249. 
31. Ik beperk mij hier, begrijpelijkerwijze, tot de natuurlijke orde. 
32. Bryce: „The American Commonwealth", deel I, pag. 308. 
33. Vgl. Nickel, pag. 216. 
34. Vgl. de passage uit Salazars voorrede tot: „Une révolution dans la paix", 
aangehaald in noot 9. 
35. Discursos I, pag. 83. 
36. Vgl. Discursos I, pag. 47 en 376. 
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37. „Os leitores habituais do Diàrio das SessSes, ï busca de elementos de 
estudo, devem ter-se admirado de os nao encontrar como supunhain, atravès 
de intermináveis discursos, a propósito dos problemas mais graves e das leis 
mais importantes. A sua mesma dificuldade explica suficientemente a falta . . . " 
Discursos I, pag. 321. 
38. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 192, haalt als voorbeeld hiervan 
aan, dat de Fransche republiek niets in het werk stelde om den sterken Fran-
schen cultureelen invloed in Portugal te handhaven, zoodat hij dreigt verdrongen 
te worden door de Duitsche cultureele propaganda. 
39 une dose de compromis . . . est de l'essence même de toute décision 
collective", Manoïlesco, pag. 327. 
40. Discursos I, pag. 376 en 82. Vgl. Prof. Mr. P. W. Kamphuisen: „Koning 
en Minister", pag. 59. 
41. Discursos I, pag. 81. 
42. Teixeira, pag. 97. Volgens Lopes, pag. 222—223, maakte de oppositie 
door het slaan op de lessenaars, verwerkelijkende „dans ce domaine de l'acousti
que, l'unité la plus parfaite", op den duur alle discussie onmogelijk. 
43. „. . . la démocratie parlementaire a abouti partout à l'instabilité et au 
désordre ou bien elle s'est transformée en une sorte de domination absolue des 
partis sur la vraie Nation, sauf, peut-être, en Suisse et dans quelques pays du 
Nord, ou les conditions spéciales de к vie et de l'histoire ont permis aux 
institutions démocratiques de s'acclimater et de fonctionner." Van Engeland 
zegt hij : „Nous savons que le Parlement ne gouverne pas en Angleterre; mais 
n'empêche-t-il pas parfois le gouvernement de gouvemer?" Salazar, voorrede 
tot: „Une révolution dans la paix", pag. xxxi en xxxix. 
44. Bainville, pag. 207. 
45. De Reynold, pag. 174. 
46. Ferro: „Salazar", pag. 170. 
47. „Sono, infatti, profondamente antiparlamentare perchè detesto i discorsi 
oziosi, verbosi, le interpellanze ampollose e vuote, lo sfruttamento delle passioni 
non per una grande idea, ma per delle futilità, per delle vanità, per dei niente 
dal punto di vista dell'interesse nazionale. Il Parlamento mi spaventa tanto, 
che arrivo a temere, sebben ne riconosca la necessità, di quello che uscirà 
dal nuovo Statuto. Son sempre tre mesi per ogni anno, durante i quali bisogna 
attendere ai dibattiti parlamentari, nei quali si potranno trovare, evidentemente, 
dei buoni suggerimenti, ma ci saran sempre molte frasi, molte parole. Como 
piccolo Parlamento — e questo utile e proficuo, corno nel caso attuale — mi 
basta il Consiglio dei Ministri." Woorden van Salazar bij Ferro: „Salazar", 
pag. 170—171. 
48. Discursos I, pag. 84. 
49. Discursos I, pag. 145. 
50. De Reynold, pag. 301 ; de Poncins, „Le Portugal renaît", pag. 95; Pereira 
dos Santos, pag. 174. 
51. Art. 85. 
52. Discursos I, pag. 82. 
53 fiscalizar a govemaçâo pública" en niet „o govèrno público". 
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bh. 71—76 
54. Vgl. Grondwet 1911, art. 23 sub d, en art. 26 sub 7. 
55. Art. 91. 
56. Pereira dos Santos, pag. 189—190. 
57. Discursos II, pag. 111. Mussolini sprak in dit verband zeer karakteristiek 
van een „ius murmurandi" van het volk. V. d. Grinten, pag. 127. 
58. Art. 91—11°, j 0 art. 81—2°. 
59. Art. 91—10° en 8°. 
60. Art. 91—9°. 
61. Art. 81—7°, j° art. 91—7°. 
62. Vgl. Dr. F. J. A. Huart: „Grondwetsherziening 1917 en 1922", pag. 57 e.V. 
63. Art. 91—6°. 
64. ,,. . . eu entendo que dêsse atributo constitucional (a missio de fiscalizar 
a vida administrativa) a Naçâo so aproveita de facto a garantia de publicidade 
ilimitada dos actos govemativos". Discursos I, pag. 384. 
65. Grondwet 1911, art. 26 sub 3. 
66. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 67—68; „The New State in 
theory and in practice", pag. 8; „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 7; 
Lavagne, pag. 10. 
67. Discursos I, pag. 5. 
68. Art. 91—3°. 
69. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 68. Resolutie van de Nationale 
Vergadering gepubliceerd in den Diàrio do Governo, serie 1, van 13 Mei 1938. 
70. Decreet no. 18.962 van 25 October 1930, geheel herzien bij decreet 
no. 22.257 van 25 Februari 1933 en decreet-wet no. 26.340 van 7 Februari 1936. 
71. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 64. Deze laatste werd afgesloten 
na 36 maanden. Lavagne, pag. 26. 
72. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 65; Femandes, pag. 16. 
73. „The New State in theory and in practice", pag. 23; „O Estado Novo", 
pag. 11. Zie ook decreet-wet no. 22.520 van 13 Mei 1933. Lavagne, pag. 25. 
74. „The New State in theory and in practice", pag. 23; „Dez anos na pasta 
das Finanças", pag. 22—23. 
75. Art. 63. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 50. 
76. Freppel Cotta, pag. 5. 
77. Art. 91-4°. 
78. Vgl. Kranenburg, deel I, pag. 325. 
79. Art. 70, par. 2. 
80. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 51. 
81. Art. 91—5°. 
82. Art. 91—Γ. Evenzoo Grondwet 1911, art. 26 sub 1. Geheel verward en 
onjuist is over de Nationale Vergadering Pommeranz-Liedtke und Richert, 
pag. 173—174. 
83. Art. 97. 
84. „Wetgeving en uitlegging der wetgeving in hoogsten aanleg behooren, 
naar de trias, gescheiden te zijn." Kranenburg, deel I, pag. 284. 
85. Zoo heeft eens het Congres, naar aanleiding van een zeer zonderling 
voorstel, dat in wezen neerkwam op een wijziging der Grondwet, zich zelf 
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biz. 76—79 
het recht ontzegd de Constitutie te interpreteeren. Many, pag. 33; Mamoco e 
Sousa, pag. 345—346, 407—409. Maar berustte deze beslissing zelf niet weer 
op een interpretatie van de grondwettelijke regeling der bevoegdheden van 
het Congres? 
86. Niet echter Mamoco e Sousa in zijn commeniaar op de Grondwet van 
1911. Deze meent, dat het woord „interpretar" slechts is ingelascht om de 
strijdvraag op te lossen, of naast judicieele en doctrinaire ook authentieke 
interpretatie geoorloofd is. Pag. 405. 
87. Art. 134 j 0 . 91—12°. 
88. De Reynold, pag. 290. 
89. In zijn voorrede tot het boek van Ferro schrijft Salazar: „ . . . ma non 
si garantisce che tutto quel che la nuova Costituzione stabilisce nei particolari 
sia il meglio." Ferro: „Salazar", pag. 41. 
90 о Governo preparava um projecto de Constituïçâo que estabelece 
a nova ordern de coisas, embora com as transigencias exigidas para a sua 
adaptaçâo a condicionalismo psicológico e social diferente do que è previsto 
na sua pureza doutrinária e na integral execuçâo futura dos seus principios 
essenciais". Discursos I, pag. 160—161. „Il progetto à la realtà possibile nel 
nostro momento politico." Woorden van Salazar bij Ferro: „Salazar", pag. 95. 
91. Vgl. Ferro: „Salazar", pag. 96. 
92. Evenzoo Many, pag. 126—127; Pereira dos Santos, pag. 178. 
93. Vgl. Struycken: „Staatsrecht", pag. 31; Kranenburg, deel I, pag. 49; 
Many, pag. 127. 
94. Art. 135. 
95. Art. 135—2° j 0 . 81—4°. De bepaling van art. 135—2° is het resultaat 
van de Grondwetsherziening van 23 Maart 1935. De Regeering gaf op haar 
voorstel tot wijziging de volgende toelichting: „Dá-se ao Presidente da Repú
blica a faculdade de submeter a plebiscito nacional alteraçoes à Constituïçâo 
que se refiram aos óigaos da soberanía e sua competencia. Nâo so isso está 
conforme à origcm plebiscitaria do estatuto constitucional e ao principio de 
a soberanía residir na Naçâo como se pretende evitar a anomalia de haver 
um só órgáo de soberanía cujo concurso é imprescindível à formaçâo da vontade 
competente para o reformar — o que se nâo da com qualquer outro, mas se 
verifica actualmente com a Assemblea Nacional." Diàrio das Sessdes, 23 
Januari 1935, pag. 69. 
96. „En tout cas, la Constitution portugaise se distingue par ce fait qu'elle 
possède une partie purement dogmatique... Et que l'on sache que nous 
considérons cette partie comme plus importante que les chapitres où il est 
traité de la compétence des organes de l'État et de leur mode de formation . . . 
C'est dans cette partie idéologique que se trouve la pensée révélatrice de la 
Nation et de l'État agissant; tandis que dans l'autre, il y a seulement quelques 
formules de construction politique, qui pourront et devront même être modi
fiées à mesure que la conscience collective se pénétrera davantage de cette 
pensée même et que cesseront d'être nécessaires les dispositions qui traduisent 
une espèce de complaisance envers des états d'esprit encore très répandus et 
des institutions dont l'existence tire sans doute à sa fin." Salazar, voorrede 
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biz. 79—84 
tot: „Une revolution dans la paix", pag. 29—30. Vgl. Derrick, pag. 113. 
97. Grondwet 1911, art. 81 sub 2. 
98. Discursos I, pag. 380. 
99. Discursos I, pag. 373—374. 

100. Discursos I, pag. 83. 
101. Evenzoo Pereira dos Santos, pag. 164. Voor Nederland is dit uitvoerig 
uitgewerkt in de studie van Prof. Mr. P. W. Kamphuisen: „Koning en 
Minister". 
102. Legrand, pag. 146; Many, pag. 21—22; Mamoco e Sousa, pag. 219—221 ; 
Tavares de Medeiros, pag. 21 en 24. Over deze viermachtenleer zie ook Prof. 
Mr. P. W. Kamphuisen: „Koning en Minister", pag. 45. 
103. „D'ailleurs c'est une maxime élémentaire de la vie politique que la 
majorité doit appuyer toujours son gouvernement, surtout lorsqu'il a un 
besoin plus pressant d'aide, c'est-à-dire lorsqu'il a tort." Pereira dos Santos, 
pag. 185. 
104. Kranenburg, deel I, pag. 323. 
105. Art. 108. 
106. Pereira dos Santos, pag. 188. 
107. Grondwet 1911, art. 26 sub 2. De considerans van decreet-wet no. 24.631 
noemt de Nationale Vergadering dan ook slechts „urn dos órgaos de Poder 
que promovem o interesse público." 
108. Discursos II, pag. 133. 
109. Many, pag. 110—111. 
110. Grondwet 1911, art. 52. 
111. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 49; „O Estado Novo", pag. 8. 
112. Art. 113, eenige par. 
113. Vgl. Many, pag. 14, 83 en 91; Mamoco e Sousa, pag. 500—503. 
114. Art. 81—6°. Na de grondwetswijziging van 22 Sept. 1919 kon de 
President de Kamers ontbinden, gehoord een door het Parlement aangewezen 
commissie, wanneer „de hoogste belangen van het Vaderland en de Repu
bliek" dit vereischten. Art. 47—10°. 
115. Pereira dos Santos, pag. 139. 
116. Art. 81—5°. Grondwet 1911, art. 47 sub 2, stond extra-zittingen van 
het Congres toe „zooveel het beling van de Natie dit wenschclijk maakt". Op 
oproep van eenige leden bijeenkomen, zooals het Congres volgens art. 12 
der Grondwet van 1911, kan de Nationale Vergadering niet. 
117. Art. 81—3°. 
118. Art. 87. 
119. Pereira dos Santos, pag. 139. 
120. Vgl. Kranenburg, deel Π, pag. 496. 
121. Vgl. art. 100. 
122. Derrick, pag. 117. 
123. Decreet-wet no. 24.631 art. 2, juncto decreet-wet 23.406 art. 4, juncto 
art. 2 sub 3, 4 en 5. 
124. Decreet-wet no. 24.631 art. 3, juncto Código Penal art. 58 en juncto 
decreet no. 23.203 van 6 November 1933. Decreet-wet no. 24.631 art. 10. 
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bíz. 84—86 
125. Decreet-wet no. 24.631 art. 14—24. 
126. Pereira dos Santos, pag. 208. 
127. Zij moeten verklaren: „que . . . acatam os principios fundamentáis 
da ordem social estabelecida." 
128. In zijn boek „Der Angriff", pag. 61, schreef Dr. Joseph Goebbek: „Das 
wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, dass sie ihren 
Todfeinden die Mittel selber stellte, durch die sie vernichtet wurde." Aange
haald bij Dr. F. Peeters: „Narionaal-Socialisme en godsdienst", art. in „Kultuur-
leven", Jrg. 9, no. 4, pag. 501. 
129. Art. 89, par. 2. 
130. Decreet-wet no. 24.631 art. 4, juncto decreet-wet no. 23.406 art. 5 
sub 3. 
131. Decreet-wet no. 24.631 art. 9. 
132. Decreet-wet no. 24.631 art. 11. 
133. Decreet-wet no. 24.631 art. 47. 
134. Decreet-wet no. 24.631 art. 55. Verschillende schrijvers, zooals De Rey
nold, pag. 301 en 303 en Sieburg, pag. 155, beweren ten onrechte, dat aan de 
kiezers krachtens de wet slechts één lijst wordt voorgelegd. 
135. Descamps, pag. 421 en 481 signaleert de aanwezigheid van een groot 
aantal professoren en militairen in de eerste Nationale Vergadering; De Poncins: 
„Le Portugal renaît", pag. 126, constateert dat voor het eerst werklieden 
zitting kregen in de volksvertegenwoordiging, wat onder de democratische 
repubHek nimmer was voorgekomen. Salazar betreurt, dat de inschakeling 
van veel bekwame mannen nog niet mogelijk bleek, doordat zij nog te vast
geroest waren in oude partij-opvattingen. Discursos I, pag. 385. 
136. Art. 85, par. 3. Vgl. art. 81—3°. Decreet-wet no. 24.631 art. 26. 
137. „A renovaçâo da Assemblea Nacional, segundo o espirito da Consti-
tuïçâo Política e о nosso sistema de eleiçâo, tem essencialmente carácter 
plebiscitario: o acto eleitoral nao se destina tanto i designaçlo dos deputados 
como ao reconhecimento solene das benemerencias do regime político e á 
aûrmaçâo da confiança do País na reahdade sempre fecunda dos principios 
da Revoluçâo Nacional." Redevoering van Salazar aan den vooravond der 
verkiezingen voor de tweede legislatuur, 27 October 1938. Diario de Noticias, 
28 October 1938, no. 26.123, eerste blad, eerste kolom. In deze opvatting 
krijgt ook de toepassing van het ontbindingsrecht weer een groóte beteekenis, 
terwijl het in de democratieën met evenredige vertegenwoordiging, naar 
van der Grinten opmerkt, beteekenisloos is geworden. V. d. Grinten, pag. 
121, 122, 136. 
138. Art. 101. 
139. Het Reglement is te vinden in den Diàrio das Sessaes, Jrg. 1935,1, no. 8, 
supplement no. 6, van 4 Februari 1935. De spreektijd is geregeld in art. 33—39. 
140. Het aantal Senatoren en Afgevaardigden was niet onveranderlijk. P. M. 
Winks „Geïllustreerde Encyclopaedic" van 1917 geeft aan 164 Afgevaardigden 
en 71 Senatoren. Deel 2, pag. 452, kolom 1. 
141. Vgl. Kranenburg, deel I, pag. 61. Bismarck was voorstander van korte 
parlementszittingen, waardoor ook de bekwaamsten uit alle beroepen den tijd 
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biz. 86—91 
zouden kunnen vinden om hieraan deel te nemen. Biemond, pag. 112. 
142. Art. 94 corp. en art. 81—2°. 
143. Grondwet 1911, art. 11 en 23f. Many, pag. 29—30. 
144. Pereira dos Santos, pag. 191. 
145. Discursos II, pag. 111—112. 
146. Art. 94, eenige par. De tekst van dit artikel is, op eenige wijzigingen 
in de terminologie na, gelijk aan het op 27 November 1937 ingediende regee-
ringsvoorstel. Oorspronkelijk was op 13 December 1937 door de Nationale 
Vergadering een andere redactie aangenomen, waarin de beperking van 
zittingsduur tot 30 April ontbrak. In de zitting van 17 December deelde de 
Voorzitter echter mede, dat de Regcering tegen deze weglating onover-
komelijke bezwaren had. Zij maakte het immers mogelijk, dat de Nationale 
Vergadering haar zittingen over het geheele jaar zou verdeden en dit achtte 
men in strijd met den opzet der Grondwet. Het Staatshoofd had dan ook 
gebruik gemaakt van het hem bij art. 98 verleende recht, hernieuwde behan
deling van het artikel te vragen. De Nationale Vergadering bleek geen enkel 
bezwaar te hebben tegen wederinvoeging van den limitatievcn datum, dien zij 
eerst, zonder nadere discussie, als vanzelfsprekend en dus overbodig had 
weggelaten. 
147. In een redevoering op 28 April 1938 zeide Salazar, volgens de Fransche 
editie van het tijdschrift „Portugal": „. . . quant à l'Assemblée Nationale, je 
doute que les altérations récemment votées lui donnent la souplesse qu'exige 
l'exercice de la fonction législative au fur et à mesure des besoins de l'État; 
je crois que nous devrons aller plus loin encore." „Portugal", no. 34, supple
ment, kolom 8. 
148. Art. 109—2°. 
149. Art. 108, par. 3, oud: „Quando o Govèrno fizer uso da faculdade 
constante da ùltima parte do no. 2, apresentará num dos cinco primeiros dias 
de sessâo da Assemblea Nacional a proposta para a ratificaçâo dos decretos-leis 
que houver publicado . . . " Vgl. te onzent het systeem van de Crisis-invoerwet 
1931. Kranenburg, deel I, pag. 109. 
150. Art. 109, par. 3; lid 1. 
151. Art. 109—2°. 
152. Respectievelijk decreet-wet no. 23.049, wet no. 1.957, decreet-wet 
no. 24.683 en wet no. 1.929. 
153. Art. 97 corp. 
154. De Maeztu, pag. 185. 
155. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 51. 
156. Ferro: „Salazar", pag. 96. 
157. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 50. 
158. Discursos Π, pag. 73. Vgl. Sieburg, pag. 228; De Reynold, pag. 137,159. 
Geestig is deze eigenschap beschreven door Eugenio de Castro in zijn „Cançâo 
do velho relogio inglés", het verhaal van de mooie Engelsche klok, waarvan 
het uurwerk van streek raakt als zij naar Portugal wordt gebracht, terwijl alleen 
het slagwerk blijft loopen. Bell: „The Oxford book of Portuguese verse", 
pag. 283. 
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biz. 91—98 
159. Solazar, voorrede tot : „Une révolution dans la paix", pag. xviii—xix. 
160. „The New State in theory and in practice", pag. 21; „Dez anos na 
pasta das Finanças", pag. 18. 
161. Femandes, pag. 2. 
162. Discursos I, pag. 119—121. 
163. Vgl. „The New State in theory and in practice", pag. 46. 
164. Costa Leite, pag. 18—19. 
165. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 28. f 
166. Vgl. de statistische gegevens over wegen, spoorwegen, busdiensten, 
telegraaf- en telefoonverbindingen, electriciteits-, gas- en waterleidingen, radio
zenders, havens, irrigatiewerken, ontginningen, waterkrachtstations en de 
daarmee samenhangende ontwikkeling van handel, industrie en credietmoge-
lijkheden in „The New State in theory and in practice", pag. 31 e.V.; 46 e.V.; 
Dr. Manuel Rodrigues: „Der neue Staat und seine Taten"; „Des anos na pasta 
das Finanças", passim. Het boek „Le relèvement économique au Portugal" 
is zeer overzichtelijk door tal van grafieken. 
167. Wet no. 1.914 van 24 Mei 1935. Pommeranz-Liedtke und Richcrt, 
pag. 198; „De economische toestand in het buitenland", Jrg. 3, no. 2, pag. 
40—41. 
168. Vgl. Femandes, pag. 10 en 29. 
169. Da Silva, pag. 18; „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 74. 
170. „The New State in theory and in practice", pag. 26; Femandes, pag. 14; 
„Dez anos na pasta das Finanças", pag. 75—76. Over bezwaren tegen dit 
systeem, zie Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 287. 
171. Grondwet 1911, art. 26 sub 3; vgl. Many, pag. 53. Grondwet 1933, 
art. 64. 
172. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 50—51; Femandes, pag. 
16—17. Ter illustratie is aan het slot van dit werk als aanhangsel opgenomen 
een vertaling van den volledigen tekst van de bedoelde wet voor 1937. Zie 
pag. 528. 
173. Art. 109—3°. 
174. Discursos I, pag. 383. 
175. Prof. Mr. P. W. Kamphuisen: „Eenige terminologische opmerkingen 
over het woord rechtstaat", pag. 20. Kranenburg, deel I, pag. 102, 103, 110 
en 112; Huart, pag. 45; v. d. Grinten, pag. 121. 
176. Pereira dos Santos, pag. 92; De Reynold, pag. 162 en 163; Gaetano, 
pag. 12 en 14; Legrand, pag. I l i ; Freppel Cotta, pag. 12; „Aperçu général 
du Corporatisme portugais", pag. 4; Sieburg, pag. 163. 
177. Gaetano, pag. 22—24. 
178. Many, pag. 45—47; Mamoco e Sousa, pag. 309—313, 324—329. 
179. Gaetano Gonçalves: „O estado corporativo e a política do Impèrio no 
direito constitucional portugués", pag. 24. 
180. Vgl. art. 16 tot 18, 20 en 21 der Grondwet. 
181. Art. 102, par. 2. 
182. Art. 103. 
183. Art. 103, par. 3. 
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blz. 99—Î09 
184. Art. 102, oud, begin: „Junto da Assemblea Nacional funciona urna 
Cámara Corporativa composta . . ." Vgl. hiermede den aanhef van art. 83: 
„Junto do Presidente da República funciona o Conselho de Estado . . . " 
185. Art. 104, oud, aanhef. 
186. Art. 105. 
187. Pereira dos Santos, pag. 181. De wet no. 1.914, regelende het economi
sche vijfidenjarenplan, schrijft in art. 6 gebiedend raadpleging der Corporatieve 
Kamer over alle de te nemen maatregelen voor, ook indien deze niet bij decreet 
worden vastgesteld. 
188. Gaetano, pag. 69. 
189. Art. 104. 
190. Vgl. Gaetano, pag. 52. 
191. De „Santas Casas de Misericordia" zijn instellingen, wier oorsprong 
ligt in de Middeleeuwen. Zij zijn het centrale orgaan voor hulp en bijstand in 
iedere gemeente en vereenigen in zich alle openbare en particuUerechatitatieve 
inrichtingen. Zij hebben de zorg voor de instandhouding van ziekenhuizen, 
van kraamverpleging en voor de begrafenis van onvermogenden. Het instituut 
is wettelijk geregeld in den Código Administrativo. De statuten van iedere 
Misericordia behoeven ministerieele goedkeuring. 
192. Indeeling volgens het benoemingsbesluit in den Diàrio do Governo, 
serie 1, van 23 November 1938. 
193. Grondwet 1911, art. 32—34. 
194. Art. 109, § 3. 
195. Art. 97, eenige par. 
196. Art. 104, par. 1 en 2. 
197. Art. 103, par. 1 en 2. 
198. Gaetano, pag. 69. Bij de discussies in de Nationale Vergadering en 
in het rapport van de Corporatieve Kamer is men de schrapping van de woor
den „por escrito" in art. 103 stilzwijgend voorbijgegaan. 
199. Art. 113. 
200. Art. 95. 
201. Grondwet 1911, art. 30. Many, pag. 54. 
202. Art. 99, eenige par. 
203. Zie b.v. art. 7; 8 sub 3, sub 6, sub 7, sub 9, sub 15, sub 17, sub 20, 
par. 2, par. 4; art. 10; art. 13, par. 1; art. 27; art. 28; art. 35; art. 37; art. 49, 
par. 1; art. 54; art. 55 enz. 
204. Blijkens den samenhang met art. 140 worden de woorden „decreto-lei" 
en „decreto com força de lei" door elkaar gebruikt. 
205. Art. 81—9°. 
206. Oliveira Martins, deel II, pag. 254; Becker, deel X, pag. 71—72; 
Pommeranz-Liedtke und Kichert, pag. 51. 
207. Many, pag. 56. Mamoca e Sousà, pag. 461—462, construeert echter 
uit de Grondwet van 1911 indirect toch nog een absoluut vetorecht, mijns 
inziens evenwel op onjuiste gronden. 
208. De Reynold, pag. 300; Pereira dos Santos, pag. 138. In de twee gevallen, 
waarin het artikel tot dusver werd toegepast, is echter wel een motiveering 
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biz. 110—116 
gegeven. Dürio das Sessôes, Jrg. 1936—1937, pag. 46-47; Jrg. 1937—1938, 
pag. 272—273. 
209. Grondwet 1911, art. 31. 
210. Art. 99. 
211. Decreet-wet no. 22.470, art. 11. 
212. Vgl. Pereira dos Santos, pag. 178—179; De Poncins, pag. 78; wet 
no. 1.901 van 21 Mei 1935. Van de voorstellen tot Grondwetswijziging was 
het diepst ingrijpende dat van den afgevaardigde Manuel Fratel, ingediend in 
de zitting van 23 Januari 1935. Het beoogde de bevoegdheden van het Staats
hoofd aanmerkelijk uit te breiden, doch is verworpen. Diirio das Sessöes, 
Jrg. 1935,1, pag. 89-95. 
213. Art. 96. 
214. Art. 86 j 0 . 106. 
215. In het Portugeesche strafrecht onderscheidt men de zwaardere straffen 
(penas maiores), de correctioneele straffen (penas coreccionais) en de speciale 
straffen voor ambtenaren. Código penal, art. 55—60. Onder zwaardere straffen 
vallen in het algemeen de cellulaire gevangenisstraffen van meer dan twee 
jaren, al dan niet gevolgd door verbanning naar een strafkolonie. 
216. Art. 89. Het gedeelte sub d. van dit artikel vangt in den origineelen 
tekst aan met de woorden: „Movido procedimento criminal contra algum 
Deputado e indiciado este por despacho de pronuncia ou equivalente", etc. 
Over de „pronuncia" zie Código de Processo Penai, art. 365—378. Het is de 
rechterlijke uitspraak, na voor-onderzoek, die den verdachte in staat van be
schuldiging stelt en zijn in hechtenis neming of het stellen van cautie beveelt. 
„Pronùncia" vindt alleen plaats in het „Processo de Querela", dat is de proce
dure bij misdrijven, waartegen zwaardere straf of ontslag bedreigd is. 
Voor de Corporatieve Kamer zie art. 102, par. 3. 
217. Art. 89 sub e en par. 3. 
218. Decreet-wet no. 24.631, art. 5—6. 
219. Decreet-wet no. 24.683, art. 17. 
220. Grondwet 1911, art. 22. Grondwet 1933, art. 85, 87 en 88. 
221. Art. 100. 
222. Discursos I, pag. 344. 
223. Costa Leite, pag. 114. 
224. Pereira dos Santos, pag. 184. 
225. Sieburg, pag. 156. 
226. Gaetano, pag. 52. Zie pag. 513, noot 123. 
227. Pereira dos Santos, pag. 132. 
228. Derrick, pag. 115 en 118. 
229. Derrick, pag. 105, 112, 118 en 119. 
230. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 99. 
231. Costa Leite, pag. 119. 
232. Gepubliceerd in de Fransche editie van het tijdschrift „Portugal", no. 34, 
supplement. 
233. Sieburg, pag. 156. 
234. Freppel Cotta, pag. 24—25 en 25 noot 1. 
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biz. 118—122 
235. Salazar doelt waarschijnlijk op Mussolini's redevoering van 14 Novem
ber 1933. Vgl. Mussolini: „Quatre discours sur l'État corporatif", pag. 23. 
236. Discursos I, pag. 82—83; Ferro: „Salazar", passim; Discursos I, pag. 
381—384; Diàrio das Sessöes, Jrg. 1935, I, pag. 69—71; Discursos Π, pag. 
109—HO; „Portugal", Fransche editie, no. 34, supplement. 
237. Zie Koenraadt en van Poll, deel II, pag. 89—92 en Dr. Cassianus 
Hentzen O.F.M.: „Commentaar op Quadragesimo Anno", pag. 725—728, 
alsmede de bij hen geciteerde schrijvers in verschillenden zin; verder de uit
latingen van Josephus Jitta en van den Bergh bij Cornelissen: „Democratie", 
pag. 116—117; Huart, pag. 146 noot 2. Contra wetgeving door de Corpora
tieve Kamer ook Pereira dos Santos, pag. 182; Odette Sanson: „Le Corpora
tisme au Portugal", pag. 139—140; Gaetano, pag. 51: „A política é a arte da 
realizacäo constante do interèsse nacional. Ora a funçâo politica, de ordem 
eminentemente espiritual с sentimental, nao pode deixar-se entregue a um 
conjunto de tendencias centrifugas (como sâo as de todos os órgáos autónomos), 
antes tem de ser exerdda por um forte poder independente e unitàrio. De 
resto, a protecçâo da pessoa humana exige urna separaçâo dos poderes politico, 
económico e religioso." 
Daarentegen acht Manoïlesco, pag. 290, inderdaad de consumenten van een 
bepaald artikel voldoende en op de meest geschikte wijze vertegenwoordigd 
door alle corporaties te zamen, die dat artikel niet produceeren. 
238. Evenzoo van der Grinten, pag. 132—133; Josephus Jitta: „De corpora
tieve staatsgedachte in Nederland", pag. 26—27. Een zeer uitvoerig pleidooi 
voor een uitsluitend op corporatieven grondslag samengestelde legislatieve 
levert Manoïlesco. Bevredigend is het echter allerminst. Op pag. 93 geeft hij 
toe, dat van een vaste, onder alle tijdsomstandigheden geldende hiërarchische 
volgorde der corporaties geen sprake kan zijn. Later werkt hij dit punt nog 
verder uit. Zoo bestrijdt hij op pag. 210 Spann, die als vast criterium voor de 
classificatie der corporaties wil aannemen hun mate van spiritualiteit. Manoïlesco 
vervolgt dan: „Pour le développement normal d'une nation, toutes ses fonctions 
sont utiles et toutes sont indispensables. La classification des différents organes 
d'une société ne pourrait pas se faire selon un critérium objectif et incontestable. 
Les mains sont-elles plus utiles que les jambes et les oreilles que les cordes 
vocales; . . . D'ailleurs, il y a des moments dans la vie des peuples... où les 
fonctions vitales passent avant toutes les autres. . . Nous n'admettons pas le 
critérium vitaliste; pas plus que le critérium spiritualiste. Nous nions tous les 
critères et nous considérons que le problème de la classification des corporations 
ne se pose pas et qu'il est dépourvu de sens et d'utilité de le poser.' ' Pag. 212—213. 
Ondanks deze zeer krachtige affirmaties, nog eens herhaald op pag. 214, waar 
hij het een absurditeit noemt zekere categorieën van menschelijken arbeid 
eeuwigdurend tot Asschepoetsters der samenleving te maken, duikt het pro
bleem al spoedig weer bij hem op. Reeds op pag. 270 stelt hij, dat het aantal 
der afgevaardigden van verschillende groepen in de corporatieve organen of 
het corporatieve parlement moet worden afgemeten naar „l'importance fonc
tionnelle de la catégorie respective. Evaluer cette importance par le nombre 
des délégués qu'on lui accorde, voilà une tâche bien difficile, qui prête à l'arbi-
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biz. І23—125 
traire et à la critique. Elle est pourtant inévitable . . . Le système corporatif 
implique toujours, pour l'intégration, une appréciation (arbitraire) de l'im
portance fonctionnelle des parties composantes . . . Toute intégration corpo
rative est donc nécessairement arbitraire: il n'y a pas de moyen de se soustraire 
à cette fatalité." „Le malheur est que la question du nombre des représentants 
deviendra pour chaque corporation une question de pavillon, chacune mettant 
son prestige en liaison avec le nombre des places qu'elle obtiendra au Parle
ment . . . Le législateur constitutionnel qui introduira, dans n'importe quel 
pays, le régime corporatif ne connaîtra pas de difficulté plus grande que celle 
de contenter toutes les corporations et ses principes. Il devra se borner i con
tenter ses principes." Pag. 336. Manoïlesco eindigt met uit te roepen, pag. 337, 
dat de willekeur van deze corporatieve appreciatie hem minder schrik aanjaagt 
dan de democratische willekeur. Op de vraag, welke beginselen leidend dienen 
te zijn bij deze appreciatie, zegt hij: „voilà ce qu'on ne saurait pas dire dans ce 
chapitre." Kan men het ergens anders soms wel zeggen; Messner: „Die be
rufständische Ordnung", pag. 58—59 blijft al even vaag. Vgl. Biemond, 
pag. 89—90. Deze schrijver heeft tenminste de verdienste een poging tot 
concretiseering te wagen. Of zij bij benadering bevredigend valt te noemen, is 
een andere vraag. Vgl. bij hem pag. 155 e.V., 223 e.V., 233 e.V. 
239. John Günther: „Inside Europe", pag. 250. Vgl. van der Grinten, pag. 120 
Wat Amerika betreft, president Wilson won het met 6.157.800 stemmen van een 
tegenstander, die 8.139.000 stemmen op zich vereenigd had. Manoïlesco, pag. 148 
240. Discursos I, pag. 173; Ferro: „Salazar", pag. 83. 
241. In zijn voorrede tot Ferro: „Salazar", pag. 33, 34, 35, 38, 39 en 40. 
242. Discurras I, pag. 34—35: „Quanto mais profundo é este sentimento 
da realidade nacional, tanto mais se impSe о desconhecimento das facçdes, dos 
partidos, dos grupos em que se podem encontrar acidentalmente os diferentes 
individuos. Se se desconhecem, nao há política de partido, de facçâo, de grupo 
a confundir-se ou embaraçar a política nacional; e daqui resultam dois bens: 
para a Naçâo, ser o único objecto das preocupaçSes govemativas; para os 
governantes, a magnifica liberdade de só servir a Naçâo." 
243. Ferro: „Salazar", pag. 169—170. 
244. Günther, pag. 426. 
245. Discursos I, pag. 320—321: „Um jomalista francés que hi tempos 
visitou o nosso País foi, me parece, o primeiro a fazer notar o usadamente 
diante da Europa que a decadencia parlamentar e das suas estereis discuss6es 
nao significava de modo algum menor ingerencia da Naçâo nos negocios 
públicos e era até perfeitamente compadvel com a mais estreita aliança dos 
govemos e do povo. O caso portugués ilustrava só por si aquele tese." Des-
camps, pag. 485: „Le gouvernement a du reste le désir sincère de tenir compte 
des intérêts en cause et modifie ses projets quand une opposition semble se 
manifester, soit par les partis clandestins qui continuent d'exister, soit par les 
démarches faites auprès des ministres par les organismes économiques. Par suite 
de ces influences, et aussi par des divergences de vues ou des actes d'incapacité il 
est loin d'être exceptionnel qu'un ministre soit remplacé, ou même plusieurs." 
246. Dit laatste ook volgens Pereira dos Santos, pag. 143. 
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biz. 126—138 
AANTEEKENINGEN BIJ: DE REGEERING. 

1. Vgl. Pereira dos Santos, pag. 134. 
2. Vgl. Kamphuisen: „Beschouwingen over rechtswetenschap", pag. 78. 
3. Vgl. Pereira dos Santos, pag. 155. 
4. Art. 107, par. 1 en 2. 
5. Art. 107. 
6. Derrick, pag. 115. Discursos I, pag. 302. Du Gard, pag. 125. 
7. Art. 108. 
8. Discursos I, pag. 379—380. 
9. Art. 111. 

10. Evenzoo Pereira dos Santos, pag. 169—170. 
11. Art. 114, eenige par. 
12. Vgl. Kranenburg, deel I, pag. 354—355. 
13. Art. 108. 
14. Pereira dos Santos, pag. 158 en 160. 
15. Art. 113 en 80, § 2. 
16. Grondwet 1911, art. 38. Grondwet 1933, art. 80 par. 2, oud. 
17. Discursos I pag. 4—5. Vgl. de bepalingen op dit stuk in het Neder-
landsche staatsrecht bij Kranenburg, deel I, pag. 183 en 329. De punten van 
Salazar zijn uitgewerkt in de decreet-wet no. 15.465 van 14 Mei 1928. 
18. Art. 109, par. 1. 
19. Dcscamps, pag. 488. Cursiveering van mij. 
20. De Reynold, pag. 331. 
21. Friedrich der Grosse: „Anrimachiavell", pag. 128 en 127. 
22. Scholten, pag. 72. Vgl. ν. d. Grinten, pag. 129. 
23. Isaías, 37:36. Vgl. Thomas van Aquino: „De regimine principum". 
Über III, caput 7. 

AANTEEKENINGEN BIJ: DE RECHTERLIJKE COLLEGES. 

1. Estatuto Judiciário, art. 1. 
2. Estatuto Judiciário, art. 2 en 3. Deze districten van rechterlijke indeeling 
dient men niet te verwarren met de veel kleinere districten van bestuurs-
indeeling, waarvan later sprake zal zijn. 
3. Estatuto Judiciário, art. 6. 
4. Art. 118. 
5. Art. 116, lid 2. 
6. Art. 116, § 1 en 2. 
7. Estatuto Judiciário, art. 8. 
8. Estatuto Judiciário, art. 159. 
9. Art. 116, lid 1. 
10. Mamoco e Souza, pag. 586. 
11. Vgl. Kranenburg, deel 2, pag. 29. 
12. „Dez anos na pasta das Finanças", pag. 82; „Le Droit Public de l'État 
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biz. 138—141 
Nouveau", pag. 56; Código Administrativo, art. 671—712; decreet-wet no. 
24.363 van 15 Augustus 1934. 
13. Art. 118—4°. 
14. Tegelijkertijd met decreet no. 21.943, dat een zeer ruime amnestie ver
leende voor de tot dan gepleegde politieke delicten, verscheen op 5 December 
1932 decreet no. 21.942 met het nieuwe materieel strafrecht op dit stuk. Daama 
is door decreet-wet no. 23.203 van 6 November 1933 en decreet no. 23.521 
van 29 Januari 1934 de berechting opgedragen aan een militaire rechtbank. 
15. Grondwet 1911, art. 58 en 59. 
16. Vgl. den relatório van decreet no. 24.803 van 21 December 1934. 
17. Mamoco e Souza, pag. 578—580. 
18. Decreet-wet no. 22.470 van 11 April 1933. 
19. Art. 122. 
20. Art. 120. 
21. Estatuto Judiciário, art. 66, 74 en titel VI. Over den Hoogen Rechter
lijken Raad zie pag. 140. 
22. Art. 121. 
23. Many, pag. 116. 
24. Mamoco e Souza, pag. 572—575. Het idee van verkiezing der rechters 
kwam al in 1873 op het programma van het Republikeinsch Federaal Centrum 
te Lissabon voor. Lopes, pag. 84. 
25. Estatuto Judiciário, art. 439. 
26. Estatuto Judiciário, titel V. 
27. Estatuto Judiciário, art. 57 en 67 juncto art. 517. 
28. Art. 109, par. 5. 
29. Art. 81—8°. Merkwaardigerwijze was de regeling in de Grondwet van 
1911 juist omgekeerd: daar was de amnestie aan een dergelijke beperking onder
worpen, doch de gratie geheel vrij. Grondwet 1911, art. 71 en 47 sub 8. Het 
ontwerp-Grondwet 1932 sloot amnestie voor kiesrechtdelicten uit. 
30. Kranenburg, deel 2, pag. 101; Prof. Mr. D. Simons: „Leerboek van het 
Nederlandsche Strafrecht", deel I, pag. 344—345; Prof. Mr. W. P. J. Pompe: 
„Handboek van het Nederlandsche Strafrecht", pag. 375; Beysens: „Wijs
begeerte van het strafrecht", pag. 65 noot. 
31. Many, pag. 95. 
32. Zie b.v. decreet-wet no. 24.525 van 6 October 1934 en no. 28.722 van 
28 Mei 1938, beide amnestie verleenende voor pers-delicten. 
33. Art. 109 sub 2 geeft aan de Regeering het recht, in de genoemde omstan
digheden, „fazer decretos-leis"; dus een overeenkomstig recht, als art. 91 
sub 1 aan de Nationale Vergadering verleent, „fazer leis." Naar mijn meening 
zijn deze bepalingen correspondeerend. Het schenken van amnestie wordt be
handeld in art. 91 sub 10, dus niet gezien als een bijzonderen vorm van „fazer 
leis", doch als een afzonderlijke bevoegdheid. Als echter „conceder amnistias" 
niet valt onder „fazer leis", dan valt het ook niet onder „fazer decretos-leis". 
De Regeering is dus hiertoe niet bevoegd. 
34. „O Estado Novo", pag. 38. 
35. Giulio Battaglini: „Principü di diritto penale in rapporto alk nuova 
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biz. 142—146 
legislazione," pag. 156; Dr. iur. Hans Dieter Freiherr von Gemmingen: „Straf
recht im Geiste Adolf Hitlers", pag. 18. 
36. „O Estado Novo", pag. 38; Código de Processo Civil, art. 264. Zie over 
de geheele hervorming het artikel „The Code of Civil Processes" in het 
maandschrift „Portugal", Engelsche editie, no. 19, pag. 2. 
37. Mamoco e Souza, pag. 6. 
38. Many, pag. 122; Mamoco e Souza, pag. 581—584; Strupp, pag. 441. 
Portugal was één der eerste Europeesche staten, die het toetsingsrecht aan
vaardden. Vgl. Struycken, „Staatsrecht", pag. 94. 
39. Grondwet 1911, art. 63. Many, pag. 120. 
40. Vgl. Struycken, „Staatsrecht", pag. 97; Mamoco e Souza, pag. 584. 
41. Art. 123. 
42. Vgl. Struycken, „Staatsrecht", pag. 112. 
43. Art. 92. 
44. Het proefschrift van F. van Reigersberg Versluijs: „Rechter en Grondwet 
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika", Nijmegen 1938, is één door-
loopende aanklacht tegen de practijk van dit systeem. Zie b.v. pag. 117— 
118, 133. 
45. Struycken, „Staatsrecht", pag. 113. 
46. Deze en andere bezwaren van Struycken vindt men vermeld in zijn 
„Staatsrecht", pag. 112—116. 
47. Reigersberg Versluys, pag. 108, spreekt zelfs van „poUtieke onzekerheid 
tengevolge van het wezen barer (der rechtspraak) beslissingen." 
48. Duynstee: „Kerk en Staat", deel 2, pag. 179, n. 2. 
49. Luise Ey in haar inleiding tot Trindade Coclho: „Auto-biografia", 
pag. xvi. Het optreden van Generaal Carmona beschreef ik reeds in het eerste 
hoofdstuk. 
50. Pereira dos Santos, pag. 193. Het hoofdbezwaar van Kranenburg tegen 
het toetsingsrecht is: „. . . men houde de rechterlijke macht zooveel mogelijk 
buiten de politiek. Niet omdat de Grondwet is publiek recht, is de wetgever 
in veel gevallen beter uitlegger, maar omdat zij veel oplossingen van politieken 
strijd inhoudt." Kranenburg, deel 2, pag. 20. Gezien de wijze, waarop de 
Portugeesche constitutie tot stand kwam, kan dit argument daar niet zwaar 
wegen. 
51. Struycken, „Staatsrecht", pag. 115—116; Kranenburg, deel 2, pag. 18—19. 
Talrijke voorbeelden van de onsociale werking in de Vereenigde Staten bij 
Reigersberg Versluijs, pag. 43—83. Zie verder pag. 87, 88,110. 
52. Goede natuurrechtelijke grondbeginselen in de wet kunnen in ieder geval 
als richtsnoer dienst doen, waar de wet zelf mocht zwijgen. Vgl. van der 
Heyden: „Natuurlijke normen in het positieve recht", pag. 13. 
53. Zie b.v. de wet op de werkgevers-organisaties in handel en industrie, 
decreet-wet no. 24.715 van 3 December 1934, art. 14 sub b en c; de wet op de 
arbeiders-organisaties, decreet-wet no. 23.050 van 23 September 1933, art. 15 
sub b en c. 
54. „Traité de droit constitutionnel", deel III, pag. 674 (2e druk), pag. 
724—725 (3e druk). 
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biz. 147—151 
55. „. . . non oserei dire che l'azione delle instituzioiii e delle legge sia cosi 
chiara nel senso educativo come nel senso demoralizzante", zegt hij zelf in 
zijn voorrede tot Ferro: „Salazar", pag. 42. 

AANTEEKENINGEN BIJ: DE ORGANISATIE VAN HET „WERKE
LIJKE LAND" EN DE INSCHAKELING DAARVAN IN DEN STAAT. 

1. Vgl. Struycken: „Staatsrecht", pag. 143. 
2. Struycken: „Staatsrecht", pag. 180 en 160, noot 1. 
3. Vgl. „Algemeen staatkundig program en daarbij behoorende toelichting," 
van de R.K. Staatspartij, pag. 31; Messner: „Die berufständische Ordnung" 
pag. 76. 
4. Discursos I, pag. 37. 
5. „Decalogo do Estado Novo", art. 5 en 7. „Al is het waar, dat de nood-
zakelijkheid van het staatsverband zijn grond vindt in 's menschen ontoe
reikendheid om zijn volledig-menschclijk-goed alleen te bewerken, daarmee 
is nog niet gezegd, dat de enkelingen de naaste materie zijn voor het staat
kundig verband, en dat de staat dus de menschen als enkelingen samenbindt 
(atomistische, individualistische staatsopvatting). Het ligt immers in de lijn der 
natuurlijke ontwikkeling, dat andere maatschappelijke formaties, zooals gezin, 
buurtschap voorafgaan, en dat de mensch als 't ware via deze verbanden komt 
tot het staatsverband." Nickel, pag. 132—133; vgl. ook pag. 201. 
6. Zie Ferro: „Salazar", pag. 169. In zijn voorrede tot „Une revolution 
dans la paix" zegt Salazar: „. . . l'intervention des individus dans la formation 
des organes de la souveraineté dépendra toujours davantage de ce qu'ils seront 
eux-mêmes dans la vie nationale — comme chefs de famille, comme pro
ducteurs, comme partisans de tel ou tel credo, comme intéressés dans telle ou 
telle œuvre d'éducation, d'assistance, de récréation ou de sport: c'est la politique 
de la vie réelle." Préface, pag. xli. 
7. Zie b.v. Discursos I, pag. 85. 
8. Gaetano, pag. 47; „O Estado Novo", pag. 25. 
9. Zoo heet het dan ook in „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 14: 
„. . . l'État démocratique paraît bâti en marge de la Nation comme une 
création arbitraire de la raison, au lieu d'exprimer, autant qu'il serait logique, 
l'essence juridique de la communauté nationale." 
10. Benito Mussolini: „La dottrina del Fascismo", Enciclopedia Italiana 
XIV, pag. 849. 
11. Discursos I, pag. 377. Over de toepassing van deze systematiek op som
mige onderdeden valt natuurlijk wel te twisten. Het blijkt duidelijk, dat ook 
andere overwegingen nog een rol daarbij hebben gespeeld. Salazar plaatste 
in het eerste deel al datgene, waaraan men niet moest tomen, wat hij van 
levensbelang achtte voor het voortbestaan van den Nieuwen Staat. Vanuit dit 
gezichtspunt alleen wordt het begrijpelijk, waarom de staatsfinanciën in dit 
deel behandeld worden. Systematisch had ook titel 6 van deel 2 beter kunnen 
staan tusschen titel 4 en 5 van deel 1. 
12. De Reynold, pag. 296—297. „. . . la constitution portugaise est un 
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contrat de mariage entre l'État et la nation, mais de mariage chrétien, c'est-à-
dire indissoluble." Pag. 297. De Corporatieve Kamer ziet De Reynold als 
de vertegenwoordiging van het werkelijke land, naast de Nationale Ver
gadering, die het wettelijke land vertegenwoordigt. Pag. 317. 
13. Vgl. Beysens: „Eigendomsrecht", pag. 48—49. 
14. Vgl. b.v. de zinsnede van art. 12 Estatuto do Traballio Nacional: „О 
Estado reconhece o direito de propriedade . . . como imposiçâo racional da 
natureza humana", met Summa theologica, Па Пае, Q. 16, art. 1 en 2; Beysens: 
„Eigendomsrecht", pag. 5. Men lette er wel op, dat hier en elders slechts 
sprake is van natuurrecht in thomistischen zin, en niet het droit naturel van 
Rousseau c.s. bedoeld is. Vgl. Beysens: „Ethiek", pag. 131—132. 
15. Massis, pag. 104. Teixeira, pag. 119, zegt van Salazar: „Os seus estudos 
levam a marca do Tomismo e da cultura greco-latina que eie ere indispensável 
à verdadeira cultura." Het is wel zeer zonderling, en misschien alleen te ver
klaren uit diens zeer links gerichte sympathieën, dat iemand als Jacques Maritain 
het oordeel kon neerschrijven: „La dictature de M. Salazar, qui est sans doute 
la plus intelligente des dictatures de type fasciste actuellement existantes, se 
tient soigneusement en garde contre l'esprit totalitaire d'un Mussolini ou d'un 
Hitler, mais c'est aussi celle où le caractère de construction de raison est le 
plus accusé." „Humanisme intégral", pag. 296, noot 1. Ab met „construction 
de raison" bedoeld wordt „los van de werkelijkheid" dan is dit oordeel wel 
zeer onjuist. 
16. Sanson, pag. 21—22; De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 188; Prof. 
Alphonse Joffre: „Le corporatisme portugais", art. in „Archives de philo
sophie du droit et de sociologie juridique", 1938, no. 1—2, pag. 177—178. 
Bainville, pag. 204, acht ten onrechte Salazar een aanhanger van het „politique 
d'abord"; hierover speciaal Teixeira, pag. 46 en 118, en Ferro „Salazar", pag. 
173—174, waar men de volgende woorden van Salazar vindt: „Ho letto i 
libri politici di Maurras: essi seducono per la chiarezza, per la logica della 
costruzione . . . se gli passano le premesse . . . Per Maurras e per i suoi discepoli 
il fenomeno politico è il fenomeno sociale per eccelenza, e la politica è il 
grande fattore della vita dei popoli, determinante della evoluzione. La loro 
bandiera di combattimento „politique d'abord" parla chiaro e sintetizza 
mirabilmente la dinamica dei maurrasiani puri. Ma il contenuto di quell'espres
sione è un errore storico e sociologico, e costituisce un pericolo per la forma
zione delle nuove generazioni." Vgl. Maritain: „Primauté du spirituel", 
pag. 202—205. 
17. Ten aanzien van de tot dusver behandelde stof vergelijke men: 
van de Italiaansche wet van 24 December 1924, art. 1: „Il governo del re è 
costituito dal primo ministro segretario di stato e dai ministri segretari di 
stato", met art. 107 der Portugeesche Constitutie; 
art. 2: „Il capo del governo segretario etc. è nominato e revocato dal re ed è 
responsabile verso il re del indirizzo generale politico del governo", met 
art. 107, § 1 en art. 108 der Constitutie; 
art. 2 lid 3: „I ministri segretari di stato sono nominati e revocati dal re su pro
posta del capo del governo primo ministro", met art. 107, § 1 der Constitutie; 
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art. 3: „Il capo del governo primo ministro dirige e coordina l'opera dei 
ministri. . . " met art. 108 der Constitutie; 
art. 4: „Con regio decreto può essere affidata al capo del governo la direzione 
di uno о più ministeri", met art. 107 der Constitutie; 
van de Italiaansche wet van 31 Januari 1926, art. 3: „Con decreto reale previa 
deliberazione del consiglio dei ministri possono emanarsi norme aventi forza 
di legge: 1. Quando il governo sia a ciò delegato da una legge e dentro i 
limiti della delegazione; 2. nei casi straordinari nei quali ragioni di urgente 
ed assoluta necessità lo richiedono", met art. 109 sub 2 der Constitutie. Zie 
Schaepman, pag. 91, 94, 95, 96 en 101. 
18 per il fascista, tutto è nello stato, e nullo di umano о spirituale 
esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello stato. In tal senso il fascismo è 
totalitario, e lo stato fascista, sinteso e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa 
e potenzia tutta la vita del popolo." Benito Mussolini: „La dottrina de. 
Fascismo", pag. 848. Vgl. Devane: „The religious revival under Salazar", art. in 
„The Irish Ecclesiastical Record", November 1937, pag.489,491,493;Deedes: 
„Portugal", art. in „ Wetenschappelijke bladen", Jrg. 84, no. 8 pag. 193. 
19. Sanson, pag. 22; Teixeira, pag. 41—46. 
20. Massis, pag. 94; Teixeira, pag. 117; Derrick, pag. 54. 
21. „Quando em 1931 vier a Quadragesimo Anno, a mensagem de Pio 
XI nao será recebida com exagerada sensaçâo de alvoróco e de surprêsa." 
Teixeira, pag. 46. Joffre, pag. 177—178; Devane: „The religious revival under 
Salazar", pag. 491—493. Van het Statuut van den Arbeid zegt deze: „lts 
spirit is in complete accord with the teaching of Quadragesimo Anno." 
22. Het is speciaal Derrick, die deze beteekenis heeft aangetoond: „It is 
unlikely that those who are acquainted with the great social encycHcals of 
Leo XIII and the present Pope (Pius XI), . . . will have any serious quarrel 
with the opinion of the American Jesuit who recently wrote that „the whole 
system is, in effect an applied résumé of Catholic poHtical philosophy and of 
the Papal encycHcals." (Michael Kenny S.J. in The Sign, May 1937). The 
influence of these upon the mind of Salazar has already been noted; and Fr. 
Muller finds a „direct agreement" between Quadragesimo Anno and the 
Statute of National Labour. (Fr. Muller S.J.: La poHtique corporative; Bruxelles, 
1935, pag. 65). The words of Pius XI in Divini Redemptoris, that „a sound 
prosperity is to be restored according to the true principles of a sane corpora
tive system' ' might well appear to be an endorsement of the work of Salazar, 
and of his Constitution in which the influence of the encycHcal of six years 
earHer is so apparent." Pag. 103. Zie ook nog pag. 54 en 63, en in het aange
haalde werk van Muller, pag. 211. Men bedenke wel, dat deze regels in het 
bijzonder slaan op dat gedeelte van de Grondwet, dat in de volgende hoofd
stukken behandeld gaat worden. 
23. Vgl. von Nell Breuning: „Die soziale Enzyklika", pag. 15—17; Beysens: 
„Eigendomsrecht", pag. 76—78. 
24. Summa theologica, la Пае, Quaest. 67, art. 3 ad I. Beysens: „Criterio
logie", pag. 64—65; Prof. Dr. J. H. E. J. Hoogveld: „Inleiding tot de wijs
begeerte", deel I, pag. 48 en aanteekening 93. 
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25. Vgl. Maritain: „Du régime temporel et de la liberté", pag. 26; Beysens: 
„Ethiek", pag. 559; „Inleiding op de bijzondere ethiek", pag. 112—114 en 136. 
26. Teixeira, pag. 59—60. 
27. Vgl. Hentzen, pag. 142 en 607; Dr. J. Messner: „Freiheit und Bindung 
im wirtschaftlichen und sozialen Leben" in „Katholieke Synthese", pag. 62; 
Prof. Dr. J. P. StefFes: „Katholizismus und Sittlichkeit" in „Katholieke Totali
teit", pag. 24; Maritain: „Questions de conscience", pag. 188; Hoogveld: 
„Inleiding tot de wijsbegeerte", deel I, pag. 137 en 142; en de schrijvers 
geciteerd in noot 19 op pag. 443 hierboven. 
28. Wel zeer toepasselijk zijn hier de woorden van Maritain: il appar
tient . . . à cette sagesse (catholique) d'informer la civilisation non pas en im
posant d'en haut ses solutions parce qu'elles sont catholiques, mais en montrant 
comme d'en bas qu'elles sont conformes à la saine raison et au bien commun: 
démonstration que les préjugés adverses et l'aveuglement de beaucoup rendent 
difficile, non impossible cependant; ne constations-nous pas de nos jours que 
les enseignements pontificaux tendent à devenir une lumière de conseil non 
seulement pour les catholiques mais pour tous les hommes de bonne volonté? 
Une telle démonstration, du reste, serait surtout une démonstration pratique 
et expérimentale, proprement politique, faite par des hommes que leur mérite 
et leur énergie auraient désignés pour les initiatives du pouvoir." Du régime 
temporel et de la liberté, pag. 84. 

AANTEEKENINGEN BIJ: HET GEZINSVERBAND. 

1. „The New State in theory and in practice", pag. 13. 
2. Pereira dos Santos, pag. 56. 
3. Beysens: „Wijsgeerige staatsleer", pag. 9, noot 1; pag. 6. 
4. Dr. A. W. Hoegen: „Over de zin van het huwelijk", pag. 144. 
5. Zoo noemt Salazar het gezin: „célula social irredutível", Discursos I, 
pag. 85, en zegt Augusto da Costa van Le Play, „que eie considerava (a familia) 
justamente como a célula social por excelencia." Augusto da Costa: „A Naçâo 
corporativa", pag. 53. Vgl. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 19. 
6. Discursos I, pag. 85. 
7. Respectievelijk „omnis civitatis et regni principium", encycliek „Quod 
apostoUci muneris", § „Salutarem porro", bij Aengenent: „Pauselijke docu
menten", pag. 10; „partes verae vitamque viventes, unde constat, interiectis 
familiis, corpus reipublicae", „Rerum Novarum" no. 27, Aengenent, pag. 72; 
„non ipsi per se, sed per communitatem domesticam, in qua generati sunt, 
civilemineunt ас participant civitatem", „Rerum Novarum" no. 11, Aengenent 
pag. 57. Zoo vindt men dan ook bij P. B. Bruin S.J., wiens nog altijd lezens
waardige „Sociologische beginselen" geheel op de encyclieken van Leo 
XIII gebaseerd zijn, de uitlating: „Welnu, de staat moet een organisme zijn 
met levende organen. Daarvoor kunnen niet de individuen dienen, evenmin 
als de atomen waaruit een plant bestaat, hare organen kunnen genoemd wor
den. Maar de huisgezinnen, gemeenten en andere maatschappelijke groepen, 
ziedaar de organische deelen van den staat." Pag. 366. „Dass die Familie 
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Urzelle und Urbild des staatlichen Gemeinschaftslebens ist, ist Grundgesetz 
für die organische Staatslehre . . . " Messner: „Die berufständische Ordnung", 
pag. 275. 
8. Discursos I, pag. 85. 
9. Ferro: „Salazar", pag. 165. Gezinshoofd is de vrouw in geval van lang
durige afwezigheid, ernstige ziekte, krankzinnigheid of dood van haar man. 
Descamps, pag. 473. De veelvuldige emigratie voor enkele maanden of jaren 
maakt de gevallen van langdurige afwezigheid in sommige streken zoo fre
quent, dat de samenleving een matriarchaal karakter krijgt. In het erfrecht 
gaat de vrouwelijke linie voor; kinderen dragen den naam van de moeder. 
Men herinnert zich b.v. dat „Salazar" de achternaam was van de moeder van 
den Chef der Regeering. De Reynold, pag. 110. 
10. De Reynold, pag. 114; Descamps, pag. 34, 144; Francisco de Casanovas: 
„Le peuple portugais et ses caractéristiques sociales", pag. 11. 
11. Pereira dos Santos, pag. 135. 
12. Artikel 19. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 55. 
13. Derrick, pag. 123. Vgl. artikel 21. 
14. Pereira dos Santos, pag. 69. 
15. Struycken: „Staatsrechtelijke en administratief-rechtelijke opstellen", deel 
I, pag. 152. Ferro: „Salazar", pag. 167—168. 
16. Pereira dos Santos, pag. 67—68. Vgl. daarentegen Thomas van Aquino: 
„De regimine principum", liber IV, caput 15. 
17. „Wijsgeerige staatsleer", pag. 9, noot 1. 
18. Struycken: „Staatsrechtelijke en administratief-rechtelijke opstellen", deel 
I, pag. 151, noot 2; Huart, pag. 133; Kranenburg, deel I, pag. 231. 
19. Huart, pag. 147; Kranenburg, deel I, pag. 231. 
20. Pereira dos Santos, pag. 69. Kuypers huismanskiesrecht was ook bestemd 
te gelden voor de Kamer-verkiezingen, daarom lag de aanvullende correctie 
daar meer voor de hand dan bij het Portugeesche gezinshoofdenkiesrecht, dat 
slechts voor het buurtschapsbestuur geldt. De buurtschap is immers te beschou
wen als een kring van gezinnen. Zie hoofdstuk 8. 
21. Kranenburg, deel I, pag. 218. 
22. Artikel 12, begin. 
23. VgL Adolf Hitler: „Mein Kampf", pag. 275—276. 
24. Vgl. Pius XI: Encychek „Divini Ulius Magistri", no. 87; Devane: „The 
rehgious revival under Salazar", pag. 496. 
25. Discursos II, pag. 134—135. 
26. Geciteerd bij Gide et Rist: „Histoire des doctrines économiques", 
pag. 581. 
27. Nickel, pag. 39. 
28. Pius XI: Encycliek „Casti Connubii", vertaling Rood, pag. 53. 
29. Discursos I, pag. 201. 
30. Toelichting op het Programma der R.K. Staatspartij, pag. 34. 
31. Pereira dos Santos, pag. 58. Vgl. de brochure van Mgr. Prof. Dr. J. 
Hoogveld: „Het wezen der volksgemeenschap", speciaal pag. 13; Nickel, 
pag. 108—109. 
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32. Lopes, pag. 172. Andere gronden waren verslaafdheid aan hazardspel 
en het lijden aan besmettelijke of ongeneeslijke ziekten. Devane: „The religious 
revival under Salazar", pag. 499. 
33. Lopes, pag. 83. 
34. Zie b.v. Descamps, pag. 193, 209, 213. 
35. Descamps, pag. 376—377; Devane: „The religious revival under Sala
zar", pag. 499. Husson, pag. 537. 
36. G. K. Chesterton: „The superstition of divorce", pag. 116—117. 
37. Descamps, pag. 474. 
38. Geciteerd bij De Reynold, pag. 177. Discursos I, pag. 377. 
39. „Divorcio por mùtuo consentimento" is mogelijk op zijn vroegst vijf 
jaren na de huwelijkssluiting, terwijl beide partijen minstens 25 jaar oud moeten 
zijn. Código de Processo Civil, art. 1472. Over de oorzaken van de handhaving 
der echtscheiding zie pag. 382 en 385—386. 
40. Chesterton: „The superstition of divorce", pag. 124. 
41. Dr. Th. H. van de Velde: „De bestrijding van den echtelijken afkeer", 
pag. 306. „Ook eischt de liefde positief duurzaamheid. Wanneer het huwelijk 
niet onoplosbaar is, ontbreekt aan de liefde dus van den aanvang af een essen-
tiëele levensvoorwaarde, zoodat een normaal vruchtbaar bestaan onmogelijk 
is." Hoegen, pag. 240. Zie verder A. Vermeersch S.J.: „Katechismus van 
het Christelijk huwelijk", pag. 32; Nickel, pag. 59. 
42. Op deze sociale zijde van het echtscheidingsvraagstuk wordt gewoonlijk 
veel te weinig acht geslagen. Vgl. Leo XIII: Encycliek „Arcanum", par. 
„at vero", „haec certe", „nos igitur" en „haec de matrimonio". „Casti 
Connubii", pag. 20; Vermeersch, pag. 33, 93, 94. 
43. Pravda van 2 Juni 1935, geciteerd bij C. Robeys, O.P.: „Familiewet
geving in Sovjet-Rusland", art. in „Kultuurleven", Jrg. 8, no. 2—3, pag. 247. 
44. Naar den tekst berust de vorming op deze verplichting, niet op de for-
maliteit der inschrijving, zooals Pereira dos Santos ten onrechte beweert, 
pag. 60. Artikel 15 draagt het bijhouden van dit register bij uitsluiting aan den 
Staat op. De formaliteiten zijn opnieuw geregeld door decreet no. 15.380 van 
10 April 1928, den „Código do Registo Civil". 
45. Código Penal, art. 136, par. 2. Vgl. Weve: „Inleiding tot een bespre
king van mogelijke conflicten met de normen der moraal bij de toepassing 
van wereldlijk recht", pag. 104—105. 
46. Lopes, pag. 172. 
47. Art. 13, § 1 en 2. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 19. 
48. Vgl. encycliek „Divini illius Magistri", no. 53: „Duplex igitur est 
civilis auctoritatis munus quae est in república: tuendi nempe atque prove-
hendi, minime vero familiam singulosque cives quasi absorbendi vel se in 
eorum locum substituendL" „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 20. 
49. Art. 14-4°. Zie ook art. 42. 
50. Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxvii. Vgl. „Portugal", 
Engelsche uitgave, no. 23, pag. 3; encycliek „Divini illius Magistri", no. 15 
en 40; encycliek „Rerum Novarum", no. 9 en 10; Nickel, pag. 71 ; Beysens: 
„Wijsgeerige staatsleer", pag. 88. „Natura enim parentes habent jus suum 
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instituendi, quos procrearínt." Encycliek „Sapientiae chrisrianae", § „Locus 
admonet". 
51. Art. 13-2°. 
52. „Dat het (gezag in het huisgezin) enkel en alleen bij den vader zou 
berusten is hiermee nog niet gezegd . . . " Nickel zou „naast het huiselijk 
gezag, dat van maatschappelijken aard is (en bij den vader berust), willen 
spreken van het ouderlijk gezag, en dit doen berusten bij de ouders als eenheid, 
dus niet slechts bij den vader . . . Deze ouderlijke macht. . . berust zoowel 
bij den vader als bij de moeder, en de beste verhouding is natuurlijk wanneer 
zij zich als eenheid doen gelden." Nickel, pag. 73, 74, 76. Vermeersch, pag. 27. 
Descamps, pag. 473. 
53. Vgl. Derrick, pag. 71. 
54. Legrand, pag. 159; Descamps, pag. 379; Strupp, pag. 438, noot 1 ; Kuyper, 
pag. 480; Grondwet 1911, art. 3—11°. 
55. Kuyper, pag. 480,499; Freppel Cotta, pag. 154; Zapp, pag. 56; Schreiber, 
pag. 144; De Reynold, pag. 343; Devane: „The religious condition of Portu
gal", pag. 587. 
56. Diàrio das SessOes, 5 Februari 1935. 
57. Legrand, pag. 163, 164. 
58. Vgl. Descamps, pag. 383. 
59. De Reynold, pag. 343. Dit vereischte was ook reeds gesteld in art. 1 
der Kieswet van 3 Juli 1913. Many, pag. 27. 
60. Freppel Cotta, pag. 144. 
61. De Reynold, pag. 343. Vgl. Descamps, pag. 38, 243, 347. 
62. Nickel, pag. 151, 155. 
63. Art. 43. 
64. De Reynold, pag. 289 en 343. 
65. Ferro: „Salazar", pag. 138—140; Sanson, pag. 177. 
66. Ferro: „Salazar", pag. 137. 
67. Schreiber, pag. 127. 
68. Freppel Cotta, pag. 154. 
69. Zie de interessante uitspraak van het U.S. Supreme Court in de Oregon 
School Case, 1 Juni 1925, met instemming aangehaald door de encycliek 
„Divini illius Magistri", no. 46. Vgl. de encycliek „Mit brennender Sorge", 
§ „Gewissenhafte", Ned. uitgave, pag. 22. Een overzicht van het particulier 
onderwijs geeft Descamps, pag. 394 e.v. 
70. Pereira dos Santos, pag. 66. 
71. Merkwaardigerwijze heeft juist het Portugeesche boerenvolk een zeer 
hoogen graad van cultuur in zijn wijze van mondelinge uitdrukking, en een 
bijzondere dichterlijke begaafdheid. Prachtige staaltjes van ware volkskunst 
kan men aantreffen onder de quatrijnen, opgeteekend op de gebruikelijke 
landelijke dicht-wedstrijden. Voorbeelden hiervan bij Sieburg, pag. 75; de 
Reynold, pag. 107; Papy et Cadala, pag. 155—157; Pommeranz-Liedtke und 
Richert, pag. 162—163. 
72. Da Costa, pag. 50. Vgl. Lunn, pag. 83. 
73. Teixeira, pag. 119; De Poncins, pag. 178. 
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74. Vgl. de veroordeeling van de co-eduCatie-methode in de encycliek 
„Divini illius Magistri", no. 83. 
75. Vgl. Manoflesco, pag. 238—239. 
76. Ferro: „Salazar", pag. 43—44. 
77. Zapp, pag. 64. Volgens Hitler is het eerste doel van den geheelen opvoe-
dingsarbeid van den „völkischen Staat": „das Heratmichten kerngesunder 
Körper." „Erst in zweiter Linie hat der völkische Staat die Bildung des Charak
ters in jeder Weise zu fordern." Daarna komt „als Letztes die wissenschaftliche 
Schulung". Pag. 452 en 460. Zoo zegt ook Ernst Krieck in zijn zeer toon
aangevend werk „Nationalpolitische Erziehung": „Kunst, Wissenschaft, Phi
losophie, also das, was im engeren Sinne als „Kultur" bezeichnet wird, hat von 
vornherein keinerlei Vorrang vor dem Ackerbau, vor dem Bau eines Hauses 
oder einer Brücke, vor der Führung einer Kompagnie Soldaten." „Nicht 
Weimar, nicht die Paulskirche zu Frankfurt mit ihren Dichtem, Philosophen 
und Gelehrten haben das neue Deutschland geschaffen, sondern der preussische 
Soldatengeist, der Geist der Mannhaftigkeit, der Wehrkraft." Pag. 129 en 17. 
78. Discursos I, pag. 80; redevoering tot de officieren van het leger, 29 Mei 
1938, opgenomen in „Portugal", Engelsche editie, no. 9, pag. 7. 
79. Schreiber, pag. 20; De Reynold, pag. 339. 
80. Over deze opvoedingsgebreken zie De Reynold, pag. 136. 
81. Decreet no. 27.301, art. 5; decreet no. 28.262, art. 9. 
82. Encycliek „Divini illius Magistri", no. 59. 
83. Encycliek „Divini illius Magistri", no. 55. Ook al is de Staat „niet ge
roepen noch bevoegd om met voorbijgaan van de natuurlijke rechten van de 
ouders en van de Kerk, het onderwijs en de opvoeding als een voorwerp van 
directe staatszorg aan zich te trekken", leert de toehchting op het Program 
der R.K. Staatspartij, toch „behoort het tot de taak van den Staat te zorgen, 
dat een gezonde geest van fiere aanhankelijkheid aan eigen land en volk, ken
merk van het nationale goed, zijn stempel drukke op de vorming en ontwik
keling van de jonge burgers." Pag. 62. Vgl. ook Lr. R. K. van Sante O.P.: 
„Gezag", pag. 44. 
84. Encycliek „Divini illius Magistri", no. 48; Summa Theologica, Па Пае, 
Q. 10, art. 12. 
85. Ik zou dit willen afleiden uit de bewoordingen over de Staatsjeugd 
in de encychek „Mit brennender Sorge": „Wenn der Staat eine Staatsjugend 
gründet, die Pflichtorganisation für alle sein soll, dann ist es — unbeschadet 
der Rechte der kirchhehen Vereinigungen — selbstverständlicher und unver
äusserlicher Rechtsanspruch der Jungmannen selbst und ihrer für sie vor Gott 
verantwortlichen Eltern, zu fordern, dass diese Pflichtorganisation von all 
den Betätigungen Christentums- und kirchenfeindlichen Geistes gesäubert 
werde, " Dit is voorwaardelijk, niet absoluut afwijzend. Aan de hier 
gestelde eischen voldoet de Mocedade Portuguesa zeker. 
86. Dr. Angelinus O.M. Cap.: „Wijsgeerige gemeenschapsleer", deel 2, 
pag. 140. Vgl. Beysens: „Ethiek", pag. 137. 
87. Teixeira, pag. 96. Stel hiertegenover de uitlating van Mussolini: „. . . 
de volledige en integrale opvoeding van den Italiaan komt uitsluitend aan den 
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staat toe, als een van zijn fundamenteele en voornaamste functies, of beter nog 
als de functie van den staat bij uitstek." Geciteerd bij Schaepman, pag. 133. 
88. Decreet no. 27.301, art. 1, § 1 en 2; art. 11. 
89. Ferro: „Salazar", pag. 162. 
90. Vgl. Discursos I, pag. 81. Men kan zeggen, dat volledig rekening is 
gehouden met de woorden uit de encycliek „Divini illius Magistri", no. 61: 
„. . . hac enim aetate nostra . . . modi omnes excedi soient in physica educa-
tione, quam vocant, adolescentulorum . . . militari more ordinanda . . . Quam
quam non hoc loco rectum disciplinae habitum iustamque animi audaciam, 
sed quidquid immodicum. est Nos reprehensum volumus, uti violentiae 
spiritum, qui quidem aliud omnino est atque animi fortitude nobilissimusque 
militaris virtutis sensus pro patriae, ас publici ordinis defensione; itemque 
nimiam athleticae laudationem aestimationemque hic improbamus. . ." 
91. Du Gard, pag. 60. 
92. Decreet no. 28.262, art. 1 en 4. 
93. Volgens den tekst in het tijdschrift „Portugal", Fransche uitgave, no. 34, 
pag. 7—9. 
94. „Pratiquée . . . comme un abandon de soi-même à des mythes et des 
disciplines de clan où des sentiments généreux, quelquefois héroïques, servent 
de compensation à l'ignorance du réel et à l'absence de maîtrise de soi, la 
politique est l'opium de la jeunesse." „Questions de conscience", pag. 204—205. 
95. Decreet-wet no. 25.936, basis 4. Het percentage der kindersterfte is 
officieel vastgesteld op 14,6 % (Nederland 4,5 %) . Zie: De economische 
toestand in het buitenland, jrg. 3, no. 2. Portugal, pag. 30. Vgl. Schreiber, 
pag. 144. 
96. Vgl. Gide et Rist, pag. 149, 155, 159. 
97. Discursos II, pag. 15<v—157. Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 
181—182. Tot dusver vertoonen de geboortecijfers geen groóte neiging tot 
dalen. In 1902 waren er 317 geboorten per 10.000 inwoners, in 1935: 292. Zie 
de vergelijkende cijfers bij Derrick, pag. 153 en het artikel van Prof. Bento 
Carqueja: „La population de Portugal" in het verzamelwerk „Le Portugal 
et son activité économique", pag. 13, 14, 15. 
98. Vandaar dan ook dat de Grondwet in art. 31—4° aan den Staat opdraagt 
bij zijn socialen arbeid een gelijkmatige bevolking van de nationale gebieds-
deelen te bevorderen, emigranten te beschermen en de emigratie te ordenen. 
Ook in Portugal zelf is nog veel terrein te ontginnen. Zie hierover het artikel 
van André Navarro: „Le régime de la propriété en Portugal" in het ver
zamelwerk „Le Portugal et son activité économique", pag. 31. Zie verder 
Discursos I, pag. 208; Mr. Dr. Ch. Raaijmakers: „Beginselen der staathuis
houdkunde", pag. 49. 
99. De cultuurgeschiedenis bijvoorbeeld der Renaissance toont reeds aan, 
hoe de wensch, het geboortecijfer op te voeren, tenslotte zelfs kan ontaarden 
in propaganda voor veelwijverij. 
100. Vgl. Hoegen, pag. 53, 263, 281—283, 285—287, 297. Zoo zegt George 
O'Brien van het Lutheranisme: „. . . by abolishing the old teaching on the 
virtue of virginity it led to the improvident multiplication of the population. 
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In a society which has ceased to subscribe to the doctrine of the virtue of celi
bacy, a wave of malthusian enthusiasm has no remedies at its disposal but 
those that are worse than the disease. Modem history has shown convincingly 
the correctness of the old CathoUc view that the happiness of a community 
is not necessarily in proportion to the increase of its population . . ." „An 
essay on the economic effects of the Reformation", pag. 54. 
101. Evenzoo Mr. G. H. A. Feber: „De criminaliteit der Katholieken in 
Nederland", pag. 84—85. 
102. Zoo schrijft Mr. M. W. F. Treub de enorme toeneming der bevolking 
op Java toe aan „het Westersche kapitaal, dat als gevolg van de liberale kolo
niale politiek naar Indie toestroomde en in landbouw, industrie, handel 
alsmede verkeers- en bankwezen werd belegd." „Hoofdstukken uit de ge
schiedenis der staathuishoudkunde", pag. 133. Vgl. ook pag. 277. 
103. Descamps, pag. 4. Vgl. Hoegen, pag. 265, 280. 
104. Discursos I, pag. 190 en 201. Vgl. hiermede de passage uit de encycliek 
„Quadragesimo Anno" no. 71: „. . . nefas est infantili aetate feminaeque 
debilitate abuti. Domi potissimum vel in üs, quae domui adiacent, matres-
familias operarti navent suam, in domesticas curas incumbendo. Pessimus vero 
est abusus et omni conatu auferendus, quod matresfamilias ob patris salarli 
tcnuitatem extra domésticos pañetes quaestuosam artem exercere coguntur, 
curis officiisque peculiaribus ac praesertim infantium institutione neglectis. 
Omni igitur ope enitendum est, ut mercedem patresfamilias percipiant sat 
amplam, quae communibus domesticis nccessitatibus convenienter subveniat." 
Hentzen, pag. 534 e.V.; Koenraadt en van Poll, deel 2, pag. 208—210; ency
cliek „Rerum Novarum", no. 33; von Nell Breuning, pag. 219. Vgl. Husson, 
pag. 535. 
105. Da Costa, pag. 40. 
106. Decreet-wet no. 23.048 van 23 September 1933, art. 31: „Het werk 
buitenshuis van vrouwen en minderjarigen zal worden geregeld door bijzon
dere bepalingen, in overeenstemming met de eischen der moraal, van de 
bescherming der gezondheid, van het moederschap, van het huiselijk leven, 
van de opvoeding en het algemeen welzijn." Zoo heeft de wet no. 1.952 van 
10 Maart 1937, de wet op het arbeidscontract, in art. 17 de vrouw recht ge
geven op dertig vrije dagen na een bevalling. De werkgever mag haar niet 
ontslaan en moet haar, als zij langer dan een jaar bij hem in dienst is, een 
gedeelte van haar loon blijven doorbetalen. Von Nell Breuning, pag. 123, 
zegt van het tegengaan van vrouwenarbeid: „Jedermann weiss, dass dies 
nicht damit zu machen ist, dass man eine Notverordnung erlässt. Es braucht 
dazu schon einen ziemlich tief greifenden Umbau der ganzen Volkswirtschaft, 
der sich nicht von heute auf morgen durchführen lässt." 
107. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 20. 
108. Vgl. Discursos I, pag. 203. Zonder eigen bezit is er in de maatschappij 
geen ware vrijheid, redeneert Gaetano: „Daqui resulta q u e . . . о corpo
ratismo quere que a toda a personalidade corresponda urna propriedade, 
exercida se for possível sobre bens imobiliirios. . ." Pag. 41—42. Vgl. Hent
zen, pag. 359, 364, 383, 706. Na zijn pleidooi voor vermogensvorming onder 
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de groóte massa in de encycliek „Quadragesimo Anno", no. 61, gaf Paus 
Pius XI daar in no. 62 de waarschuwing: „Haec omnia . . . nisi pro virili 
ас nulla interposita mora suscipiantur ad effectum deducenda, ordinem publicum, 
pacem et tranquillitatem societatis humanae contra novarum rerum, conci-
tatores efficaciter defendi posse nemo sibi persuadeat," om er in de encycliek 
„Divini Redemptoris", no. 52 nog aan toe te voegen: „Ñeque satis sociali 
iustitiae factum erit, nisi (opificibus) . . . facultas dabitur modicam quamdam 
fortunam sibi comparand!. . ." Zie verder hieronder, pag. 262. 
109. Gaetano, pag. 42. Evenzoo Hentzen, pag. 366. Men vergelijke de passage 
uit de encycHek „Rerum Novarum" no. 35, die aandringt op bezitvorming 
en wijst op de gunstige gevolgen van de verwachting „adipiscendi quippiam, 
quod solo contineatur . . ." 
110. Klein-, middel-, en groot-grondbezit beslaan respectievelijk 55 %, 17 % 
en 17,5 % van den Portugeeschen bodem. Navarro, pag. 31 en 37. Zie verder 
Descamps, pag. 67, 203, 225, 226; de Reynold, pag. 103; „De economische 
toestand in het buitenland", jrg. 3, no. 2, pag. 27. 
111. „Der anos na pasta das Finanças", pag. 81—82; „Le relèvement écono
mique au Portugal", pag. 59. 
112. Ferro: „Salazar", pag. 101—104; Da Costa, pag. 155—156; vgl. Gide 
et Rist, pag. 679; Spann, pag. 221; von Nell Breuning, pag. 108; Hentzen, 
pag. 340—341. Derrick wijst terecht op de duidelijke overeenkomst tusschen 
de beginselen van de Engelsche „League for the restauration of liberty by the 
distribution of property" en die van den Nieuwen Staat. Pag. 68. Over het 
Distributisme zie het artikel van Dr. С. van Gestel O.P.: „Het Engelsch 
Distributisme", in „Annalen der Rechts- en Politieke Wetenschappen", deel 4, 
no. 16, pag. 68 e.v. 
113. Vgl. Fernande«, pag. 36—37. In 1917 is iets dergelijks geprobeerd; er 
werden toen 65 millioen escudos uitgegeven, zonder dat een huis gereed 
kwam. 
114. Decreet-wet no. 23.502, art. 12, 50, 36, 2 § 3, 37, 5, 40—53, 27—39. 
Sanson, pag. 176. In 1936 waren in voorbereiding 4000 huizen, in aanbouw 
2800. Costa Leite, pag. 133. Freppel Cotta, pag. 141. In Maart 1939 waren 
voltooid 2267 huizen, in aanbouw 698. In 1940 wordt de voltooiing voorzien 
van 2520. (Persoonlijke opgave van het Propaganda-Secretariaat). 
115. „Portugal", Fransche uitgave, no. 37, pag. 2—4. Evenzoo Da Costa, 
pag. 182. Vgl. „Quadragesimo Anno," no. 135; Chesterton: „The outline of 
sanity", pag. 141 e.V.; „What's wrong with the world", pag. 62—63. 
116. Discursos I, pag. 202. 

AANTEEKENINGEN BIJ: HET BEROEPSVERBAND. 

1. Vgl. De Reynold, pag. 160, 164; Gaetano, pag. 13; „Aperçu général du 
Corporatisme portugais", pag. 4—5. 
2. Gaetano, pag. 12—13. De invloed van het verval der scholastieke wijs
begeerte en de beteekenis met name van het Nominalisme op de ontaarding 
der gilden behandelt Georges de Lagarde in zijn zeer belangwekkend artikel: 
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„Individualisme en corporatisme in de Middeleeuwen" in „Kultuurleven", 
jrg. 9, no. 1—2. Vgl. Weve: „De maatschappijleer van het Universalisme", 
pag. 4. Zie verder Wiskerke: „De afschaffing der gilden in Nederland", pag. 
26 en 81; von Nell Breuning, pag. 178; Hentzen, pag. 848—849; Treub, pag. 
31—32, 67—69, 183—184. Het sterbt was de ontaarding in Duitschland en 
Frankrijk. Vgl. Biemond, pag. 32. 
3. Wiskerke, pag. 73. „Il y a donc des raisons de croire, écrit le Prof. Marcelo 
Gaetano, que les corps de métiers n'ont nullement entravé le choix ou la prati
que des métiers, pas plus que le progrès technique." „Aperçu général du 
Corporatisme portugais", pag. 5. 
4. „Onder de provinciale en stedelijke autoriteiten bestond eenig verschil 
van inzicht (in Nederland in 1814), maar een sterke meerderheid bleek voor 
het herstel der gilden te zijn, in het bijzonder in Holland, hoewel daar het 
VToeg-kapitalistisch karakter der samenleving het sterkst ontwikkeld was." 
Wiskerke, pag. 206. Verzet tegen de afschaffing der gilden is er trouwens 
ook wel in Frankrijk geweest; vgl. Gide et Rist, pag. 201. Vgl. Biemond, 
pag. 41. 
5. Wiskerke, pag. 127. 
6. Gaetano, pag. 13; „Aperçu général du Corporatisme portugais", pag. 5. 
7. Gaetano, pag. 9. 
8. „Aperçu général du Corporatisme portugais", pag. 5. Vgl. over Pombal: 
Fran Paxeco: „The intellectual relations between Portugal and Great Britain", 
pag. 15. 
9. Gaetano, pag. 13—14. 
10. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 5; Gaetano, pag. 14—15; 
Freppel Gotta, pag. 12. 
11. Manoïlesco, pag. 11; Othmar Spann: „Der wahre Staat", pag. 198—200. 
Vgl. Pereira dos Santos, pag. 35; Prof. Dr. J. A. Veraart: „De corporaties en 
de ordening van het sociaal-economisch leven", art. in „Kultuurleven", jrg. 9, 
no. 1—2, pag. 269; Ir. Dr. E. H. M. Beekman: „God-mensch-techniek-
wetenschap", pag. 119. 
12. Wiskerke, pag. 224. Vgl. Sterringa: „De staatsrechtelijke zijde van het 
ordeningsvraagstuk", pag. 8—9. Dr. C. Beekenkamp: „Ordening", pag. 34. 
13. Gaetano, pag. 23—25. 
14. Costa Leite, pag. 36—37; Gaetano, pag. 29; „Aperçu général du Corpo
ratisme portugais", pag. 6. 
15. Discursos I, pag. 189—191, 188. 
16. Pirou: „La crise du capitalisme", pag. 194—195. 
17. Manoïlesco, pag. 46; Hentzen, pag. 773. 
18. „Quadragesimo Anno", no. 78 en 109; Hentzen, pag. 642; F. M. Lau-
wers O.P.: „De verhouding tusschen Staat en corporaties", art. in „Kultuur
leven", jrg. 9, no. 1—2, pag. 40—41, 47. 
19. Discursos I, pag. 287. 
20. „Aperçu général du Corporatisme portugais", pag. 5. „Mit Armut kann 
sich die Menschheit abfinden, arm wird sie auch immer sein und bleiben. 
Aber mit Standlosigkcit, Existenzunsicherheit, Entwurzeltheit, Nichtigkeit 
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biz. 190—Î91 
können sich die betroffenen Volksteile niemals abfinden", zegt Spann, pag. 97. 
Vgl. ook Prof. Dr. J. B. Kors O.P.: „De heropbouw der samenleving volgens 
de lijnen, getrokken door Quadragesimo Anno", art. in „Verslag der Ontwik-
kelingsdagen van den Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond 1936", pag. 38. 
21. Gide et Rist, pag. 592; „Quadragesimo Anno", no. 97; „Aperçu général 
du Corporatisme portugais", pag. 3; A. Muller S.J.; „La politique corporative", 
pag. 11 en 168. 
22. Hentzen, pag. 705; von Nell Breuning, pag. 149 en 152; Dr. J. Janssens: 
„Klasse en stand", pag. 294. 
23. Vgl. encycliek „Divini Redemptoris", no. 13; Janssens, pag. 302—303. 
24. Hentzen, pag. 693, 705. Het hedendaagsch nationalistisch verzet tegen 
deze verhoudingen is volkomen begrijpelijk, maar vervalt zelf weer veelal in 
andere fouten. Zeer zeker is het onjuist uit een gevoel van nationale solidariteit 
nu maar het geheele klassenonderscheid te willen wegvagen, zooals b.v. 
Gaetano, die op pag. 38 schrijft: „A classe é urna solidariedade de egoísmos, 
eminentemente anti-nacional e imoral." Tot dergelijke overdrijvingen komt 
ook Berdiajew op rehgieuse gronden. Vgl. zijn „Christentum und Klassen
kampf", pag. 17—18, 74—75. 
25. „Reapse violenta adhuc persévérât et hac de causa instabilis ас nutans 
humanae societads condicio, quippe quae „dassibus" innitatur diversa appetenti-
bus et ideo oppositis, proptereaque ad inimicitias dimicationesque pronis." 
„Quadragesimo Anno", no. 82. 
26. Vgl. Hentzen, pag. 688; Lauwers, pag. 45. Zeer scherp en teekenend, 
maar niet altijd geheel rechtvaardig, is de pakkende samenvatting van het 
verschil tusschen klasse en corporatie bij Manoilesco, pag. 106—107. 
27. „Natura enim duce fit, ut, sicut qui loci vicinitate coniuneti sunt muni-
cipia constituant, ita qui in eandem artem vel professionem incumbunt, — sive 
oeconomica est sive alterius generis, — collegia seu corpora quaedam efficiant, 
adeo ut haec consortia iure proprio utentia a multis, sin minus essentialia 
societari civili, at saltern naturalia dici consueverint." „Quadragesimo Anno", 
no. 83. Vgl. Hentzen, pag. 712; Janssens, pag. 16—17. 
28. Zie b.v. de verschillende definities bij Janssens, pag. 95 e.V.; verder 
von Nell Breuning, pag. 155; Weve: „Beroepsstand" in Katholieke Ency
clopaedic; Koenraadt en van Poll, deel II, pag. 77; Arendt S.J. bij Muller, 
pag. 214; Rutten bij Laloire: „La réforme corporative de l'État", art. in 
„Annales de Droit et de Sciences PoUriques", tome IV, no. 16, pag. 24. Gaetano, 
die op pag. 7 voor „sistema corporativo" de definitie van Freiburg aanvaardt 
(о regime de organizaçâo social que tem por base о agrupamento dos homens 
segundo a comunidade dos seus interesses naturals e das suas funçdes sociais, 
e por necessario coroamento a representaçâo pública e distinta dêsses diversos 
organismos), gaat voor de omschrijving van corporatie mee met Manoilesco, 
na de Italiaansche opvatting ab etatistisch en de definitie van Duthoit als zuiver 
economisch te hebben afgewezen, pag. 94—95. Manoilesco, pag. 176, defi
nieert: „La corporation est une organisation collective et publique composée 
de la totalité des personnes (physiques ou juridiques) remplissant ensemble la 
même fonction nationale et ayant pour but d'assurer l'exercice de cette fonction, 
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dans l'intérêt suprême de la nation, par des règles de droit imposées au moins 
à ses membres." Of Gaetano echter aan alle termen van deze definitie steeds 
de beteekenis geeft, die ze bij Manoilesco hebben, lijkt mij de vraag. 
29. „Quadragesimo Anno" spreekt in no. 82 van sodalis corporis membra 
bene instructa . . . „ordines" nimirum, quibus inserantur", homines non pro 
muñere, quodquis in mercato laboris habeat, sed pro diversis pardbus sodalibus, 
quas singuli exerceant." Commentaar hierop bij Hentzen, pag. 717, 699 en 
Janssens, pag. 28&—289. 
30. Wiskerke, pag. 4. 
31. Hentzen, pag. 646; Manoilesco,pag. 181;FreppelCotta, pag. 12; Gaetano, 
pag. 11, 95. 
32. Anders, ten onrechte, Freppel Cotta, pag. 12. 
33. Een uitzondering op dit laatste vormden echter de universiteiten. Hentzen, 
pag. 629—630; Gaetano, pag. 10. 
34. Hentzen, pag. 632; Muller, pag. 21. 
35. "Wiskerke, pag. 83. 
36. Wiskerke, pag. 6; Jan Verhavert: „Het ambachtswezen in West-Europa 
gedurende de Middeleeuwen", art. in „Kultuurleven", Jrg. 9, no. 1—2, pag. 
127—129. 
37. Gaetano, pag. 23; Wiskerke, pag. 9, 75; Verhavert, pag. 133. 
38. Manoilesco, pag. 183—184; Gaetano, pag. 95. 
39. Wiskerke, pag. 82; De Reynold, pag. 163. Men zie b.v. de grieven van 
Turgot tegen de gilden bij Wiskerke, pag. 31—32. 
40. Gaetano, pag. 95; Manoilesco, pag. 87—88, 185; Wiskerke, pag. 78; 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 36; Josephus Jitta, pag. 25. 
In Lissabon waren in 1552: 235 ambachten van mannen en 49 van vrouwen. 
De Reynold, pag. 163; „Aperçu général du Corporatisme portugais", pag. 3. 
41. Hentzen, pag. 607, 611, 620—621; Veraart, pag. 270; Chesterton: „The 
outline of sanity", pag. 42. 
42. „Aperçu général du Corporatisme portugais", pag. 8 e.v. 
43. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 124. Vgl. verder Costa Leite, 
pag. 159; Pereira dos Santos, pag. 74—75; Gaetano, pag. 28. Teotónio Pereira 
was de Onder-Staatssecretaris, die de wetten van 23 September 1933 uitwerkte. 
De eerste artikelen van Statuut en Carta luiden respectievelijk: „A Naçâo 
Portuguesa constitue urna unidade moral, política e económica, cujos fins e 
interesses dominam os dos individuos e grupos que a compôêm." „La Nazione 
italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza 
e durata a quelli degli individui divisi о raggruppati che la compongono." 
Ten onrechte acht Pereira dos Santos, pag. 75, de weglating der woorden „per 
potenza e durata" een verslechtering van den tekst. In tegenstelling met het 
Statuut is de Carta geen eigenlijke wet. Vgl. Hentzen, pag. 813; Muller, 
pag. 64. 
44. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 123—124. 
45. Gaetano, pag. 28. 
46. Costa Leite, pag. 159—160. 
47. Da Costa, pag. 16. 
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48. Van de fascistische opvatting zegt Schaepman: „Beschouwt men den 
Staat als zelfstandige wil met eigen doeleinden, als kracht, die geen andere 
gelijke of beperkende krachten naast zich duldt, dan beoogt de organisatie der 
individuen naar het criterium van sociale functie en sociale kracht, vermeer
dering van macht van den staat, zonder dat aan de individuen buiten die sfeer, 
beteekenis wordt toegekend." Pag. 88. Zie verder pag. 113. Vgl. Nickel 
pag. 122, 141. 
49. „Omdat het gemeenschappelijk welzijn, in zich beschouwd, iets vol-
maakters is dan het individueel welzijn, volgt vanzelf, dat het ook in belang
rijker mate bijdraagt tot het scheppingsdoel. Het is, voor God, en in het geheel 
der wereldorde, van méér belang, dat het gemeenschappelijk welzijn op hoog 
peil staat, dan dat het individu onder cultureel of materieel opzicht tot hooge 
ontwikkeling komt." Angelinus, deel Π, pag. 131; zie verder pag. 103, 105, 
117. Vgl. Summa Theologica, Ia, Ilae.Q. 90, art. 3 ad 3. 
50. Discursos, I, pag. 92. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat armen en zwakken 
voorloopig maar onbeschermd blijven. Ab Portugeesch „Wmterhilfswerk" 
is door decreet-wet no. 26.154 van 24 December 1935 ingesteld de „Campanha 
de Auxilio aos Pobres no Inverno". Dit gaat van de overheid uit, maar op een 
wijze, die het particulier initiatief op dit gebied niet opheft, doch juist sti
muleert. 
51. Ook Pirou wijst er op, dat een behoorlijk sterke macht onverbiddelijk 
vereischt is, wil de staat heilzamen invloed op economisch gebied kunnen uit
oefenen. „En l'état actuel des choses, et en raison de la crise d'autorité dont 
souffrent les démocraties parlementaires, il est très certain que ces conditions 
ne sont pas rempUcs." Pag. 78. 
52. Hentzen, pag. 674. Evenzoo Spann, pag. 189; Costa, pag. 16—17; Sanson, 
pag. 32. Vgl. Discursos, I, pag. 206. 
53. Lauwers: „De verhouding tusschen Staat en corporaties", pag. 41 en 52. 
„Pius XI pleit voor een hiërarchische staatsordening en voor een sterk staats
gezag. Tegenover het staatsatomisme van de individualisten en het staats-
monisme van de fascisten stelt hij zijn hiërarchisme en autoritaire staats
opvatting." Pag. 40. Evenzoo Dr. Messner: „Die berufständische Ordnung", 
pag. 58 en 70. „Der Staat mit berufständischer Ordnung im Sinne van Qua
dragesimo Anno ist der Staat, der, aus der Umklammerung durch den wirt
schaftlichen Interessenstreit und durch die gesellschaftlichen Mächte befreit, in 
voller Hoheit und Kraft der Sorge um das Gemeinwohl obliegen kann, also 
der autoritäre Staat..." Pag. 290. Zie over de beteekenis van dezen term 
nader nog hieronder pag. 514, noot 141. 
54. „Quadragesimo Anno", no. 80 en 78. Evenzoo Spann, pag. 225—226. 
55. Discursos, I, pag. xviii—xix. „The contrast between Italian and Portu
guese corporatism, then, is profound, and the similarities are superficial." 
Derrick, pag. 139. Vgl. Da Costa, pag. 15. 
56. Vgl. Angelinus, deel I, pag. 72. Minder juist lijkt mij de definitie in het 
proefschrift van Dr. Kuin: „het bewuste scheppen van geregelde verhoudingen 
tussen sociale organen." Pag. 27. De verhoudingen zijn immers van nature 
gegeven, deze worden niet geschapen, doch uitsluitend geregeld. Ook het 
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verschil tusschen ordening en organisatie zou ik anders willen maken dan 
Kuin dit doet op pag. 33 en 37. Organisatie is de inrichting der organen; 
ordening is het werk der organen. 
57. Discursos, I, pag. 289. 
58. Descamps, pag. 486. 
59. Discursos, I, pag. 29, 89, 207, 289; Costa Leite, pag. 86; Hentzen, pag. 
747, 796; Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 36, 88; Lauwers: „De verhou
ding tusschen Staat en corporaties", pag. 56; Laloire, pag. 36; Nickel, pag. 165; 
Spann, pag. 186; Toelichting op het Program der R.K. Staatspartij, pag. 
48-49. 
60. Zoo constateert ook Hentzen, pag. 735: „dat er een zekere hiërarchie is 
van de beroepen en dus van de „standen". En wel naarmate de beroepen en 
„standen" een goed verzorgen, dat meer onmiddellijk voor het algemeen 
welzijn noodzakelijk is. RN 27 stelt dit reeds vast, vooral voor de verhouding 
der groepeeringen in den Staat." Vgl. Summa Theologica.I.Q. 108,art.2ad2. 
61. Weliswaar is elk corporatief orgaan in de eerste plaats gericht op het 
algemeen welzijn. „Quadragesimo Anno", no. 85; Hentzen, pag. 739,731,735, 
645. Maar dit neemt niet weg, dat de staat beter bij machte is dit algemeen 
welzijn te overzien dan welke bijzondere groep ook, zelfs al heeft deze de 
meest ideale intenties. Vgl. Kuin, pag. 238—239. 
62. Evenzoo Mussolini: „Quatre discours sur l'État corporatif", pag. 35 en42. 
„Ten slotte, over het belang der verbruikers, die zoo moeilijk te organiseeren 
zijn, zal ook de Staat moeten waken. Zoo was het ook in de Middeleeuwen, 
waarin de koning meerdere malen moest optreden tégen de gilden en vóór 
de verbruikers." Prof. Dr. A. Steger: „Het gezag in de corporatie en de uit
oefening ervan", in „Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Kadi. Ned. 
Boeren- en Tuindcrsbond 1936", pag. 44. De door Messner: „Die beruf
ständische Ordnung", pag. 128, voorgestelde consumenten-vereenigingen lijken 
weinig practisch. Daartegen ook Koenraadt en Van Poll, deel II, pag. 88. 
63. Costa Leite, pag. 159—160. 
64. „ . . . l'État s'abstient donc de diriger lui-même la corporation, il ne se 
réserve que le droit (qu'il considère comme un devoir) de veiller à l'application 
des lois et de protéger les intérêts de la collectivité. Aller plus avant serait, à 
son avis, en compliquant la tâche du gouvernement, porter préjudice à la vie 
sociale," zegt Salazar in zijn voorrede tot „Une révolution dans la paix", 
pag. xxv. Opvallend is, naar ook Derrick signaleert, de overeenkomst in woord
keuze bij de omschrijving van de staatstaak in „Quadragesimo Anno" no. 80, 
volgens welke het gezag optreedt „dirigendo, vigilando, urgendo, coercendo", 
en die in art. 6—2° der Grondwet: „coordenar, impulsionar e dirigir." Vgl. 
Derrick, pag. 64 en 65; evenzoo Muller, pag. 62, 65 en Gaetano, pag. 26. 
Interessant is ook de wending in „Divini Redemptoris", no. 32: „atque adeo 
germanum peculiareque publicae potestatis munus in eo consistere, ut mutuam 
eiusmodi civium omnium conspirationem consessionemque pro facúltate pro-
moveat"; dit te vergelijken met het in art. 16 en 34 der Grondwet gebruikte 
„promover a formaçâo". De Nederlandsche vertaling der encychek heeft hier: 
„het op effectieve wijze bevorderen van deze harmonie en de coördinatie van 
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ЬЬ. 198—201 
alle sociale krachten'; terwijl art. 6—2° en 31 der Grondwet spreken van 
„coordinar todas as actividades sociais." 
65. „Id autem in primis spectare, in id intendere et res publica et optimus 
quisque civis debent, ut „classium" oppositanun disceptatione superata, Con
cors „ordinum" conspiratio excitetur et provehatur." „Quadragesimo Anno", 
no. 81. Dergelijke wetten worden door Hentzen, en ook verder hier, aangeduid 
ab „raamwetten". 
66. Hentzen, pag. 796; Koenraadt en Van Poll, deel II, pag. 107—108; 
Toelichting op het Program der R.K. Staatspartij, pag. 48; Messner: „Die 
berufständische Ordnung", pag. 34, 70, 71, 106, 107; Laloire, pag. 24. 
67. Hentzen, pag. 695—696. 
68. Discursos, I, pag. 278. 
69. „Quadragesimo Anno", no. 81. 
70. Koenraadt en Van Poll, deel II, pag. 17, 35, 93, 95; Prof. Mr. P. J. M. 
Aalberse: „De ontwikkeling der maatschappelijke denkbeelden en de ver
wezenlijking ervan in Nederland", art. in „Verslag der Ontwikkelingsdagen 
van den Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond 1936", pag. 138; Toelichting 
op het Program der R.K. Staatspartij, pag. 65, 48; Lauwers: „De verhouding 
tusschen Staat en corporaties", pag. 53, vgl. ook pag. 55 en 49; Hentzen, 
pag. 156—157; „Quadragesimo Anno" no. 88; Hentzen, pag. 575, 716. In 
denzelfden zin ook Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 89. „Al was 
het maar om te voorkomen, dat bij een omslag van de conjunctuur de geheele 
ordcningsgedachte weer verloren gaat, zal de staat juist in het wordings
stadium een zeer belangrijke rol hebben te vervullen en verantwoordelijkheden 
moeten aandurven en functies moeten aanvaarden, die bij een doorgevoerde 
ordening in geenen deele tot zijn ressort behooren..." Prof. Dr. M. J. H. 
Cobbenhagen: „Duurzaam economisch herstel alleen mogelijk door ordening 
in productie en handel", pag. 28. 
71. Pereira dos Santos, pag. 72—73; Sanson, pag. 29. 
72. Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 94—95. Dr. Koenraadt baseert zijn 
bezwaren echter hier niet op schending van het subsidiariteitsbeginsel. Geheel 
anders oordeelt Muller, pag. 218: „Là où l'initiative des intéressés est trop lente 
où totalement impuissante à s'organiser, l'État peut fort à propos se charger 
des opérations préliminaires, tracer les cadres du groupement corporatif, guider 
ses premiers pas et amorcer ses premien efforts: Diriger, stimuler, déclare 
encore l'Encyclique. C'est notamment le rôle que la dictature portugaise nous 
paraît avoir assumé avec une remarquable discrétion." Een gelijke gedachte-
richting bij Cobbenhagen, pag. 28. 
73. „Quadragesimo Anno", no. 79. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel Π, 
pag. 27; Hentzen, pag. 642; Lauwers, pag. 41; Messner: „Die berufständische 
Ordnung", pag. 8, 22, 23, 61, 64. 
74. Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 94. Vgl. Cobbenhagen, pag. 5; 
Kuin, pag. 271. 
75. Pereira dos Santos, pag. 93; Sanson, pag. 29. Vgl. De Reynold, pag. 274, 
319; Freppel Cotta, pag. 175. 
76. „ . . . fixum tarnen immotumque manet in philosophia sociali gravissimum 
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illud principium quod neque moveri ncque mutali potest...", „Quadragesimo 
Anno", no. 79. Vgl. Hentzen, pag. 643; Angelinus, deel Π, pag. 94; Koen-
raadt en Van Poll, deel II, pag. 27. 
77. Vgl. Beysens: „Wijsgeerige staatsleer", pag. 68—69, 85", Nickel, pag. 
132—133; Angelinus, deel I, hoofdstuk 1. 
78. Duidelijk komt dit uit in „Rerum Novarum", no. 28. 
79. Vgl. Cobbenhagen, pag. 28; „Divini Redemptoris", no. 69. 
80. Men vergelijke b.v. de toelating in 1934 van de vrije gremios, naast de 
in 1933 geregelde verplichte, waarover hieronder sprake zal zijn op pag. 235 
e.v. Tegen het onrechtvaardig oordeel van Pereira dos Santos reageert ook 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 290—291. 
81. Discursos, I, pag. 189. Voorrede tot „Une révolution dans la paix", 
pag. xxi. 
82. Vgl. Costa Leite, pag. 159; en diens interview met Schreiber, pag. 80; 
Gaetano, pag. 94; Da Costa, pag. 83; „The New State in theory and in practice", 
pag. 14. 
83. Koenraadt: „De poside van de vakvereenigingen in het algemeen ten 
opzichte van de corporatie", art. in „Verslag der Ontwikkelingsdagen van den 
Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond 1936", pag. 52. Merkwaardigerwijze 
maakt Muller de volgende, m.i. veel juistere tegenstelling: „Des formules 
italienne, allemande, autrichienne, d'une part, des formules portugaise, suisse, 
hollandaise, belge et luxembourgeoise, de l'autre, c'est à celles-ci que vont 
nos préférences, sans hésitation aucune, car seules elles nous paraissent aptes à 
réaliser un corporatisme authentique." Pag. 214—215. 
84. Vgl. Kuin, pag. 89. 
85. „L'organisation corporative ne sera forte et prospère que le jour où elle 
entrera dans les moeurs publiques et privées, c'est-à-dire le jour où les conceptions 
qui lui servent de base seront comprises par les membres de façon à assurer 
d'une façon stable la collaboration de tous les efforts en vue de la réalisation 
des buts collectifs." Pereira dos Santos, pag. 94. 
86. Vgl. Costa Leite, pag. 161—162; Massis, pag. 133. 
87. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 47; Freppel Cotta, pag. 20; 
„O Estado Novo", pag. 31. 
88. Vgl. Schreiber, pag. 81; Sanson, pag. 134. 
89. Discursos, I, pag. 276—278. 
90. Da Costa, pag. 37. 
91. Carvalho, pag. 12; De Reynold, pag. 257. 
92. Sanson, pag. 135—136; De Reynold, pag. 312—313. 
93. Gaetano, pag. 99. 
94. Freppel Cotta, pag. 20. 
95. Aldus Costa Leite bij Schreiber, pag. 80; Freppel Cotta, pag. 20. 
96. Koenraadt en Van Poll, deel II, pag. 86—88. Geheel onjuist is op dit 
punt van Haas ter t: „Corporatieve stelsels, verwezenlijkt of ontworpen in het 
buitenland", art. in „Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Kath. Ned. 
Boeren- en Tuindersbond 1936", pag. 114. Vgl. Spann, pag. 224—225. 
97. Vgl. Messner: „Die berußtändische Ordnung", pag. 56. Merkwaardig 
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is, dat de passage in de Toelichting op het Program der R.K. Staatspartij, die 
in concept luidde: „Het waarborgen van de samenwerking der onderscheidene 
gemeenschappen in zoodanigen vorm, dat de behartiging van het algemeen 
welzijn in cultureel en sociaal-economisch opzicht duurzaam is verzekerd, laat 
zich bezwaarlijk denken zonder een centraal orgaan, dat de diverse beroeps
gemeenschappen overkoepelt..." (Concept, pag. 20), in de definitieve redactie, 
pag. 50, vervangen is door het veel zwakkere: „Daarnaast mag worden reke
ning gehouden met een ontwikkeling, welke de behoefte zal oproepen aan 
een centrale instantie..." 
98. Vgl. Freppel Cotta, pag. 36 en 174. Decreet-wet no. 26.757, art. 5 § 2, 
6 § 2 en 7. 
99. Regio decreto van 1 Juli 1926, art. 43 : „La corporazione non ha personalità 
giuridica, ma costituisce un organo dell'Amministrazione dello Stato." Carta 
del Lavoro, art. 6, lid 3: „ . . . le corporazioni sono dalla legge riconosciute 
come organi di Stato." Zoo zegt ook Mussolini: „Lo stato fascista ha rivendi
cato a sé anche il campo dell'economia e attraverso le istituzioni corporative, 
sociali, educative da lui create, il senso dello stato arriva sino alle estreme 
propaggini . . . " „Dottrina del Fascismo", pag. 850. Volgens art. 2 van de wet 
van 5 Febr. 1934 op de Italiaansche corporaties worden deze gepresideerd door 
een minister, een onder-staatssecretaris of door den secretaris van de fascistische 
partij. Vgl. Mussolini: „Quatte discours sur l'État corporatif", pag. 95 en 9; 
Sanson, pag. 13; Muller, pag. 58; H. Kuypers: „Overzicht der verwezen
lijkingen en stxoomingen inzake corporatisme", art. in „Kultuurleven", Jrg. 9, 
no. 1—2, pag. 228; Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 253—254; 
„Quadragesimo Anno", no. 93; Hentzen, pag. 816, 817, 821, 824, 827, 832. 
100. Gaetano, pag. 99; Derrick, pag. 137—138. 
101. Waarmee natuurlijk niet gezegd is, dat nu ook elke totalitaire staat 
noodzakelijkerwijze corporatief zou moeten zijn. 
102. „L'exemple des grandes autarchies économiques ne nous séduit guère 
malgré le potentiel de possibUités qu'elles transmettent à l'État. Nous craignons, 
non sans raison, que ces mécanismes compliqués ne soient pas susceptibles de 
stabilisation sur un rendement normal; plus que tout, nous craignons que la 
discipline économique, en prenant trop d'extension n'étouffe les droits de la 
personnaUté humaine." „Portugal", Fransche editie, no. 35, pag. 7. Een geheel 
onjuist beeld geeft Husson, pag. 567. 
103. Manoilesco, pag. 260; Derrick, pag. 90. Vgl. Hentzen, pag. 695; Von 
Nell Breuning, pag. 159. 
104. Ook Spann, pag. 81 noot 1 en pag. 185 onderscheidt tusschen den staat 
als „Höchststand" en als „arteigener Stand", bi strikten zin is een dergelijke 
terminologie echter te verwerpen, daar de staat, zooals Messner „Die berufstän
dische Ordnung", pag. 40—41, uitvoerig aantoont, zelf geen corporatie, maar 
iets geheel eigensoordgs is. 
105. Nader is dit geregeld in decreet-wet no. 27.633 van 3 April 1937. 
106. Sanson, pag. 53; Pereira dos Santos, pag. 88. 
107. Men denke slechts aan de bewoordingen van sommige artikelen over 
de grondrechten en het befaamde artikel 5 in de Nederlandsche Grondwet. 

477 



biz. 210-214 
108. „Dez anos na pasta das finanças", pag. 68—69. 
109. „Etenim certa quaedam bonorum genera rei publicae reservanda merito 
contenditur, cum tam magnum secum ferant potentatum, quantus privati, 
hominibus, salva re publica, permitti non possit." „Quadragesimo Anno", 
no. 114. Vgl. Costa Leite, pag. 53; Hentzen.pag. 158—159; Von Nell Breunings 
pag. 108; Van Dal: „De doelstelling van de boeren- en tumdersondememing 
in de corporatieve maatschappij", art. in „Verslag der ontwikkelingsdagen 
van den Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond 1936", pag. 200; Beysens: 
„Eigendomsrecht", pag. 72. 
110. Manoilesco, pag. 101. Vgl. hierboven noot 104. 
111. Ferro: „Salazar", pag. 104—105; vgl. „Aperçu général du corporatisme 
portugais", pag. 6. 
112. Ferro: „Salazar", pag. 105—106; Discunos, I, pag. 49, 288. Evenzoo 
Da Costa, pag. 18, 20. 
113. Evenzoo Grondwet, art. 33, § 1. Niet te aanvaarden is het standpunt 
van Spann, dat de staat zooveel mogelijk zich zelf moet bedruipen uit de op
brengst van zijn domeinen. Dit leidt tot een onnoodig ver gaande staats-
exploitatie. Vgl. Spann, pag. 238. 
114. Vgl. Schreiber, pag. 50; De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 127; 
Massis, pag. 130; Alcobaça, pag. 13; „O Estado Novo", pag. 18; „The New 
State in theory and in practice", pag. 32; „Le relèvement économique au 
Portugal", pag. 29—30; Lavagne, pag. 13, 38. 
115. Discursos, I, pag. 56, 127. Vgl. Hentzen, pag. 659; Angclinus, deel I, 
pag. 110; Thomas van Aquino: „De regimine principum", liber I, caput 15. 
116. Discursos, I, pag. 55, 88, 89, 207, 208, 249. In dit verband heeft ook 
het reeds eerder genoemde 15-jarenplan groóte beteekenis. Vgl. Discursos, II, 
pag. 94 e.v. 
117. Discursos, I, pag. 288. 
118. Discursos, I, pag. 206—207; Ferro: „Salazar", pag. 106. Vgl. Beysens: 
„Wijsgeerige staatsleer", pag. 86. 
119. Onder „bedrijf" wordt hier en elders steeds verstaan de collectiviteit van 
gelijksoortige ondernemingen. Vgl. Hentzen, pag. 620, 734. 
120. Vgl. Kuin, pag. 30—31; Messner: „Die berafständische Ordnung", 
pag. 101, 303. 
121. Discursos, II, pag. 162—163. Het Fascisme verwerpt den theoretischen, 
erkent in art. 7 lid 1 van de Carta del Lavoro den practischen grondslag. 
122. „Dez anos na pasta das finanças", pag. 76, 78. 
123. Beekman, pag. 30. „Parce qu'elle entretient avec l'État des relations 
étroites (et pour partie occultes), l'oligarchie qui dirige les affaires économiques 
n'a guère à craindre sa surveillance et son contrôle. La presse à peu près entière, 
sauf quelques courageuses exceptions, est, directement ou indirectement, entre 
les mains de ces puissances que l'on a assez exactement appelées „les congré
gations économiques." La masse des consommateurs et l'ensemble des action
naires ont sans doute l'impression que le système joue contre leurs intérêts 
mais, inorganisés et dispersés, ils sont hors d'état de donner à leur résistance 
une valeur constructive et d'obtenir des résultats positifs.' ' Pirou, pag. 108—109. 
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124. Discursos, I, pag. 207; Ferro: „Salazar", pag. 198. 
125. Discursos, I, pag. 292—294. 
126. Vgl. Von Nell Breuning, pag. 188, 213, 214, 215;,, Quadragesimo 
Anno", no. 108 en 109; Hentzen, pag. 641,773; Weber-Tischleder bij Hentzen, 
pag. 121; Lauwers: „De verhouding tusschen Staat en corporaties", pag. 
53—54; Laloire, pag. 31; Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 65, 
95; „Si, par ailleurs, on se rappelle que le grand capitalisme exerce sur l'État 
une pression souvent efficace, qu'il a des intelligences dans les assemblées 
parlementaires, qu'on le rencontre dans les avenues du pouvoir, on voit qu'au 
total la part de capitalisme qui subsiste est extrêmement considérable." Pirou, 
pag. 152. „Algunos periódicos se quejan de que las investigaciones realizadas 
en el Senado de Washington, sobre la contratación de empréstitos para países 
de la América hispánica, hayan descubierto que algunos bancos de Nueva York 
han impuesto reformas fiscales y administrativas, que varias repúblicas acep
taron. Ningún escrúpulo se había alzado contra к ingerencia de los banqueros 
norteamericanos en la vida local. Los banqueros se han convertido en colegisla
dores." De Maeztú, pag. 53. Ook Manoilesco, die daarbij Spengler citeert, 
acht het comiptiegevaar in een democratie grooter; pag. 69 noot 1 en pag. 95. 
Daartegenover meent weer Pirou, pag. 136, dat juist de komst van het Fascisme 
in Italië den politieken invloed van het groot-kapitaal zeer versterkt heeft. 
127. Discursos, I, pag. 125; Pereira dos Santos, pag. 17. „The politicians at 
Sâo Bento (het Portugeesche parlement) had this care, that their machinations 
should not interfere with the oligarchy that exploited the nation. The perpetual 
political puppet-show was no more than a drop-scene, a sordid scramble that 
concealed the unchallenged sway of the rich, while the people starved and 
the nation drifted more and more into the control of foreign bondholders." 
Derrick, pag. 34. Vgl. Lopes, pag. 58. 
128. Discursos, I, pag. 190. Vgl. Da Costa, pag. 16. 
129. Discursos, I, pag. 294—296. 
130. „Quadragesimo Anno", no. HO. Vgl. Laloire, pag. 36; Pirou, pag. 157. 
131. Vgl. Berdiajew: „Christentum und Klassenkampf", pag. 69. 
132. Muller, pag. 80—81, 85; Derrick, pag. 77. Op het verschil met Italië 
wijzen speciaal Costa Leite, pag. 157; Kuypers, pag. 239; De Poncins: „Le 
Portugal renaît", pag. 125. 
133. Vgl. Sanson, pag. 96. 
134. Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxiii. Vlg. Prof. 
F. Perroux: „Une nouvelle doctrine du droit public", art. in „Affaires étrangè
res", Nov. 1935, pag. 521. 
135. „ . . . die christlichen Sozialprinzipien bieten kein statisches Wirtschafts
bild, das ein für allemal das richtige wäre, wie es die verschiedenen Formen der 
kollektivistischen oder auch der auf die liberalistische Lehre von der Harmonie 
der Interessen begründeten „Wirtschaftsordnungen" oder „Wirtschaftssysteme" 
sind; die chrisdiche Wirtschaftslehre ist durchaus dynamisch, sie ist auf eine 
ständige Evolution eingestellt, auf eine ständige Verbesserung der stets unter 
dem Drucke von Fehlgestaltungen stehenden Wirtschaft, aber auch auf die 
Ausnützung der dem sitdich-schöpferischen Geiste ständig neue Möglichkeiten 

479 



bîz. 218—219 
eröffnenden Entwicklung." Messner: „Freiheit und Bindung im wirtschaft
lichen und sozialen Leben", pag. 63. 
136. Carta del Lavoro, art. 3. Vgl. hierover Kuypers, pag. 228—229; Muller, 
pag. 42;„Quadragesimo Anno", no. 92; Costa Leite, pag. 127—128. 
137. Men herinnere zich slechts de leus van de Katholieke Sociale School 
in Frankrijk: „l'association Ubre dans la profession organisée." Gide et Rist, 
pag. 593; Gaetano, pag. 27. Kritiek op het Portugeesche systeem bij Kuypers, 
pag. 238; op het Italiaansche bij Von Nell Breuning, pag. 174. 
138. „Quadragesimo Anno", no. 30; Von Nell Breuning, pag. 38. 
139. „Rerum Novarum", no. 38. Vgl. Nickel, pag. 97—98; Duynstee en 
Kamphuisen, pag. 39—40. 
140. R. Goris: „De verhouding tusschen corporatisme en syndicalisme", 
art. in „Kultuurleven", Jrg. 9, no. 1—2, pag. 104—105. Vgl. Muller, pag. 37. 
141. „L'unité syndicale est à la fois injuste, oppressive et dangereuse." Pag. 58. 
„Toutefois, il faut reconnaître que lors de l'établissement du régime corporatif 
au Portugal, et même encore à l'heure actuelle où les ferments révolutionnaires 
se manifestent de temps à autre, le bien commun exige la suspension de la 
liberté syndicale." Pag. 59. Vgl. ook pag. 62. 
142. Pereira dos Sainos, pag. 98—99. 
143. Koenraadt en Van Poll, deel II, pag. 111—112. Evenzoo in zijn rede over 
„De positie van de vakvereenigingen in het algemeen ten opzichte van de 
corporatie", pag. 59—60. In denzelfden geest Von Nell Breuning, pag. 46. 
144. Vgl. Sanson, pag. 10. Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 112, en in 
het bijzonder de geciteerde rede van Dr. Koenraadt, pag. 65. 
145. „Rerum Novarum", no. 37. 
146. „ . . . de forma que о reconhecimento legal do sindicato Ihe confere 
efectivamente o carácter de organismo de direito público com competencia 
legal para representar nao só os associados, mas a classe." Costa Leite, pag. 132. 
„Mais là où la masse des intéressés est restée jusqu'à présent inorganisée, l'État 
peut, sans imposer d'injustes contraintes et sans violenter les consciences, faire 
choix d'un groupement fondé sur de sains et honnêtes principes et lui confier 
la représentation légale de tous les membres de la profession. N'en agit-on 
pas dès maintenant ainsi lorsqu'il s'agit de créer des Chambres de commerce, 
un Ordre des avocats ou des médecins?" Muller, pag. 219. 
417. Hentzen leert „dat buiten vrije doelstelling staat wat onder het doel 
van den „stand" valt, m.a.w. dat niet door vrije vereeniging van „stand"-
genooten is te verzorgen wat in den „stand" zelf verzorging moet vinden. 
Met name is dit het geval met de regeling der arbeidsvoorwaarden. Deze rege
ling is een der voornaamste bevoegdheden van den „stand". Vrije, privaat-
rechtelijke vereenigingen die deze regeling ten doel hebben, m.a.w. onze 
moderne vakorganisaties, zijn geen vereenigingen, tot welker oprichting of 
tot toetreding waarvan „ampia potestas", „volle vrijheid" bestaat in een 
volgens „standen" geordende maatschappij." Pag. 750. Vgl. Lauwers, pag. 42; 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 34—35. Zwak lijkt mij de 
redenatie van Manoilesco, pag. 181, die de eenheid van orgaan uit de eenheid 
van functie afleidt. 
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148. Door deze regeling zijn enkele der bestaande syndicaten, die bezield 
waren met een verpolitiekten klassenstrijd- en revolutiegeest, verdwenen. Hun 
aantal was echter niet groot. Descamps, pag. 487; Pereira dos Santos, pag. 98. 
149. Muller, pag. 218. 
150. Art. 8 sub 14. Vgl. „Quadragesimo Anno", no. 87; Hentzen, pag. 751. 
151. Koenraadt, pag. 63. Vgl. Von Nell Breuning, pag. 45. Dat in een corpo
ratieve samenleving geen politieke partijen meer zouden kunnen bestaan, 
zooals Spann, pag. 227 en 239, beweert, is moeilijk in te zien. Meer recht heeft 
Manoilesco, pag. 140 en 159, waar hij uiteenzet, dat partijpolitiek binnen het 
kader der corporaties niet licht gevoerd zal kunnen worden. Zie hierover ook 
Hentzen, pag. 727—728. Behartigenswaard zijn de woorden van Messner: 
„Die berufständische Ordnung", pag. 233—234: „Denn zunächst ist doch klar, 
dass das Hineintragen weltanschaulich-politischer Programme in die Gewerk
schaftsbewegung, die ihrem Wesen nach auf die wirtschaftlich-soziale Interessen
vertretung der Arbeiterschaft gerichtet ist, an sich schon fragwürdig ist und 
nicht mit Berufung auf das Naturrecht verteidigt werden kann. Ausserdem 
ist aber gerade für die naturrechtliche Betrachtung der Koalitionsfreiheit der 
Rechtszweck entscheidend. Die Verwirklichung des Rechtszweckes der Ge
werkschaft als Vereinigung zur wirtschaftlichen und sozialen Interessenver
tretung der Arbeiterschaft ist aber in einer Einheitsgewerkschaft nicht nur nicht 
bedroht, sie wird vielmehr gefördert, da naturgemäss der Zusammenschluss 
aller Arbeiter in einer Einheitsorganisation mehr ausrichtet in der Wahrung 
der Rechte der Arbeiterschaft, ab wenn diese in Richtungsgewerkschaften 
aufgespalten ist." 
152. Laloire, pag. 30. 
153. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 82—83. Geheel anders Messner: 
„Die berufständische Ordnung", pag. 44 en 267, die dit betoog „völlig irrig" 
noemt, echter op weinig overtuigende gronden. 
154. „Der Staat will ja die Leistungen seiner Beamten gar nicht zum Gleich-
wert im Gehalt entgelten; statt dessen bietet er dem Beamten die materielle 
Lebenssichenmg für sich und seine FamiLe, wie auch eine gesicherte gesell
schaftliche Stellung und gehobene gesellschaftliche Geltung." Von Neil Breu
ning, pag. 125. 
155. Muller, pag. 41; Kuypers, pag. 216. In de Oostenrijksche corporatieve 
organisatie hadden de ambtenaren wel hun eigen plaats gekregen: Muller, 
pag. 130—131; Van Haastert, pag. 108. 
156. Da Costa, pag. 45. 
157. Gaetano, pag. 55. 
158. Gaetano, pag. 54. Vgl. ook pag. 67. 
159. Pereira dos Santos, pag. 82—83, acht het echter onwenschelijk. Syndi
caten van ambtenaren zouden voor de Regeering een toetssteen kunnen zijn 
voor de onder hen heerschende stemming. Gevaren ziet hij er niet aan ver
bonden, omdat decreet no. 25.317 van 13 Mei 1935 de Regeering machtigt 
allen te ontslaan, wier mentaliteit vijandig is aan de beginselen der Grondwet. 
Krachtens decreet-wet no. 27.003 van 14 September 1936 moet verder iedere 
ambtenaar op eerewoord verklaren, de door de Grondwet gegeven sociale orde 
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te aanvaarden, met verwerping van het Communisme en alle révolutionnaire 
denkbeelden. Aan de in den tekst ontvouwde bezwaren doet dit echter niets af. 
160. Evenzoo Manoilesco, pag. 339. 
161. In Italië is het lidmaatschap voor vreemdelingen beperkt tot hen, die reeds 
meer dan tien jaar in het land wonen. Kuypers, pag. 215. 
162. Vgl. Da Costa, pag. 49. Over deze politieke beteekenis der corporatieve 
organen, zie hieronder, pag. 317—319. 
163. Vgl. Gide et Rist, pag. 592; Hentzen, pag. 38; Von Nell Breuning, 
pag. 53; Muller, pag. 170—171; Gaetano, pag. 18 en 70. 
164 pratiquement le seul moyen de vaincre l'antagonisme actuel des 
classes, c'était de le reconnaître. C'est un problème de l'avenir que de savoir 
si l'organisation paritaire des corporations devra subsister encore ou si les classes 
s'effaceront avec le temps, à tel point qu'il soit mutile de les équilibrer d'après 
le système paritaire au sein des corporations." Manoilesco, pag. 108. Op pag. 
251 beweert hij echter juist het tegenovergestelde. De gescheiden grondslag 
wordt becridseerd o.a. door Von Nell Breuning, pag. 174. Ofschoon hij zelf 
weinig voor de scheiding voelt en op dit stuk het Duitsche systeem prefereert 
(pag. 93, 94,116) merkt Muller, pag. 83—84, hierbij op: „C'est là faire preuve 
d'un excès de sévérité." 
165. „Quadragesimo Anno" laat zich over dit vraagstuk niet uitdrukkelijk 
uit. In no. 85 wordt echter wel van afzonderlijke beraadslaging der werkgevers-
en arbeidersgroepen gesproken: „De negotüs autem, in quibus peculiaria 
commoda vel incommoda herorum opificumve speciali indigeant cura et 
tutela si quando occurrunt, seorsim utrique deliberare vel, prout res fert, 
decemere poterunt." Vgl. Hentzen, pag. 741 en vooral „Divini Redemptoris", 
no. 68, waar juist de „klasse-organisaries van werklieden, landbouwers, technici, 
geneesheeren en patroons" enz. worden aangewezen „om de ordening in de 
maatschappij te bewerken, zooals Wij die bedoeld hebben in Onze EncycHek 
„Quadragesimo Anno". 
166. Ook Hentzen, pag. 823—824, noemt het „zeer de vraag, of mén wel 
ergens aan dien corporarieven opbouw kan beginnen, zonder eerst het vak
organisatie-wezen wettelijk afdoende geregeld te hebben. Al blijft voorop 
staan, dat de vakorganisatie in beteekenis zal inboeten naarmate de corporatieve 
gedachte meer wordt uitgewerkt en doorwerkt, en dat zij aldus gedoemd is 
haar eigen ondergang te bewerken. Of dus gezegd mag worden, dat door het 
betrekken der vakorganisatie bij het opbouwen van het systeem, de „Klassen
schichtung" wordt „verewigt", kan met recht betwijfeld worden." In dit ver
band herinnere men zich, dat „Quadragesimo Anno" in no. 86 juist groóte 
vrijheid laat ten aanzien van den vorm, waarin de corporatie wordt opgebouwd. 
Vgl. Hentzen, pag. 712—713, 743—744. Zoo ook Koenraadt, die eveneens 
de vakorganisaties aanvaardt ab „uitgangspunt voor verderen opbouw". Koen-
raadt en Van Poll, deel II, pag. 105 en 113. Vgl. Costa Leite, pag. 125. 
167. Statuut, art. 41. 
168. Vgl. Descamps, pag. 197; Sieburg, pag. 233; Husson, pag. 537. 
169. Discursos, I, pag. 177; „Aperçu général du corporatisme portugais", 
pag. 5. 
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170. Gaetano, pag. 15, 18 en 19. 
171. Discursos, I, pag. 191; Da Costa, pag. 122—123; Pereira dos Santos, 
pag. 98. 
172. Aldus Derrick, pag. 137. Vgl. de considerans van decreet-wet no. 29.110. 
Bij schrijven van 12 Januari 1940 deelde het Propaganda-Secretariaat mij mede, 
dat thans ongeveer 200 syndicaten in het leven geroepen zijn. Vgl. Husson, 
pag. 570. 
173. Discursos, I, pag. 204. Vgl. Koeuraadt en Van Poll, deel II, pag. 74; 
Maritain: „Questions de conscience", pag. 220—221. 
174. Gaetano, pag. 19 en 70; Da Costa, pag. 121. 
175. Pereira dos Santos, pag. 94. 
176. Vgl. Costa Leite, pag. 132. 
177. Daarom is ook aansluiting bij de internationale christelijke organisatie 
niet toegestaan. Gaetano, pag. 73. Hierin volgt Portugal Italië na: Schaepman, 
pag. 109. 
178. Vgl. Hentzen, pag. 806. 
179. Vgl. Da Costa, pag. 135. 
180. Dit overzicht is ontleend aan decreet-wet no. 23.050, respectievelijk 
artikel 1,15, 3, 4, 5, 8, 3, 9 ,15,10,13,15,14,15, 20, 22, 23, 24. Vgl. Statuut, 
art. 42. Een lijst van bestaande syndicaten geeft Da Costa, pag. 463. 
181. Statuut, art. 41. 
182. „It is perhaps misleading to refer to the gremios as employers' asso
ciations, since they are groupings by function: a man belongs to a gremio as 
being a producer, a contributor to the national wealth, rather than as being 
an employer of labour." Derrick, pag. 89. Vgl. Da Costa, pag. 72. Art. 41 
van het Statuut is op dit punt zuiverder geredigeerd dan art. 42. Gaetano, 
pag. 86 erkent trouwens, dat verschillende wetten allerminst nauwkeurig in 
hun terminologie deze grondgedachte hebben vastgehouden. 
183. Gaetano, pag. 86. 
184. Vgl. Schreiber, pag. 84. 
185. Gaetano, pag. 91. 
186. Vooral na de zestiende eeuw waren de gilden veelal slechts ondernemers
organisaties, geen beroepsverbanden meer. Goris, pag. 81 ; Verhavert, pag. 131 ; 
Wiskerke, pag. 4 en 85. Oorspronkelijk omvatten de Middcleeuwsche gremios 
ook de gezellen en leerlingen. „Aperçu général du corporatisme portugais", 
pag. 4. „Gremium" is één der termen in Middeleeuwsch Latijn voor gilde. 
Verhavert, pag. 122, noot 4. 
187. „О traballio realizado no domicilio, quando nao revista carácter mera
mente doméstico, аса obrigatòriamente sujeito à disciplina dos regimentos 
corporativos." Statuut, art. 27. 
188. De Reynold, pag. 128. 
189. Vgl. Manoilesco, pag. 308. 
190. Sanson, pag. 65; „L'organisation économique et sociale au Portugal", 
pag. 1. 
191. Statuut, art. 42. Decreeí-wet no. 23.049, art. 6. Decreet-wet no. 24.715, 
art. 9. 
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192. Decreet-wet no. 23.049, art. 1. Decreet-wet no. 24.715, art. 2 en 5. 
Zelfde kritiek bij Gaetano, pag. 87—88. 
193. Decreet-wet no. 23.049, art. 5. Decreet-wet no. 24.715, art. 10. 
194. Decreet-wet no. 23.049, art. 3. Decreet-wet no. 24.715, art. 13. eenige 
paragraaf, art. 14, sub b en с. Vgl. Messner: „Die berufständische Ordnung", 
pag. 13—14. 
195. Vgl. Janssens, pag. 81—82. 
196. „Quadragesimo Anno", no. 109. 
197. Wagenaar: „Vaderlandsche historie", deel XI, pag. 269. 
198. Pirou, pag. 131—132. 
199. De Reynold, pag. 164. Decreet-wet no. 26.806 van 18 Juli 1936. 
200. Vgl. Schreiber, pag. 95. 
201. Vgl. Manoilesco, pag. 283 en 286. Ook de Middeleeuwen kenden een 
„Repartitionssteuer". Spann, pag. 205; vgl. echter ook pag. 218. Uitvoerig 
over dit vraagstuk Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 82—84. 
202. „Before the promulgation of the Constitution, some branches of pro
duction had actually appealed to the Government for some sort of organisation. 
In the sardine industry, for instance, which is one of the most important in 
Portugal, markets were being lost to foreign competition and honest firms 
were being hopelessly undercut by unscrupulous exporters of tins full of 
cheap but rancid fish. The victimised firms appealed to the Government and 
Salazar, then only Minister of Finance (1931), carried out a thorough study of 
the industry and its problem, and issued a report. On the recommendation 
of this report, the production and export of sardines were strictly regulated, 
and a „Consortium of Sardine Canners" was created, of which membership 
was compulsory. This piece of State interference saved an extremely important 
industry from ruin at the hands of foreign and unscrupulous competitors." 
Derrick, pag. 86—87. Vgl. Sanson, pag. 163; Descamps, pag. 117, 317 en 319. 
203. Zoo heet bij Sanson, pag. 12, de niet verpUchte vorm „la seule viable"; 
zij acht de vrijheid van organisatie „de l'essence même du corporatisme 
d'association. Un organisme corporatif sain doit avoir une vie propre. Il ne 
peut survivre à ses fondateurs qu'à condition d'être l'expression de nécessités 
économiques dont les intéressés sont les meilleurs juges, de résulter de l'union 
des volontés autonomes de ses membres." Pag. 37. Zonder te ontkennen, dat 
hier een goed deel waarheid in schuilt, zou ik toch ook willen wijzen op de 
zeer juiste opmerking van Kuin, pag. 48—49: „Men mag wel zeggen, dat deze 
irrationele remmen bij de moderne individualistische mens zo sterk zijn, 
dat in de meeste gevallen de vrijwillige ordening slechts tot stand komt indien 
op veelal catastrofale wijze is gebleken dat het doel der betrokken organen, 
resp. de verrichting van hun functies, zonder deze ordening niet meer behoor
lijk wordt gediend." Voor Portugal zou ik mij willen aansluiten bij de con
clusie van Muller; pag. 83—84: „Le régime que nous venons d'étudier ne nous 
paraît pas faire une trop large part à l'État dans la création des Associations 
patronales et des Syndicats nationaux." 
204. Gaetano, pag. 88. Ten aanzien van het sardine-consortium bleek aan 
Descamps bij uitgebreid onderzoek, dat er nog steeds eenige tegenstanders zijn, 
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maar dat de groóte meerderheid der fabrikanten overtuigd medewerkt. Des
camps, pag. 320. Schreiber, pag. 69, ziet juist een tegenstelling tusschen Italië 
en Portugal hierin, dat „le système mussolinien a imposé la paix sociale par 
rautoritarisme plus que par la collaboration proprement dite." 
205. Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xSdv. Vgl. Husson, 
pag. 569. Over de goede practische resultaten verkregen door de corporatieve 
ordening, zie hieronder pag. 305—307. 
206. Zoo heet het dan ook uitdrukkelijk in de considerans van decreet-wet 
no. 24.715': „ . . . de facto, o decreto no. 23.049 nâo poderia constituir norma 
geral de organizaçâo para as entidades patronais e só conviria usar dele nos 
grandes ramos da produçâo em relaçâo aos quais se considerasse indispensável, 
por nao ser possivel satisfazer de outro modo o interesse geral, agrupar rígi
damente todos os elementos de determinada actividade e traçar-lhes normas 
conducentes à realizaçâo daqueles fins." Evenzoo Da Costa, pag. 80. 
207. „Quadragesimo Anno", no. 83; Von Nell Breuning, pag. 164; Van 
Haastert, pag. 121. Anders, zonder veel motiveering, Messner."„Die berufständi
sche Ordnung", pag. 35. 
208. „Het verpHchtend karakter van de corporaties wordt niet opgedrongen 
door den Staat noch opgelegd door een meerderheid, het vloeit voort uit de 
menschelijke natuur, die ons zegt dat de corporaties natuurlijke gemeenschap
pen zijn. De toetreding tot de corporaties is dus noodzakelijk." Lauwers, 
pag. 42. Evenzoo Hentzen, pag. 720 en 722; Veraart, pag. 276; Sanson, pag. 10; 
Manoilesco, pag. 203. Tot nog toe is mij geen enkele uitlating bekend, die er op 
wijst, dat men in Portugal ook deze consequentie voor de toekomst voorziet. 
209. Terecht schrijft Manoilesco, pag. 186: „.. .les fonctions nationales 
n'exigent pas toutes, avec la même force, une organisation corporative adé
quate." 
210. „Der Einzebe soll nicht in seiner privaten, sondern in seiner sozialen 
Existenz von der Strafe betroffen werden. In seinem spezifisch ständischen 
Dasein, nicht in abstrakten, allgemeinen, gleichen Rechtsgütem, wie der fin
gierten Freiheit, dem fingierten Vermögen, der fingierten Ehre soll er sich be
droht wissen. Die tatsächlich ihm zuhandenen Lebensgüter seiner sozial-
berufständischen Existenz sollen durch die Strafe gemindert, seine soziale 
Geltung nicht im allgemeinen, sondern innerhalb seiner Standesgruppe dekapi-
tiert werden. Das kann durch eine Abstufung der capitis deminutio, durch 
Anwendung neuer Strafmittel, durch teilweise Einengung seiner rechtspersona
len Handlungsmöglichkeiten." Prof. Erik Wolf: „Krisis und Neubau der 
Strafrechtsreform", pag. 41. In Duitschland gaan de „Soziale Ehrengerichte" 
thans in deze richting. Van Haastert, pag. 90; Kuypers, pag. 262; Muller, pag. 
104—105; Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 39,134—136 en 219. 
211. Costa Leite, pag. 138—139. 
212. Vgl. Da Costa, pag. 75. 
213. Costa Leite, pag. 146. Zie de lijst van bestaande gremios bij Da Costa, 
pag. 458—459 en Costa Leite, pag. 181—182. Bij schrijven van 12 Januari 
1940 ontving ik van het Propaganda-Secretariaat een opgave, die in totaal 
234 gremios vermeldt. 
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214. Gaetano, pag. 8?. 
215. In de considerans van de wet heet het: „A tendencia para o dominio 
do mercado sob a forma de monopolio constitue о perigo mais grave de que 
é necessario defendê-las." Vgl. Costa Leite, pag. 142—144. 
216. Considerans der wet. Vgl. Freppel Cotta, pag. 102. 
217. Deze eischen zijn zwaarder, dan voor de erkenning van een syndicaat 
gesteld zijn. Ten onrechte beweert dus Kuypers, pag. 238, dat aan de werk
gevers meer organisatie-vrijheid is gegeven dan aan de arbeiders. Wat de vor
ming van corporatieve organen betreft is het omgekeerde waar. Alleen inzake 
het laten voortbestaan van oude, niet-corporatieve vereenigingen, die zich niet 
leenen tot omzetting in gremios, genieten de werkgevers meer vrijheid. Dit 
alles op zuiver practische gronden. 
218. Respectievelijk decreet-wet no. 24.715 art. 1, 21, 2, 5, 6, 9, 11 en 17. 
Vgl. Costa Leite, pag. 138. 
219. De lijst van gremios bij Da Costa, pag. 460, geeft slechts 6 vrije, tegen
over 25 verplichte. Eén der belangrijkste vrije gremios is die der banken en 
bankierskantoren. Vgl. Freppel Cotta, pag. 147. 
220. Vgl. Costa Leite, pag. 156; Gaetano, pag. 92; Kuypers, pag. 214. Deze 
vorming beantwoordt aan de „fachliche Sonderkammem" van Spann, pag. 
223—224. Lijst van bestaande federaties bij Da Costa, pag. 459—460. Het meer
genoemde schrijven van het Propaganda-Secretariaat vermeldt een zestal. 
221. Da Costa, pag. 101. 
222. Gaetano, pag. 91. 
223. Sanson, pag. 84. 
224. Statuut, art. 41. Vgl. Costa Leite, pag. 157; Gaetano, pag. 93; Muller, 
pag. 52; Kuypers, pag. 214. Lijst van bestaande unies bij Da Costa, pag. 459. 
Het meergenoemde schrijven van het Propaganda-Secretariaat vermeldt een 
vijftal. 
225. Gaetano, pag. 95, 96 en 99. 
226. Evenzoo Hentzen, pag. 716: „Het getal der „standen" en welke er 
gevormd zullen worden, hangt af van de soorten van het te produceeren ofte 
bewerken goed of van den te praesteeren dienst (QA 84)." 
227. Evenmin trouwens als in Nederland. Vgl. Janssens, pag. 20. Messner: 
„Die berufständische Ordnung", pag. 13 en 49 wijst op den strijd tusschen een 
meening als die van Gaetano en de gegeven definitie van het begrip cor
poratie. 
22B. Daarmee verliep de ontwikkeling in Portugal toch nog iets sneller 
dan in Italië, waar eerst in Februari 1934 de wet op de corporaties tot stand 
kwam. Vgl. Freppel Cotta, pag. 23. 
229. Statuut, art. 42. Freppel Cotta, pag. 71. Decreet-wet no. 23.050, art. 
13—У; decreet-wet no. 23.049, art. 6; decreet-wet no. 24.715, art. 14 sub d, 
faxg. 
230. Von Nell Breuning, pag. 163. 
231. Vgl. Hentzen, pag. 742. Iets anders is natuurlijk, dat de corporatie nooit 
moet regelen zonder advies van haar elementen, zooals Gaetano, pag. 97, 
betoogt. 
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ЬЬ. 24Î—245 
232. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 87. 
233. Costa Leite, pag. 155. 
234. Romme: „De corporatiën in den Staat", pag. 18—19. 
235. „Secundum namque catholica documenta, in parentes et dominos coelestis 
Patris ac domini dimanat auctoritas." Encycliek „Quod apostolici", § „Saluta-
rem porro". Men onderscheidt natuurlijke, d.w.z. door de menschelijke 
natuur vereischte, en vrije, d.w.z. op een vrij wilsbesluit gegronde vereeni-
gingen. Bij de natuurlijke vereenigingen onderscheidt men dan de natuur
noodzakelijke, d.w.z. dwingend in de sociale natuur van den mensch gefun
deerde, en andere vereenigingen, die slechts zeer overeenkomstig die natuur 
zijn. Vgl. Hentzen, pag. 711—712. 
236. Evenzoo Hentzen, pag. 655 noot 1, daarbij bestrijdende Nickel, pag. 100. 
Vgl. Nouwens: „Handleiding der moraalphilosophie", pag. 316. „Quadra
gesimo Anno", no. 83, noemt de corporaties „consortia iure proprio utentia." 
Eigen, niet afgeleide verordenende bevoegdheid kennen aan de corporaties 
ook toe Hentzen, pag. 720, 721, daarbij citeerende Von Nell Breuning; 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 21—23, 32—33, 66 en 256; 
Platenburg: „De organisatie der menschelijke samenleving", art. in „Kultuur-
leven", Jrg. 9, no. 1—2, pag. 31; Manoilesco, pag. 85; Spann, pag. 238, in 
verband met pag. 226; vgl. ook pag. 185 en 189. Het was juist de miskenning 
van de oorspronkelijke autonomie der gilden en de opvatting dat deze door 
den Staat verleend was, die voor een groot deel schuld werd van de decadentie 
van deze gemeenschappen. Vgl. Biemond, pag. 34—35. 
237. Gaetano, pag. 98; vgl. Cobbenhagen, pag. 28. 
238. Vgl. Discursos, II, pag. 103. 
239. Decreet-wet no. 26.757, art. 1, 2,3, 5,6,7,11 en 4. Vgl. Gaetano, pag. 68 ; 
Freppel Cotta, pag. 17—18. Het overzicht bij Schreiber, pag. 81—82 is zeer 
onnauwkeurig. Lijst van bestaande precorporatieve organen bij Da Costa, 
pag. 457. De meergemelde brief van het Propaganda-Secretariaat vermeldt 
11 commissies, 12 juntas en 3 instituten. 
240. Costa Leite, pag. 126. Terecht wijst Messner : „Die berufständische Ord
nung", pag. 28, er op, dat het corporatisme niet opgaat in corporatieve organi
satie. De uiteenzettingen van sommige schrijvers wekken niet zelden dien in
druk. Het kernpunt van het corporatisme ligt veeleer in de ordening door 
middel van de corporatieve organisatie. Om een voorstelling te geven van het 
Portugeesche corporatisme kan men dus niet volstaan met een beschrijving 
van de corporatieve organen, met voorbijgaan van hetgeen in deze paragraaf 
behandeld zal worden. 
241. Vgl. Hentzen, pag.707en755; Spann,pag. 212;JosephusJitta,pag. 13—14. 
242. Da Costa, pag. 132; Derrick, pag. 94, 137—138; „L'organisation éco
nomique et sociale au Portugal", pag. 2. 
243. Zie de lijst bij Costa Leite, pag. 186—189. 
244. Statuut, art. 33 en 42. Decreet-wet no. 23.050, art. 22; decreet-wet 
no. 23.049, art. 6; decreet^wet no. 24.715, art. 9. Terecht noemt Messner: 
„Die berufständische Ordnung", pag. 213, dit algemeen bindend karakter 
essentieel voor een corporatieve samenleving. 
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245. „L'organisation économique et sociale au Portugal", pag. 12. 
246. Decreet-wet no. 24.715, art. 13—4°. Een overeenkomstig artikel in 
de wet op de syndicaten ontbreekt. Vgl. Da Costa, pag. 93. 
247. Statuut, art. 50. Freppel Cotta, pag. 21. Over de oude colleges zie 
Da Cosu, pag. 56; Sanson, pag. 153. 
248. In het boek van Da Costa neemt de tekst meer dan honderd bladzijden. 
249. „Die Schhchtung hat nicht nur wirksam zu sein für den Fall, dass ein 
Kollektivvertrag besteht und Arbeitstreitigkeiten ausbrechen, sondern sie hat 
auch eine Einigung herbeizuführen, wenn die eine oder andere Arbdtsmarkt-
partei den Abschluss eines Kollektivvertrages verweigert." Messner: „Freiheit 
und Bindung im wirtschaftlichen und sozialen Leben", pag. 88. Zie ook zijn 
werk „Die berufständische Ordnung", pag. 211—212. Vgl. Carta del Lavoro, 
art. 5; Spann, pag. 212—213. 
250. Zie boek 2, titel 2, hoofdstuk 8 van den Code, in het bijzonder art. 223, 
§ 3; art. 237, eenige §, art. 239, eenige §, en verder art. 310, art. 11—10° 
en 11—V. 
251. Carta del Lavoro, art. 10. Zie hierover Muller, pag. 48, 55—56; Sanson, 
pag. 152—153. Vgl. Hentzen, pag. 818. 
252. Sanson, pag. 161. 
253. Gaetano, pag. 17—19; Lopes, pag. 176. 
254. Pereira dos Santos, pag. 85; Sanson, pag. 51. 
255. „Men noemt het een schande voor de twintigste eeuw, dat het oorlogs
monster nog steeds over Europa waart, dat het physieke geweld van de 
wapenen nog steeds niet zijn plaats heeft moeten afstaan aan de zedelijke macht 
van het recht. Moet men dan ook niet er op uit zijn, om tusschen maatschappe-
lijke klassen het gewelddadig middel van de werkstaking uit te bannen? Te 
meer, omdat toch iedereen beseft, dat de vuist de overwinning brengt niet 
noodzakelijk aan den rechthebbende, maar aan den sterkste." Koenraadt en 
Van Poll, deel II, pag. 269—270. Evenzoo Hentzen, pag. 822. Ook in zijn 
rede over „De positie van de vakvereenigingen", pag. 58, wees Dr. Koenraadt 
er in dit verband op, dat men slechts tot strijd mag overgaan, ab meer vreed
zame middelen ontbreken. Vgl. „Rerum Novarum", no. 31; Raaymakers, 
pag. 157; Von Nell Breunmg, pag. 152; Veraart, pag. 278; Costa Leite, pag. 
45—46; Da Costa, pag. 55. In de considerans van decreet-wet no. 23.870 wordt 
de omgekeerde redeneering gevolgd : er mag in de maatschappij geen wanorde 
heerschen, dus staking moet vermeden worden, dus moet er rechtspraak zijn. 
256. Pereira dos Santos, pag. 84. In denzelfden zin Veraart, pag. 277; Manoi-
lesco, pag. 280. 
257. Da Costa, pag. 19. Men vergelijke art. 6—1° der Grondwet. 
258. Dit laatste argument ook bij Sanson, pag. 39, echter „hormis le cas des 
professions libérales." Zij ziet hier evenwel voorbij, dat bij de vrije beroepen 
van arbeidsrechtspraak in het geheel geen sprake kan zijn. Op een werkelijk 
ernstig bezwaar tegen gedwongen overheidsrechtspraak wijst Messner, „Die 
berufständische Ordnung", pag. 324. In het besef, dat tenslotte de Staat de 
verantwoordelijkheid van de beslissing draagt, en een beslissing in ieder geval 
afkomt, kunnen de vertegenwoordigers van beide partijen hun eischen mateloos 
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opvoeren, om zich populair te maken bij degenen, die zij vertegenwoordigen. 
Geheel te voorkomen is dit niet, al wordt het gevaar door de eenheid van 
Syndicaat en van gremio natuurlijk wel verminderd. Als concurreerende 
gremios of syndicaten hier tegen elkaar op konden bieden, zou inderdaad het 
ergste te vreezen zijn. 
259. Sanson, pag. 136. Het artikel is herhaald in decreet-wet no. 24.363, 
art. 25. 
260. Decreet-wet no. 24.363, art. 20,26—9° en 10°, 205 eenige §, 226 § 1. 
261. Vgl. Discursos, I, pag. 277. 
262. Decreet-wet no. 26.757, art. 10; decreet-wet no. 23.050, art. 15 sub d; 
decreet-wet no. 24.715, art. 14 sub d en e. 
263. Wet no. 1.952, art. 2, eenige §. Vgl. Descamps, pag. 54. 
264. Vgl. Discursos, I, pag. 89. In dezen zin ook Veraart, pag. 280. 
265. Pereira dos Santos, pag. 78. 
266. Zoo deelt De Maeztú mede, dat in Buenos Aires de Spanjaarden in het klein
bedrijf de Italianen langzamerhand verdrongen, doordat zij het eigen personeel 
in hun zaakje wisten te interesseeren, wat de Italianen nalieten. Pag. 145. 
267. „Dieses Prinzip (der Gleichberechtigung) besagt, dass die Arbeitsordnung 
und die Arbeitsbedingungen weder einseitig vom Unternehmer vorgeschrieben 
(„Herr im Hause"), noch einseitig von der Belegschaft, etwa nach dem Mehr-
hcitsprinzip („Betriebsdemokratie") festgesetzt werden, sondern einvemehm-
lich zwischen Unternehmern und Arbeitern nach Recht und Gerechtigkeit 
vereinbart werden. Keinesweges hat sich die Gleichberechtigung auf die 
Betriebsführung oder die Untemehmungsführung zu erstrecken, sondern aus
schliesslich auf das Arbeitsverhältnis, also die Fragen, die Unternehmer und 
Arbeiter angehen, womit die grundsätzliche Scheidelinie gegenüber jedem 
sozialistischen Lösungsversuch dieser Fragen gezogen ist." Messner: „Freiheit 
und Bindung im wirtschaftlichen und sozialen Leben", pag. 87. 
268. „Het is onze meening dat het logisch is en in den geest van de Ency
clieken, dat de werknemers een zekere contrôle en zelfs medezeggenschap 
zouden verkrijgen in de economische leiding van de bedrijven, in zooverre 
het zaken betreft van zeer groóte draagwijdte en die een emstigen weerslag 
kunnen uitoefenen op hun levensvoorwaarden, zooals b.v. een plotselinge en 
verdragende rationalisatie van de bedrijven, een vermindering van de voort
brenging ten gevolge van een verdere ontwikkeling van de mechanisatie en 
dergelijke." Goris, pag. 115. Da Costa zegt van de arbeiders: „Sao colabora
dores, nâo sao máquinas; sao associados, nao sao servos. Mas sao associados 
pelo vínculo corporativo, quere dizer, é dentro da corporaçâo que essa asso-
ciaçâo se realiza, pois que é na corporaçâo que se encontram os interesses 
unitarios da produçâo, e é através delà que se fixa о regime social em que os 
patrôes terâo de viver com os seus operarios, como colaboradores que sao na 
mesma obra de interèsse comum." Pag. 33. Zie verder Messner: „Freiheit und 
Bindung im wirtschaftlichen und sozialen Leben", pag. 90; „Die berufständi
sche Ordnung", pag. 156—157; Hentzen, pag. 402; Von Neil Breuning, 
pag. 113 noot 1. 
269. Aldus ook Da Costa, pag. 27. In navolging van De Mun heeft Maritain 
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steeds sterk gepleit voor de „copropriété". Zie b.v. „Du régime temporel et 
de la liberté", pag. 72 en 242; „Humanisme intégral", pag. 200—202. Voor 
hem is dit kennelijk meer dan enkel een concessie. 
270. „Quadragesimo Anno", no. 64 en 65. Von Nell Breuning, pag. 112— 
113; Hentzen, pag. 366, 402, 405—407. Op deze laatste pagina schrijft hij o.a.: 
„Tegenover profit-sharing en labour copartnership op zichzelf staat Pius 
sympathiek, maar tegenover de mogelijkheid deze stelsels algemeen te maken, 
zeer gereserveerd; en t.a.v. de voorstelling, alsof daarin de oplossing zou 
liggen van het huidige maatschappelijke probleem, moet geconstateerd worden 
dat „Quadragesimo Anno" die oplossing elders zoekt." Koenraadt en Van 
Poll, deel II, pag. 194—195. 
271. Discursos, I, pag. 199.Evenzoo Messner: „Dieberufständische Ordnung", 
pag. 200. 
272. „Sua igitur cuique pars bonorum attribuenda est: efficiendumque, ut 
ad boni communis seu socialis iustidae normas revocetur et conformetur par
tido bonorum creatorum, quam hodie ob ingens discrimen inter paucos 
praedivites et innúmeros rerum inopes gravissimo laborare incommodo cordatas 
quisque novit . . . At heet verissimum sit proletariam condicionem a pau
perismo esse probe discemendam, ipsa tarnen immanis multitude proletariorum 
ex altera parte, ex altera vero quorundam praedivitum ingentissimae opes 
argumento sunt omni exceptione maiori, divitias hac nostra, quam vocant 
„industrialismi", aetate tarn copiose partas, haud recte esse distributas diversisque 
hominum classibus haud aeque applicatas." „Quadragesimo Anno", no. 58 
en 60. In Duitschland was in 1927 55,15 % van het volksvermogen in handen 
van 4,46% der burgers; 0,04% der burgers bezat 17.23% van het nationaal 
kapitaal. Vgl. Hentzen, pag. 344 en de statistieken bij hem op pag. 347—349; 
Gide et Rist, pag. 401 en 509; Luim, pag. xx. 
273. Vgl. Hentzen, pag. 120; Lunn, pag. xxiii. 
274. „Quadragesimo Anno", no. 75. Vgl. Thomas van Aquino: „De regimine 
principimi", liber Г , caput 9. 
275. Da Costa, pag. 22. Vgl. Hentzen, pag. 361. Bij de passage van „Quadra
gesimo Anno", no. 51, waar sprake is van het beoefenen der „magnificentia" 
bij de besteding van overvloedige inkomsten, teekent Messner, geciteerd bij 
Hentzen, pag. 170, aan: „Es sei nur vorübergehend daraufhingewiesen, dass 
hier sehr grosse Einkünfte ab selbstverständlich angenommen werden, also 
über jene Theorien, welche auf eine allgemeine Gleichmacherei hinauslaufen, 
hinweggegangen wird." Vgl. Goris, pag. 92. 
276. „Quadragesimo Anno", no. 83, zegt dat dit euvel „quam citissime" 
verholpen moet worden, ook al is een „perfecta sanatio" eerst van de corpo
raties te verwachten. Vgl. Hentzen, pag. 620, 706. 
277. Da Costa, pag. 21; Bruin, pag. 341—342. 
278. „Ecclesia... vult atque expetit omnium ordinum Consilia viresque in 
id consociali, ut opificum rationibus, quam commodissime potest, consulatur: 
ad eamque rem adhiberi leges ipsas auctoritatemque reipubUcae, utique ratione 
ac modo, putat oportere." „Rerum Novarum", no. 13. Pereira dos Santos, 
pag. 79; Sanson, pag. 44. 
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279. „Finalement, les bénéficiaires véritables du mécanisme capitaliste à l'heure 
actuelle, ce ne sont plus les actionnaires, mais les administrateurs. Or ceux-ci 
forment une petite oligarchie très fermée, que l'on retrouve dans les affaires 
techniquement les plus diverses, ce qui tendrait à faire croire que souvent les 
hauts profits sont moins la rémunération de capacités techniques véritables 
que la contrepartie d'apports en relations et en influences d'ordre financier, 
voire d'ordre politique." Pirou, pag. 106. 
280. Descamps, pag. 417; Sieburg, pag. 232. 
281. Sanson, pag. 52. 
282. Discursos, II, pag. 102—103. 
283. „Daraus erhellt auch schon ganz von selber, dass zwischen Wirtschafts
gesetz und Sittengesetz niemals ein Widerspruch bestehen kann. Wenn etwas 
wirtschaftlich „geht", so besagt das ja doch nicht das mindeste darüber, ob 
es auch sittlich „angeht", d.h. ob es sittlich erlaubt ist, oder ob ich von der 
wirtschaftlich gegeben Möglichkeit keinen Gebrauch machen kann, weil aus 
irgendeinem Grunde die Sache sittlich nicht einwandfrei ist. Und wenn etwas 
wirtschaftlich nicht geht, dann ist erst recht kein Widerspruch mit dem Sitten
gesetz möglich, nach dem lateinischen Sinnspruch: ad impossibile nemo 
tenetur, niemand muss Unmögliches!" Von Neil Breuning, pag. 61. Vgl. 
Hentzen, pag. 381; Von Neil Breuning, pag. 135—136; Messner: „Die beruf
ständische Ordnung", pag. 173. 
284. Hentzen, pag. 509, 580—582. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel Π, 
pag. 204—205. 
285. Discursos, I, pag. 199—200. Vgl. Hentzen, pag. 470; Von Nell Breuning, 
pag. 120; Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 197—198; Messner: „Die 
berufständische Ordnung", pag. 181. 
286. „Quadragesimo Anno", no. 72. „Het is dan ook eigenlijk een conditio 
sine qua non bij het vraagstuk der loonrechtvaardigheid, dat ervan uitgegaan 
wordt, dat de onderneming het bedongen loon ook betalen kan. Dit houdt 
niet alleen in, dat bij normale verhoudingen de looneisch zelf niet buitensporig 
mag zijn, doch ook dat bij abnormale verhoudingen de rechtvaardigheid 
eischen kan, dat met minder genoegen wordt genomen dan men in normale 
verhoudingen rechtens ab loon zou kunnen vorderen. Pesch zegt dan ook: 
„Was vom gerechten Lohn, speziell auch der absoluten Minimalgrenze, gesagt 
wurde, setzt normale Bedingungen voraus." Van de zijde der arbeiders wordt 
verondersteld: „normale Arbeitskraft, normale Arbeitsleistung, normale Be-
dürfmsse". Van de zijde des ondernemen „wird eine solche Gesamtlage des 
betreffenden Industrie-zweiges vorausgesetzt, bei welcher die Unternehmer 
wirklich in der Lage sind, einen solchen Lohn zu zahlen, ohne sich selbst positiv 
zu schädigen". Hentzen, pag. 566—567. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel II, 
pag. 205; Van Neil Breuning, pag. 129. Over de practische onmogelijkheid on
der bepaalde omstandigheden om op billijke wijze ook de kapitaalrente te kor
ten, zie de verschillende schrijvers geciteerd bij Hentzen, pag. 573—574. 
287. Vgl. Von Nell Breuning, pag. 114; Carta del Lavoro, art. ΧΠ. 
288. Decreet-wet no. 25.701, art. 1. Momenteel vallen ongeveer 150.000 ar
beiders onder een dergelijken maatregel. De vastgestelde minimumloonen had-
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den geen nadeeligen invloed op de prijzen; zij zijn niet zeer hoog, maar toch 
wel verbeterd en thans bestaat tenminste een waarborg tegen verslechtering. 
Sanson, pag. 173. Vgl. Costa Leite, pag 167: „De economische toestand in het 
buitenland", jrg. 3, no. 2, pag. 30. 
289. Da Costa, pag. 35. In denzelfden zin Hentzcn, pag. 287 en 547. 
290. „Ac primum quidem merces operario suppeditanda est, quae ad illius 
eiusque familiar sustentationem par s i t . . . Omni igitur ope enitendum est, ut 
mercedem patresfamilias perripiant sat amplam, quae communibus domesticis 
necessitatibus convenienter subveniat". „Quadragesimo Anno", no. 71. „Ncque 
satis sodali iustitiae factum erit, nisi opifices et sibimet ipsis et familiae cuiusque 
suae victum tuta ratdone ex accepta, rei consentanea, mercede praebere pote-
run t . . . " „Divini Redemptoris", no. 52. „Atque in primis est illud omni con-
tentione enitendum u t , . . . in societate civili rationes oeconomicae et sociales 
ita constituantur, ut omnes patresfamilias sibi, uxori, filiis pro dignitate et loco 
alendis necessaria mereri ac lucrali possunt... ñeque fas est mercedes statui tam 
tenues, quae, pro rerum condiciombus alendae familiae sint impares". „Casti 
Connubii", no. 55. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 198—200; Von 
Nell Breuning, pag. 124; Hentzen, 523—563; Thomas van Aquino: „De regi
mine principum", liber IV, caput 9. 
291. Von Nell Breuning, pag. 94—95. 
292. Het collectief gezinsloon van le Play, Castelein e.a. laat ik ab afgedaan 
stelsel buiten beschouwing. Volgens deze leer moesten de gezamenlijke in
komsten van de arbeidersklasse voldoende zijn om de gezamenlijke gezinnen te 
onderhouden. Zie hierover Hentzen, pag. 374—375. 
293. Hentzen, pag. 375—376 en 425. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel Π, 
pag. 197—198. 
294. Zie zijn bewijsvoering in Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 198—203. 
Daartegenover Hentzen, pag. 426—427. Deze zet zijn eigen theorie uiteen pag. 
523 e.v. Als Koenraadt ook Von Nell Breuning, pag. 121—122,124,126—127; 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 178. 
295. Hentzen, pag. 443 en 448. Vgl. Von Nell Breuning, pag. 126—127. 
296. Freppel Cotta, pag. 122; „Portugal", Fransche uitgave, no. 28, pag. 7. 
297. Vgl. Hentzen, pag. 369. 
298. „Ñeque satis sodali iustitiae factum er i t . . . nisi iisdem (opifidbus) facul
tas dabitur modicam quamdam fortunam sibi comparandi..." „Divini Re
demptoris", no. 52. Bijzonder scherp is de waarschuwing, in „Quadragesimo 
Anno", no. 62, aan dezen eisch verbonden: „Haec omnia. . . nisi pro virili ас 
nulla interposita mora suscipiantur ad effectum deducenda, ordinem publicum, 
pacem et tranquilitatem sodetatis humanae contra novarum renun condtatores 
efficadter defendi posse nemo sibi persuadeat". Cursiveering van míj. Vgl. 
„Rerum Novarum", no. 27 en 35; „Quadragesimo Anno", no. 61 en 74. Hent
zen, pag. 364—365, 471, 531, 694. 
299. Hentzen, pag. 363, 472—474, 531. 
300. „Quadragesimo Anno", no. 75. Hentzen, pag. 589. 
301. Gaetano, pag. 44. 
302. Evenzoo da Costa, pag. 35; Hentzen, pag. 541—542,547. Vgl. „Quadra-

492 



bîz. 264—266 
gesimo Anno", no. 88. Kuin, pag. 118, schrijft: „De weg naar bedrijfsordening 
met wettelijke sanctie loopt in Nederland niet via de arbeidsverhoudingen, 
maar via de rentabiliteit. Het is in dit licht gezien ook duidelijk, waarom de 
ontwikkeling wel zo heeft moeten gaan; tot nog toe is de laatste maatstaf in ons 
bedrijfsleven niet de zorg voor de arbeid, maar de zorg voor het vermogen. 
Hoezeer de ordening soms om beiderlei redenen gewenst moge zijn, het sterk
ste motief drukt steeds zijn stempel op de uiterlijke vorm, waarin een maat
schappelijke verandering zich voltrekt." Zal echter ook een hervormer, bij 
wien de zorg voor den arbeid overheerscht, niet steeds via de rentabiliteit zijn 
oplossing moeten zoeken! „Wenn die Existenzsicherung der Arbeiterschaft in 
Frage steht, kann als Prinzip der Lohnpolidek nur gelten, dass das Einkommen 
des Arbeiters nur wachsen kann, wenn das Einkommen der ganzen Volks
wirtschaft wächst; das heisst, dass höhere Löhne nur im Zuge einer Steigerung 
des Ertrages der Volkswirtschaft möglich sind . . . Diese Erkenntnis ist nur eine 
andere Wendung des von uns so sehr betonten Grundsatzes, dass alle Sozial
politik von der Wirtschaftspolitik lebt . . ." Messner: „Freiheit und Bindung im 
wirtschaftlichen und sozialen Leben", pag. 84. 
303. Gide et Rist, pag. 422. 
304. Costa Leite, pag. 67—68. 
305. Vgl. Gide et Rist, pag. 211—212. 
306. „Resumerende zijn er dus voor een kwantitatieve disproportionaliteit 
drie oplossingen, waarvoor concurrentie en ordening alternatieve middelen 
zijn: 1. verandering van bestemming voor een deel der productiemiddelen; 
2. stillegging van de overbodige productie-capaciteit; 3. vernietiging van het 
teveel. Daarnaast biedt de ordening twee specifieke oplossingen: de prijsaf
spraak en de verdeling van het afzetgebied." Kuin, pag. 82. Evenzoo Costa 
Leite, pag. 89. 
307. Gide et Rist, pag. 204. Men vergete niet, dat in het vrije bedrijf de pro
ductie zich niet nauwkeurig aanpast aan de vraag: „Het feit nl., dat er in het be
drijfsleven voortdurend een groot aantal beginners aanwezig is, die niet in de 
eerste plaats tot de productie bijdragen om te voldoen aan een grotere vraag, 
maar om zichzelf een plaats te veroveren in het economisch leven, veroorzaakt 
vooral in bepaalde bedrijfstakken een permanent teveel aan capaciteit. Het kleine 
winkelbedrijf is hiervan een duidelijk voorbeeld. Een zelfde invloed heeft de 
omstandigheid, dat de voortgaande technische verbeteringen het telkens moge
lijk maken met een geheel nieuwe installatie een bedrijf te beginnen en de con
currentie op te nemen met de bestaande bedrijven, wier kostprijs hoger ligt dan 
die van de nieuwe onderneming. Zo lang de oude en de nieuwe bedrijven met 
elkander strijden is de gezamenlijke capaciteit te groot; sluiten zij vrede, dan 
blijft dit zo, gaat een van beide partijen financieel aan de strijd te gronde, dan 
blijft de capaciteit veelal als reserve bestaan." Kuin, pag. 75 ; zie ook pag. 76 en 79. 
308. „Het is echter met de bedrijven als met de mensen: niet de goede ver
drijven de slechte, maar de sterke verdrijven de zwakke. Ook voor het bedrijfs
leven valt sterk niet zonder meer samen met goed. De kracht van een bedrijf 
wordt behalve door de efficiency van zijn inrichting en methoden, ook door de 
omvang van zijn financiële reserves bepaald." Kuin, pag. 188. Vgl. „Quadrage-
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simo Anno", no. 107; Gaetano, pag. 19. Götz Briefs formuleerde op dit stuk de 
wet van de grensmoraal: „De ondernemer, die onder overigens gelijke omstan
digheden op grond van zijn minimum moraal het minst door ethische over
wegingen bij zijn concurrentiestrijd gehinderd wordt en dus de beste succes
kansen heeft, dwingt de overige ondernemers op straffe van uitschakeling uit de 
concurrentie langzaam maar zeker zich aan te passen aan het moreele peil, waar
op die ondernemers staan, welke zich het minst om zedelijke normen bekreunen." 
Van Dal, pag. 189. 
309. Sieburg, pag. 165—166. Vgl. Cobbenhagen, pag. 13. 
310. „ . . .o certo é que as doutrinas do liberalismo económico morreram de 
facto no dia em que se organizaram, do lado dos patroes, o primeiro trust e o 
primeiro cartel, e, do lado operario, o primeiro sindicato, como o liberalismo 
politico morreu no dia em que se fundou о primeiro partido". Da Costa, pag. 76. 
311. „C'est à la demande et sous la pression de certains organismes très puis
sants du grand capitalisme industriel que le système des contingentements a été 
mis en vigueur, puis généralisé pour le plus grand dommage des masses consom
matrices. Cette harmonie entre le capitalisme et l'intervention de l'Etat est 
plus saisissante encore dans la politique de renflouement des banques en péril..." 
Pirou, pag. 104; zie ook pag. 103, 145—146; Muller, pag. 186. „Je mehr der 
Kapitalismus an die Stelle der alten organisierten Wirtschaftsformen trat, um 
so mehr erzeugte er, selbsttätig und unbewusst, aber mit unabänderlicher Not
wendigkeit wieder Ersatzorganisationen im Sinne ständischer Bindung . . . 
Die demokratischen und kapitalistischen Wellen, die über erstarrte ständische 
Ordnungen immer wieder in der Geschichte hereinbrachen, vermochten stets 
nur andere und losere ständische Bindungen an die Stelle alter und strenger zu 
setzen, niemals aber vom Ständischen und Körperschafdichen in Wahrheit los
zukommen." Spann, pag. 98 en 199. 
312. Geciteerd bij Hentzen, pag. 778. Vgl. „Die berufständische Ordnung", 
pag. 160—161. 
313. „Quadragesimo Anno", no. 109. 
314. Discursos I, pag. 290. Vgl. Raaymakers, pag. 162. 
315. Costa Leite, pag. 72. 
316. Vgl. Raaymakers, pag. 161—162; Hentzen, pag. 85, 157, 622—623, 
779—780; Kuin pag. 134—135; Messner: „Freiheit und Bindung im wirtschaft-
lichen und sozialen Leben", pag. 66—67. 
317. Messner: „Freiheit und Bindung im wirtschaftlichen und sozialen 
Leben", pag. 74 wil in deze controle over de concurrentie ook de consumenten 
als zoodanig betrekken. Praktisch üjkt dit niet. De consumenten worden in het 
Portugeesche stelsel terecht vertegenwoordigd door den Staat. 
318. Discursos I, pag. 345. 
319. Vgl. Discursos, I, pag. 289; Costa Leite, pag. 72—73; Hentzen, pag. 761 ; 
Romme: „Vrijheid en ordening", art. in „Vrijheid", pag. 20. „At liberum 
certamen, quamquam dum ceras finibus contineatur, aequum sit et sane utile, 
rem oeconomicam dirigere plane nequit. . ." „Quadragesimo Anno", no. 88 
Cursiveering van mij. 
320. Discursos I, pag. 290. Vgl. Costa Leite, pag. 75. 
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321. Costa Leite, pag. 78. 
322 frenan debet fortiter et regi sapienter..." „Quadragesimo Anno", 
no. 88. „Liberum certamen certis ас debitis limidbus saeptum, magis edam 
oeconomicus potentatus publicae auctoritati in iis, quae ad eius munus spectant, 
efficaciter subdantur oportet." „Quadragesimo Anno", no. HO. Als laatste 
factor ter verklaring van het ordeningsverschijnsel noemt Kuin: de toe
nemende overtuiging, dat de overheid ter voorkoming van catastrofale sto
ringen in de behoeftevoorzienmg van het volk gerechtigd en verplicht is rege
lend in te grijpen in de verhoudingen tussen de bedrijven, c.q. tussen bedrijven 
en eindverbruikers. Zeer algemeen gezien is deze overtuiging bij de beschaafde 
volkeren ook wel vroeger aanwezig geweest; wij merken echter thans weer 
een versterking en concretisering, die leidt tot een meer omvattende inter
pretatie van hetgeen ter wille van het „algemeen belang" in bepaalde situaties 
moet worden gedaan." Pag. 89. De oorzaken van de verdringing der vrije 
concurrentie door ordening zijn volgens hem: „1. De groei der technische en 
organisatorische productie-aggregaten, tot uiting komend in: a. een verstoring 
van de regulerende werking van de vrije prijsvorming; b. een grotere inertie 
in de beweging van de voortbrenging en een streven naar behoud van de 
grote geïnvesteerde vermogens door onderlinge regeling; 2. De sterkere 
specialisatie van de productiemiddelen, leidend tot steeds grotere bezwaren 
tegen omschakeling van een surplus en via de vernauwing van de markt tevens 
tot afspraken tussen het „marktpersoneel" ; 3. Een verandering in de opvat
tingen omtrent de taak, die de overheid heeft inzake het voorkómen of lenigen 
van economische rampen." Pag. 89—90. Vgl. Hentzen, pag. 779; Romme: 
„Vrijheid en ordening", pag. 21. Messner: „Die berufständische Ordnung", 
pag. 101 en 303 wijst er met nadruk op, dat de ordening op dit punt niet mag 
ontaarden in planning. 
323. „Quadragesimo Anno", no. 88. Vgl. Messner: „Freiheit und Bindung 
im wirtschafdichen und sozialen Leben", pag. 69—70. 
324. Discursos, I, pag. 191. 
325. Vgl. Raaymakers, pag. 43. „D'un autre côté, au moment où les grandes 
entreprises se raidissent dans leur organisation et où, à к place de l'esprit com
mercial, les grandes entreprises sont dominées par l'esprit bureaucratique, la 
petite industrie reste le demier refuge des hommes d'initiative, de courage et 
d'audace économique et le demier abri de cet admirable esprit d'indépendance, 
qui a toujours fait la gloire des classes moyennes." Manoilesco, pag. 307, noot 3. 
Vgl. Lunn, pag. XLIX. 
326. Spann, pag. 118. 
327. Gaetano, pag. 37; vgl. Chesterton: „The outline of sanity", pag. 169— 
170, 172. 
328. Vgl. Raaymakers, pag. 43—45; Koenraadt en Van Poll, deel Ц, pag. 
140—142; Messner: „Die beraßtändische Ordnung", pag. 142. „Il est impératif 
d'arrêter immédiatement la transformarion du fermier, de l'artisan, de l'artiste, 
du professeur, et du savant, en prolétaires manuels ou intellectuels, ne possédant 
rien que leurs bras ou leur cerveau. Ce prolétariat sera la honte étemelle de la 
civilisation scientifique. Il détermine la suppression de la famille comme unité 
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sociale. Il éteint l'intelligence et le sens moral. Il détruit les restes de la culture 
et de la beauté. Il abaisse l'être humain." Dr. Alexis Carrel: „L'homme cet in
connu", pag. 366. Vgl. de beschouwingen van Von Nell Breuning, pag. 62 en 
64, over het doel der economic. 
329. Vgl. Belloc: „The crisis of our civilization", pag. 154. 
330. Costa Leite, pag. 88. Vgl. Gaetano, pag. 44. 
331. Veraart, pag. 283. 
332. Wiskerke, pag. 79—80. 
333. Vgl. de Poncins: „Tempête sur le monde", pag. 98—99. Een typisch 
voorbeeld hiervan geeft Beekman, pag. 86. Von Nell Breuning, pag. 109, con
stateert nog een dergelijke mentaliteit bij den kleinen Franschen rentenier. 
334. Spann, pag. 204—205, 228—229 wenscht een absolute prijszetting. Dit 
zou doodend zijn voor het economisch leven en terugvoeren naar de fouten van 
het oude gilde-wezen. 
335. Gaetano, pag. 43—44. Salazar wijst op de mogelijkheden, die b.v. ver
laging der invoerrechten op dit terrein aan de Regeering biedt. Discursos I, 
pag. 291. 
336. Divini Redemptoris", no. 53 en 54. 
337. Vgl. Kuin, pag. 59—60. 
338. Een dergelijke restrictie kan worden opgelegd o.a. in den vorm van be
perking van werkdagen of werkuren per week. Decreet-wet no. 24.402 maakt 
deze tot dit doel dan ook mogelijk, doch daar deze wet toch in hoofdzaak uit 
beweegredenen van hygienischen aard regeling van den arbeidsduur beoogt, zal 
zij hieronder in dat verband nader worden behandeld. 
339. Freppel Cotta, pag. 36—37, 176. Gelijksoortige oplossingen zijn gevon
den voor de overproductie van portwijn en de overtollige taxis in Lissabon. Vgl. 
Da Costa, pag. 21 ; Zapp, pag. 81 ; Discursos, Π, pag, 89, 90 en 92. 
340. „Zo verstoort deze relatieve toeneming van de algemene kosten de regu
lerende werking van het vrije prijsmechanisme en verkleint zij de waarde van de 
concurrentie, als oplossing voor een kwantitatieve disproportionaliteit tussen aan
bod en vraag. Voor een vermindering van het aanbod in de vorm van gedeelte
lijke stillegging, zal dientengevolge de ordening doeltreffender zijn." Kuin, pag. 
84; Vgl. ook pag. 85, 87—88. 
341. Vgl. Kuin, pag. 81 en 126. 
342. Kuin, pag. 74—75. In Portugal heeft zich dit verschijnsel sterk voorge
daan. Vgl. Freppel Cotta, pag. 130. 
343. Vgl. Costa Leite, pag. 137; Manoilesco, pag. 184 en 279. „L'homme n'a 
pas seulement le droit de déployer son activité, mais encore de la déployer en 
tel sens qui répond le mieux à ses aptitudes naturelles... Le perfectionnement 
de l'individu doit être, avant tout, l'oeuvre de l'individu lui-même. Ce principe 
fonde la liberté des professions." J. Halleux: „Droit naturel", onderdeel in 
„Traité élémentaire de philosophie" door professoren van het „Institut supérieur 
de Philosophie de l'Université de Louvain", deel II, pag. 302. Spann, pag. 228— 
229 verwerpt ten eenenmale het denkbeeld van een vestigingswet. Hoe hij dit 
wil rijmen met de door hem geëischte prijszetting is niet duidelijk. Messner is 
zeer gekant tegen iedere prijs- en productieregeling. „Denen, die heute dazu 
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neigen, die berufständische Ordnung der Wirtschaft in solchen Massnahmen zu 
erblicken, kann man nur sagen, dass es höchst bedenklich wäre, heute eine 
Neuordnung von Gesellschaft und Wirtschaft dort beginnen zu wollen, wo jene 
mittelalterliche Ordnung geendet hat und enden musste..." „Freiheit und 
Bindung im wirtschaftUchen und sozialen Leben", pag. 73. Natuurlijk gaat 
corporatieve ordening in dergelijke maatregelen niet op, maar zij zal het er 
toch niet steeds zonder kunnen stellen. Het is niet waar, dat hierdoor de corpo
ratie begint met dat, waaraan het gilde te gronde ging. De corporatie zet door 
zoo te handelen slechts voort in het algemeen belang, wat uit levensnoodzaak 
reeds door kartel en trust, zij het slechts in het particulier belang, begonnen was. 
Ook in „Die berufitändische Ordnung", pag. 18, 35, 109, 121, 124—125, 170, 
173 bestrijdt Messner dergelijke maatregelen, al moet hij hier en daar, b.v. op 
pag. 133, 140 en 265 schoorvoetend eenige concessies doen. Nadere bijzonder
heden over de Portugeesche vestigingswet hieronder, pag. 278—279. 
344. Vgl. Da Costa, pag. 21—22. 
345. Decreet-wet no. 24.715, art. 12. 
346. „De vrijheid van bedrijfsvoering wordt diarom door „ordenings"-
mogelijkheid in beginsel verruimd, omdat de omstandigheden en voorwaarden 
waaronder de bedrijfsvoering zal plaats vinden, niet een complex zijn, dat los 
van menschclijke wilsakt tot stand komt, maar die omstandigheden en voor
waarden zich vormen onder invloed van allerhand menschelijk ingrijpen en 
onthouding van menschelijk ingrijpen." Romme: „Vrijheid en ordening", pag. 
22. Evenzoo Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 97—98. 
347. Vgl. Costa Leite, pag. 144—145. 
348. Gaetano, pag. 61. 
349. Discursos, I, pag. 296. Vgl. „Quadragesimo Anno", no. 106. 
350. Vgl. Freppel Cotta, pag. 30, 75,178—179; Descamps, pag. 341; Feman-
des, pag. 19—20: „Dez anos na pasta das finanças", pag. 101—102. Zie verder 
Von Nell Breuning, pag. 186; Koenraadt en Van Poll deel Π, pag. 154—155; 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 145; Spann, pag. 214; Belloc: 
„The crisis of our civilization", pag. 155—156. 
351. Vgl. Spann, pag. 216, 223, 231, 234. 
352. Reeds Adam Smith het zich sterk in deze richting uit. Vgl. Gide et Rist, 
pag. 109. Ook aan Messner: „Die benifständische Ordnung", pag. 168, schijnt 
deze beschouwingswijze niet geheel vreemd. Volgens Prof. Kaag moet de 
overheid, die op dit gebied leiding wil geven „beschikken over de macht van 
een dictator, de onpartijdigheid van een heilige en den greep van een genie". 
Josephus Jitta, pag. 62, voegt hier aan toe: de deskundigheid van een vakman 
en de voorzienigheid van een profeet. 
353. Kuin, pag. 144,150,186, 244. Over de gunstige economische resultaten 
der Portugeesche corporatieve ordening, zie hieronder pag. 305—307. 
354. Discursos, I, pag. 28. Vgl. Kuin, pag. 149; Pirou, pag. 78; Gide et Rist, 
pag. 785—786; Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 138. 
355. Wet no. 1.956, art. 7; decreet-wet no. 23.049, art. 8—2° sub a; decreet-
wet no. 24.715, art. 13-3° sub a. Overeenkomstige maatregelen zijn genomen in 
Italië. Kuypers, pag. 234. 
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356. Decreet-wet no. 24.715, art. 13-2'. 
357. Vgl. Belloc: „The crisis of our civilization", pag. 153—154. 
358. Discursos, I, pag. 194—196. Evenzoo pag. 341. Vgl. Von Nell Breuning, 
pag. 81 en de „Richtlijnen van Keulen" bij Hentzen, pag. 104. 
359. Wet no. 1.956, basis 1 ; basis 2, lid 3; basis 3, lid 2 en 1 ; basis 2, lid 1 ; basis 
4, lid 2; basis 6 en 11. 
360. Vgl. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 2, pag. 10. 
361. De Poncins: „Lc Portugal renaît", pag. 129. Volgens de considerans van 
decreet-wet no. 24.715 zijn monopolistische tendenzen het ernstigste gevaar, 
waartegen de gremios moeten worden beschermd. Vgl. Costa Leite, pag. 144. 
De meening van Sanson, pag. 49, dat monopolies slechts thuishooren in den 
liberalen Staat, wegens het gebrek aan organisatie, en dat zij in een corporatieve 
samenleving absoluut verwerpelijk zijn, is wel zeer overdreven. 
362. Vgl. Hentzen, pag. 569—571 ; Messner: „Die berufständische Ordnung", 
pag. 169; Beysens: „Ethiek", pag. 84; Mausbach: „Die Kirche und die moderne 
Kultur", pag. 207. 
363. Verslag in den „Dürio de Noticias" van 28 Oct. 1938. Vgl. Discursos, Π, 
pag. 158. 
364. „Le milieu construit par notte intelligence et nos inventions n'est ajusté 
ni à notre taille, ni à notre forme. Il ne nous va pas. Nous y sommes malheu
reux. Nous y dégénérons moralement et mentalement. Ce sont précisément les 
groupes et les nations où la civilisation industrielle a atteint son apogée qui 
s'affaiblissent davantage. Ce sont eux dont le retour à la barbarie est le plus 
rapide. Ils demeurent sans défense devant le rniheu adverse que la science leur a 
apporté." Pag. 31—32. „La faiblesse d'esprit et la folie paraissent être la rançon 
que nous devons payer pour la civilisation industrielle, et les changements dans 
le mode de vie amenés par elle." Pag. 186. „Nous savons à présent qu'il nous 
est impossible de nous accomoder sans dégénérer au millieu créé autour de nous 
par la technologie." Pag. 330. „Dans l'organisation du travail industriel, l'in
fluence de l'usine sur l'état physiologique et mental des ouvriers a été complète
ment négligée. L'industrie moderne est basée sur la conception de la produc
tion maximum au plus bas prix possible afin qu'un individu ou un groupe d'in
dividus gagnent le plus d'argent possible. Elle s'est développée sans idée de la 
nature vraie des êtres humains qui conduisent les machines et sans préoccupation 
de ce que produit sur eux et sur leur descendance la vie artificielle imposée par 
l'usine." Pag. 27—28. Zie verder pag. 48,279,341,356,358 en 386 en vele andere 
meer; Cobbenhagen, pag. 7—8; von Nell Breuning, pag. 23; Beekman, pag. 
436-^37. 
365. De Reynold, pag. 128. Over deze ontwikkeling zie „Le relèvement 
économique au Portugal", pag. 23, 61—62, 88, dat ook talrijke grafieken geeft; 
Femandes, pag. 53; „The New State in theory and in practice", pag. 35; „De 
economische toestand in het buitenland". Jrg. 3, no. 2, pag. 29. 
366. Minister Teotónio Pereira zeide in een interview tot de Poncins: „Le 
Portugal n'est pas un pays de grande industrie et heureusement pour nous ce 
problème n'a pas ici la gravité qu'il a ailleurs. Néanmoins, j'ai personnellement 
limité dans plusieurs cas l'introduction de machines. Pourquoi supprimer un 
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travail physique qu'il faut remplacer par du sport; Le rendement économique 
n'est pas tout et des intérêts humains s'opposent parfois à l'introduction de ma
chines." „Le Portugal renaît", pag. 128—129. „For social reasons it is the policy 
of Dr. Solazar to mechanize as little as possible..." Freppel Cotta, pag. 121. 
„De economische toestand in het buitenland", Jrg. 3, no. 2, pag. 41, stelt vast, 
dat „geen omvangrijke industrialisatie op het programma staat. De aspiraties 
gaan inderdaad niet sterk in deze laatste richting. Men streeft naar het op hooger 
peil brengen der agrarische productie en naar het in het leven roepen of uit
breiden van industrieën, slechts in zooverre deze op de binnenlandsche en de be
schermende koloniale markt een afzet kunnen vinden, terwijl zelfs hierbij niet 
tot de uiterste grens wordt gegaan". In de dokken van Porto is het ingebruik-
nemen van de aangebrachte hijschkranen door de havenarbeiders verhinderd. 
Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 87. Vgl. Descamps, pag. 469. 
367. Vgl. Discursos, II, pag. 159; Spann, pag. 120. 
368. De Reynold, pag. 128 en 130; „Le relèvement économique au Portugal", 
pag. 55; „De economische toestand in het buitenland", Jrg. 3, no. 2, pag. 28. 
369. Vgl. Schreiber, pag. 108; José Henriques Lino: „Procédés de culture", 
art. in „Le Portugal et son activité économique", pag. 39 en 42. 
370. Decreet-wet no. 23.050, art. 12 sub с en art. 14. Vgl. Treub, pag. 271. 
371. Vgl. Spann, pag. 63—64, 67—68, 73—74, 142, 232; Mausbach, pag. 
25—26; Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 136—137; Beysens: 
„Ethiek", pag. 420—422. Over „the isolation of the soul" Belloc: „Europe 
and the Faith", pag. 317 e.V., en zijn „How the Reformation happened", 
pag. 278 e.v. 
372. Spann, pag. 68 en 74. 
373. Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 140—141. 
374. Discursos, Π, pag. 276—277. Vgl. Hentzen, pag. 570—571; Maritain: 
„Questions de conscience", pag. 233—234; Beekman, pag. 38. 
375. Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 192. 
376. „Wird aber das Schwergewicht der Verantwortung auf den Berufstand, 
den einzelnen Wirtschaftszweig, gelegt, dann wirkt sich das zwangsläufig in 
einer organischer Entwicklung der Technisierung und Rationalisierung aus. 
Denn es zwingt das Kapital, einerseits auf die ständische Ausweitung der 
Erwerbsmöglichkeiten zu sehen, um die Lasten einer übergrossen Arbeits
losigkeit innerhalb des Berufstandes und ihre Auswirkungen auf das Kapi
taleinkommen einzudämmen, anderseits aber auch danach zu trachten, dass diese 
Ausweitung nicht durch Wegrationalisierung der menschlichen Arbeitskraft 
erfolgt, weil dies ebenso auf eine Belastung des Kapitaleinkonunens hinaus
laufen müsste." Messner: „Freiheit und Bindung im wirtschaftlichen und 
sozialen Leben", pag. 83; vgl. ook zijn „Die berufständische Ordnung", 192, 
221—222, 225, 326—327. 
377. Vgl. Messner: „Freiheit und Bindung im wirtschaftlichen und sozialen 
Leben", pag. 77. 
378. Discursos, I, pag. 135. 
379. Historisch heeft de term recht op arbeid, die stamt van Fourier en 
overgenomen werd door Louis Blanc en Proudhon, zeer zeker deze beteekenis. 
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Gide et Rist, pag. 352—354. In dezen zin kwam hij ook voor in het in 1873 
door de Portugeesche republikeinen uitgevaardigde program. Lopes, pag. 83. 
380. Vgl. de uitlating van minister Tcotónio Pereira bij De Poncins: „Le 
Portugal renaît", pag. 129. In gelijken zin het door het Propaganda-Secretariaat 
uitgegeven werk: „Le relèvement économique au Portugal", pag. 94. Over 
de strafbaarstelling van bedelarij zie Simons, deel Π, pag. 230—232. 
381. Vgl. Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 36; „Quadragesimo 
Anno", no. 74. 
382. „Nao discutimos о traballio nem como direito nem como obrigaçâo. 
Nâo como direito, porque seria obrigar aqueles que nâo têm senâo o seu 
braco a morrer de fome ; nâo como obrigaçâo, porque seria conceder aos ricos 
о direito de viver do traballio dos pobres." Discursos, II, pag. 134—135. De 
door mij voorgestane opvatting verdedigt ook Gaetano, pag. 40, die in het 
artikel van het Statuut een veroordeeling van de theorie „arbeid is koopwaar" 
leest. Vgl. Hentzen, pag. 464; Bruin, pag. 332—333. 
383. Vgl. Da Costa, pag. 31. De in Maart 1940 nieuw tot stand gekomen 
maatregelen tegen de bedelarij maken dan ook scherp onderscheid tusschen 
„bona fide" bedelaars, die in tehuizen worden ondergebracht en anderen, die 
naar werkkampen gaan. Vgl. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 24, pag. 3. 
384. Evenzoo Bruin, pag. 333. 
385. Volgens de considerans van decreet no. 21.699: 3000 kantoorbedienden, 
13.000 fabrieksarbeiders, 6000 bouwvakarbeiders, 4000 losse werklieden, 
15.000 landarbeiders. Vgl. Freppel Cotta, pag. 180, noot 3. 
386. Ferro: „Salazar", pag. 130. Vgl. de uitlatingen van Minister Tcotónio 
Pereira bij De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 129—130. 
387. Vgl. De Pondns: „Le Portugal renaît", pag. 130. 
388. Vgl. Descamps, pag. 356. 
389. Vgl. „Divini Redemptoris", no. 75 : „In hoc praeterea eorum qui publice 
imperant versari curas praecipuas oportet, . . . u t . . . maxime patribus familia* 
ас iuvenibus opera suppeditent. Quod ut civitatis gubematores consequantur, 
bonorum possessorcs impellant ad ea onera, communis omnium utdlitatis 
gratia, subeunda, quae si récusent, ñeque civilis societas ncque possessorcs ipsi 
in tuto esse possint." 
390. Schreiber, pag. 106; Da Costa, pag. 29. 
391. Vgl. Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 225. 
392. Costa Leite, pag. 132. Ook met deze arbeidsbeurzen is weer een oude 
traditie der gilden hervat. Vgl. Biemond, pag. 19. 
393. „L'organisation économique et sociale au Portugal", pag. 3 en 7; Ferro: 
„Salazar", pag. 74. 
394. Da Costa, pag. 50. 
395. Verschillende voorbeelden bij Descamps, pag. 295, 298, 331, 345, 354. 
Van een fabriek in Guimaräes schrijft hij, pag. 336: „Une mutualité soutenue 
en partie par un subside du patron n'a pas réussi. La plupart des ouvriers ne 
voulaient verser aucune cotisation, prétextant qu'ils ne seraient jamais malades! 
En cas de chômage on compte sur la charité publique, et en premier heu on 
demande l'aumône au patron. Celui-ci est toujours considéré comme une 
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espèce de providence dont on escompte l'appui dans n'importe quel cas." 
396. Zapp, pag. 46—47. 
397. Evenzoo Nickel, pag. 123; „Toelichting op het Program der R.K. 
Staatspartij", pag. 68; Bruin, pag. 352—354. 
398. Vgl. Da Costa, pag. 54. 
399. „Aperçu général du corporatisme portugais", pag. 3; Wiskerke, pag. 85 
en 227; Hentzen, pag. 633; Verhavert, pag. 125. 
400. Vgl. Freppel Cotta, pag. 163—164. Messner: „Die berufständische 
Ordnung", pag. 227, ontwikkelt economische gronden voor „Differenzierung 
der Sozialversicherungen nach Berufen und Selbstverwaltung." 
401. Wet no. 1.884, art. 1 § 4; art. 4 en 16. Decreet no. 25.935, art. 14, 29, 
18, 20, 24, 48, 66 en 68. 
402. Decreet-wet no. 23.050, art. 12 sub a; decreet-wet no. 23.049, art. 8—4°; 
decreet-wet no. 24.715, art. 13—5°. 
403. Vgl. Descamps, pag. 289—290, 292, 338, 370. 
404. Vgl. „Portugal", Fransche uitgave, no. 28, pag. 8. 
405. Da Costa, pag. 54—55. „Van de verzekering tegen ongevallen in en 
door de industrie veroorzaakt, behoort de premie betaald te worden door de 
patroons, omdat de ongevallen moeten gerekend worden onder de kansen 
des ondernemers." Bruin, pag. 354. 
406. Considerans van decreet-wet no. 24.402. Op denzelfden grond verzette 
Portugal zich ook te Genève tegen de invoering van de veertig-uren-week. 
Vgl. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 125; Schreiber, pag. 107. 
407. Descamps, pag. 318, maakt gewag van een conservenfabriek, waar 
werkdagen werden gemaakt van 18 uur; pag. 335 bespreekt een textielfabriek 
met 58-urige werkweek. De toestanden zijn nu verbeterd. Vgl. pag. 99. 
408. Discursos, I, pag. 147. Vgl. Discursos, II, pag. 96. 
409. Descamps, pag. 36. 
410. Discursos, I, pag. 323; vgl. pag. 57—60; Discursos, II, pag. 105. Vgl. 
Ferro: „Salazar", pag. 74. 
411. Decreet-wet no. 23.050, art. 11—2° sub b en e; decreet-wet no. 23.049, 
art. 8—2° sub b en c; decreet-wet no. 24.715, art. 13—3°, sub b en с 
412. Vgl. de woorden van Gickler bij Hentzen, pag. 368. 
413. Da Costa, pag. 36. 
414. Vgl. Hentzen, pag. 31; Von Nell Breuning, pag. 30—31; Da Costa, 
pag. 32. 
415. Discunos, II, pag. 329—330. 
416. Discursos, II, pag. 34; Discursos, I, pag. 190. 
417. Gide et Rist, pag. 277. 
418. Deze vergelijking tusschen de benamingen kan noch wil natuurlijk 
een vergelijking zijn tusschen de innerlijke waarde en beteekenis dezer ver-
schillende organisaties. Vgl. Maritain: „Questions de conscience", pag. 221. 
419. Over „vrije" vereenigingen in een corporatieve maatschappij, zie Hent
zen, pag. 751—753. Vgl. over de „Alegría no Traballio": „Le droit public de 
l'État Nouveau", pag. 64—65; Freppel Cotta, pag. 170. 
420. Vgl. Von Nell Breuning, pag. 25 en 55. 
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421. Vgl. Da Costa, pag. 154—155; Gaetano, pag. 77; Costa Leite, pag. 
146—147; Derrick, pag. 98; Sanson, pag. 117; Descamps, pag. 5 en 472; 
Manoilesco, pag. 303, 305—306. 
422. Ten onrechte koos dus Mr. van Haastert, pag. 114, bij zijn uiteenzetting 
over gremios en syndicaten als voorbeeld het landbouwbedrijf. 
423. Vgl. Descamps, pag. 472; Sieburg, pag. 158. 
424. Casanovas, pag. 11 en 14; Descamps, pag. 3, 4, 34, 37, 53, 62, 63, 71, 
75, 81, 104, 110, 130, 134, 136. 
425. Descamps, pag. 53, 62—63. Vgl. Pommeranz-Liedtke und Richert, 
pag. 61. 
426. Casanovas, pag. 14; Descamps, pag. 3,16, 299; De Reynold, pag. 113. 
427. Descamps, pag. 34. 
428. Over dit systeem zie Gide et Rist, pag. 586 en 589. 
429. Een zeer beknopt overzicht geeft het werkje van Casanovas. 
430. Descamps, pag. 201. 
431. Descamps, pag. 62. 
432. „L'organisation économique et sociale au Portugal", pag. 1. 
433. Gaetano, pag. 81. 
434. Gaetano, pag. 79. 
435. Gaetano, pag. 79. 
436. Vgl. Descamps, pag. 136. 
437. „ O Estado Novo", pag. 42; Ferro: „Le théâtre du peuple". 
438. Costa Leite, pag. 148. 
439. Decreet-wet no. 23.051, art. 1, 3, 14, 15 (j0. decreet-wet no. 28.859), 
16,18, 29, 27, 4, 5, 6,4, 26, 8,12,10,11, 9, 7,13. Vgl. Costa Leite, pag. 149. 
440. Schreiber, pag. 137. 
441. Vgl. Da Costa, pag. 153—154. 
442. Gaetano, pag. 92. Vgl. Costa Leite, pag. 168. 
443. „O Estado Novo", pag. 30; „Portugal", Engelsche uitgave, no. 2, 
pag. 12. Wet no. 1.957, basis 2, 3 en 7; decreet no. 29.494, art. 1, 2 en 6. 
444. Freppel Cotta, pag. 159—160. 
445. „ O Esudo Novo", pag. 29. 
446. Sanson, pag. 125. Volgens het reeds eerder vermelde schrijven van het 
Propaganda-Secrctariaat bedroeg het aantal casas do povo in Januari 1940: 330. 
447. Pereira dos Santos, pag. 105. 
448. „Le relèvement économique au Portugal", pag. 55; Freppel Cotta, 
pag. 154; „De economische toestand in het buitenland", Jrg. 3, no. 2, pag. 27. 
De daar medegedeelde percentages verschillen zoo aanmerkelijk, omdat veel 
wat officieel „stad" heet in Portugal, in werkelijkheid een half landelijke ge
meente is. Vgl. De Reynold, pag. 102. 
449. De Reynold, pag. 28. 
450. Vgl. Descamps, pag. 251 en 257; De Reynold, pag. 126—127; Sanson, 
pag. 126; Diàrio das Sessöes, Jrg. 1936, pag. 28; Gaetano, pag. 84—85. 
451. Anders Sanson, pag. 126—127, die geen rekening houdt met de ver
anderingen gebracht door decreet-wet no. 28.859, en Gaetano, pag. 83, wiens 
boek echter verscheen vóór deze nieuwe wetgeving. 
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452. De Reynold, pag. 127. 
453. Wet no. 1.953, basis 2, 3, 4, 5 en 6. Volgens het reeds eerder vermelde 
schrijven van het Propaganda-Secretariaat bedroeg het aantal casas dos pesca
dores in Januari 1940: 16. 
454. Schreiber, pag. 106—107. 
455. Elke wijk omvat 16 huizen. Mededeelmg in den brief van het Propaganda-
Secretariaat. 
456. Freppel Cotta, pag. 181 en 184; Sieburg, pag. 169—170; Sanson, pag. 
162, 166—167; „De economische toestand in het buitenland", Jrg. 3, no. 2, 
pag. 27, 33, 37, 39, 47. 
457. Descamps, pag. 117, 321, 323 (wijnhandel), 190, 341 (graanbouw), 317, 
319—320 (sardine-industrie), 334 (textielwaren); Schreiber, pag. 60; De Pon-
eins: „Le Portugal renaît", pag. 130; Discursos, I, pag. 296—297; Discursos, II, 
pag. 165; Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxvi; Femandes, 
pag. 20, 51—52; Costa Leite, pag. 29; „O Estado Novo", pag. 21; en talrijke 
nummers van het maandblad „Portugal"; C. Ducasse e.a.: „Réalisations 
corporatives", pag. 75. 
458. Evenzoo „Quadragesimo Anno", no. 83 volgens het commentaar van 
Hentzen, pag. 716 ; „ToeUchting op het Program der R.K. Staatspartij", pag. 67 ; 
Messner: „Die berufständische Ordnung", pag. 13. 
459. Der Kinderen, geciteerd bij Hentzen, pag. 630. 
460. Gaetano, pag. 30. Vgl. Freppel Cotta, pag. 23; Derrick, pag. 139. 
461. De geheel andere indeeling, die Gaetano van deze stof geeft, pag. 65—67, 
71—72, klopt niet met de artikelen 16 en 17 der Grondwet en met de pracrijk. 
Gaetano behandelt eerst de moreele corporaties, dan de cultureele, vervolgens 
apart de justitie, tenslotte als afzonderlijke groep de vrije beroepen. Een logisch 
geheel bereikt hij daardoor niet; zoo vallen de artsen bij hem eerst onder de 
cultureele corporaties, later weer onder de vrije beroepen. Verward is ook 
De Reynold, pag. 316. De door mij gevolgde indeeling is geheel op de Grond
wet gebaseerd. 
462. Gaetano, pag. 71—72. 
463. Discursos, I, pag. 198—199. 
464. Sanson, pag. 93. Het experiment duurde overigens slechts van 10 
Januari tot 12 Februari 1935. Joffre, pag. 189. 
465. Sanson, pag. 93 en 109. 
466. Da Costa, pag. 463. 
467. Spann, pag. 183. 
468. Vgl. Berdiajew: „Christentum und Klassenkampf", pag. 46—47; Mess
ner: „Die berufständische Ordnung", pag. 46. 
469. Vgl. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 180; Sanson, pag. 172. 
470. Vgl. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 164—165; Pommeranz-
Liedtke und Richert, pag. 136—137. Het voornaamste bouwwerk van den 
Nieuwen Staat is geweest het Paleis van de Nationale Vergadering. Vgl. verder 
Andrée Ficq: „La maison portugaise à travers les âges." 
471. Gaetano, pag. 66. 
472. „Staat und Kirche scheiden als „Stände" aus, was selbstverständlich ist. 
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wenn man am Begriff Benifstand festhält, welcher eine Leistungsgemeinschaft 
innerhalb der Gesamtgesellschaft ist. Staat und Kirche umfassen besdmmungs-
gemäss die Gesellschaft als Ganzes und nicht nur einen Teil. Es widerspricht 
dem innersten Sein van Staat und Kirche ihr Wesen vorzüglich auf eine „stand
tragende" Schicht zu beschränken, statt im ersteren die vollkommene Gemein
schaft im irdischen und in der letzteren die vollkommene Gemeinschaft im 
übematürÜchen Bereiche zu sehen." Messner: „Die berufständische Ordnung", 
pag. 40—41. 
473. Considerans van decreet-wet no. 29.110. Onjuist is dus Ducasse, pag. 78. 
474. Aangehaald door Rudolf Timmermans: „Oliviera Salazar", art. in 
„Stimmen der Zeit", Januar 1940, pag. 116—117. Vgl. Ducasse e.a., pag. 
77—80, die Nederland en Portugal noemen als de landen met „les réalisations 
moins artificielles" op corporatief gebied. 

AANTEEKENINGEN BIJ: HET PLAATSELIJK VERBAND. 

1. Von Nell Breuning, pag. 157. 
2. Lopes, pag. 82—83. 
3. Deze verklaring van het woord „unitària" geeft ook Mamoco e Souza, 
pag. 20. Vgl. Da Costa, pag. 17. 
4. Vgl. „O Estado Novo", pag. 36; „Le droit public de l'État Nouveau", 
pag. 53; „The New State in theory and in practice", pag. 50—51. 
5. De Reynold, pag. 160—161. 
6. Code, art. 177. Vgl. Gaetano, pag. 49. 
7. Vgl. Descamps, pag. 37; Freppel Cotta, pag. 157. Vgl. de Engeische 
„parishes". Buriks: „Inleiding tot het Gemeenterecht", pag. 41. 
8. Vgl. Discursos, I, pag. 85. De geheele opbouw doet sterk denken aan die 
van de landelijke democratieën uit de tiende eeuw en later in de Middeleeuwen. 
Vgl. Biemond, pag. 8—9. 
9. Sieburg, pag. 167. 
10. Vgl. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 4, pag. 8. 
11. Code, art. 179, 181, 199, 219 en 224. 
12. Descamps, pag. 41. Portugal: 3705 buurtschappen op 88.740 kma; Neder
land: 1076 gemeenten op 34.223 km'. 
13. Gaetano, pag. 49. Vgl. Code, art. 13. 
14. Men lette er echter wel op, dat deze organische samenstelling fundamen
teel verschilt van die der Corporatieve Kamer. Hieronder, op pag. 358, wordt 
dit nog uitvoeriger behandeld. Over de politieke functie der corporatieve 
organen zie decreet-wet no. 23.050, art. 11—Io (voor het syndicaat); decreet-
wet no. 23.049, art. 8—1° (voor den verplichten gremio); decreet-wet no. 
24.715, art. 13—Io (voor den vrijen gremio); wet no. 1.957, basis 3a en decreet 
no. 29.494, art. 15 (voor den landbouw-gremio). 
15. Discursos, I, pag. 86. 
16. Ook deze opbouw doet weer sterk denken aan die, gebruikelijk in de 
Middeleeuwsche steden. Vgl. Biemond, pag. 21—22. 
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17. Code, art. 15, 16, 28, 37, 28, 44, 55, 71, 73, 76, 80, 28. Vgl. „Le droit 
public de l'État Nouveau", pag. 54—55. 
18. Koenraadt en Van Poll, deel II, pag. 87. 
19. Code, art. 231, 233, 234, 242, 259, 242, 251, 258. 
20. Over het onderscheid corporatieve maatschappij — corporatieve staat, 
zie Hentzen, pag. 723, 727—728; Lauwers: „De verhouding tusschen Staat en 
corporaties", pag. 51—52. 
21. Manoilesco, pag. 154—155 onderscheidt „corporatisme subordonné" 
(corporaties en corporatieve kamer vormen geen opperst wetgevend lichaam); 
„corporatisme mixte" (zij vormen één van de opperste wetgevende lichamen, 
de Portugeesche oplossing dus); „corporatisme pur" (zij vormen het eenig 
wetgevende lichaam, het stelsel van Manoilesco zelf). 
De term „corporatieve staat" wordt in drie beteekenissen gebruikt: 1. alle 
souvereiniteit vloeit voort uit de corporaties (Manoilesco); 2. de corporaties 
zijn staatsorganen ter beheersching van het maatschappelijk leven (Fascisme; 
vgl. de uitlating van Minister Rocco bij Schaepman, pag. 117); 3. de corpo
raties werken mede aan wetgeving en bestuur (Portugal). Vgl. Messner: „Die 
berufständische Ordnung", pag. 84—85; Weve: „Corporatieve staat" in de 
„Katholieke Encyclopaedic". 
22. Gaetano, pag. 47—48. 
23. Vgl. De Reynold, pag. 28; Legrand, pag. 146; Oliveira Martins, deel I, 
pag. 33; „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 56. 
24. Schaepman, pag. 124, citeert de woorden van Mussolini: „Vogliamo 
sprovincializzare l'Italia e proiettarla come entità nazionale, come blocco fuso, 
oltre i mari ed oltre le Alpi." 
25. Vgl. Kuin, pag. 2. 
26. Vgl. „Portugal", Fransche uitgave, no. 29, pag. 4; Discursos, I, pag. 81. 
27. Schaepman, pag. 104 en 124; Buriks, pag. 154 en 51,123—133,135,140. 
28. Vgl. Gaetano, pag. 49. 
29. „De economische toestand in het buitenland", Jrg. 3, no. 2, pag. 39. 
30. Code, art. 347 en 350. Vgl. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 56. 

AANTEEKENINGEN BIJ: STAAT EN BURGER. 

1. Discursos, I, pag. 285, 79, 324 en 80. 
2. Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxxix. Vgl. Ferro: 
„Salazar", pag. 112; Discursos, I, pag. 334. 
3. Vgl. Beysens: „Wijsgeerige staatsleer", pag. 72—73. 
4. Discursos, I, pag. 39; Discursos, Π, pag. 30; Discursos, I, pag. 143; Ferro: 
„Salazar", pag. 112. Stel hiertegenover de fascistische theorie, zooals Van der 
Kallen, pag. 31, deze samenvat: „De staat moet niet, hij wil. En wat hij wil, 
dat mag. De staat schept plicht en recht." 
5. Discursos, II, pag. 4. 
6. „Est tarnen praeconsiderandum, quod gubemare est, id quod gubematur 
convenienter ad debitum finem perducere . . . Idem autem oportet esse judicium 
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de fine totius muldtudinis, et unius . . . Videtur autem finis esse multitudinis 
congregatae vivere secundum virtutem. Ad hoc homines congregantur, ut 
simul bene vivant, quod consequi non posset unusquisque singulariter vivens; 
bona autem vita est secundum virtutem; virtuosa igitur vita est congregationis 
humanaefinis." Thomas van Aquino: „De regimine principum", lib. I, cap. 14; 
vgl. ook hb. Ш, cap. 3. Zie verder Beysens: „Inleiding op de bijzondere 
ethiek", pag. 21; Dr. J. Nouwens, pag. 343; Charles Journet: „La jurisdiction 
de l'Église sur la Cité", pag. 55—56; en de werken van Maritain: „Religion 
et culture", pag. 46; „Primauté du spirituel", pag. 26 en 238; „Humanisme 
intégral", pag. 231; „La personne humaine et la société", pag. 29; encycliek 
„Libertas", §§ „Mitiores aliquanto" en „Deinde qui"; encycliek „Sapientiae 
chrisdanare", § „Quod autem" ; Duynstee en Kamphuisen, pag. 35, 38, 39. 
7. De Maeztá, pag. 254—255. De Maeztú werd in 1936 te Madrid gefusil
leerd. Geheel in denzelfden geest ab deze tekst is ook de passage uit de ency-
cliek „Ubi Arcano Dei" van Paus Pius XI, geciteerd bij Maritain: „Primauté 
du spirituel", pag. 306. 
8. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 16. 
9. Angelinus, deel I, pag. 98—99; „Divini Redemptoris", no. 29. 
10. Ferro: „Salazar", pag. 73. 
11. Niekel, pag. 148. Vgl. Beysens „Ethiek", pag. 334. 
12. „O Estado Novo", pag. 6; „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 9 
en 17; Discursos, I, pag. 335. Vgl. „The New State in theory and in practice", 
pag. 9; „Portugal", Engclsche uitgave, no. 12, pag. 13, en de uitlatingen van 
Derrick in de Fransche uitgave, no. 29, pag. 13. 
13. De communistische Staat is slechts de tijdelijke levensvorm van het 
proletariaat, de overgang naar de staatlooze samenleving. Vgl. Maurach: 
„System des russischen Strafrechts", pag. 95; Gide et Rist, pag. 763. Vgl. 
Hitler, pag. 431—434. 
14. Dr. С. van Gestel O.P. : „De philosophie van het Bolsjewisme", art. in 
„Kultuurleven", Jrg. 8, no. 2—3, pag. 175; Prof. Dr. Ir. J. I. J. Schmutzer: 
„Katholicisme en gemeenschapsleven" art. in „Katholieke Totaliteit", pag. 90; 
Lunn, pag. 18. 
15. Mussolini: „La dottrina del Fascismo", pag. 848. Vgl. Schaepman, 
pag. 42, 56, 78—80; Schmutzer, pag. 90—91. Ook Manoilesco, pag. 110, 
komt met zijn „corporatisme pur" consequent tot dit standpunt. 
16. Schmutzet, pag. 91. „Der Ursprung und schliesslich auch das oberste Ziel 
der Sittlichkeit (ist) das Sich-eins-wissen mit Artgenossen," schrijft Erich Jung, 
geciteerd door Nicolai: „Die rassengesetzliche Rechtslehre", pag. 31. 
17. F. Lauwers O.P.: „De staatsleer van Sowjet-Rusland", art. in „Kultuur
leven", Jrg. 8, no. 2—3, pag. 205; Gide et Rist, pag. 767 en 770. 
18. Mussolini: „La dottrina del Fascismo", pag. 848; vgl. de uitspraak van 
Corso, geciteerd bij Angelinus, deel II, pag. 39. 
19. Hitler, pag. 234; Nicolai, pag. 33; Prof. Mr. E. J. J. van der Heyden: 
„Gezag en vrijheid", pag. 5. 
20. „La libertà è, quindi, una concessione dello Stato; è concesso all'individuo 
non nell'interesse suo proprio, ma nell'interesse dello Stato." Corso, geciteerd 
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bij Angelinus, deel Π, pag. 39. Vgl. de uidatingen van Rocco bij Schaepman, 
pag. 141. „Der nationalsozialistische Staat schützt..., entgegen liberalistischer 
Auffassung, auch diese Rechtsgüter (des Einzelnen) nur um der Erhaltung und 
Sicherung der Gemeinschaft, nicht um des Einzelnen willen." Kerrl: „National
sozialistisches Strafrecht", pag. 19; vgl. over eigendomsrecht ditzelfde werk, 
pag. 104. 
21. „ . . . le parti c'est l'État, aux fins duquel se trouve subordonnée toute 
l'activité des citoyens; les hommes même n'existent que pour la grandeur 
et la gloire de l'État. Si l'État possède en lui-même sa fin et sa raison d'être, il 
ne peut exister ni règle extérieure pour en limiter l'activité, ni droit quel
conque en dehors de lui. Les droits que l'État définit ou accorde sont ceux qui 
conviennent à la réussite de ses fins propres. Si, en pratique et dans la plupart 
des cas, un tel régime se comporte envers les individus comme n'importe quel 
autre régime, c'est qu'il existe entre eux une heureuse concordance d'intérêts, 
mais cela ne signifie nullement que les principes posés ne puissent conduire, 
et ne conduisent pas quelquefois, à des conclusions bien différentes." Solazar: 
Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxxvi—xxxvii. 
22. Vgl. Mausbach, pag. 14 en 135; Beysens: „Ethiek", pag. 599. 
23. Ferro: „Salazar", pag. 113. 
24. Gaetano, pag. 36 en 37; Ferro: „Salazar", pag. 112; Du Gard, pag. 132. 
Zie over het verschil tusschen deze stelsels en het Portugeesche ook De Reynold, 
pag. 12; Zapp, pag. 52; Sieburg, pag. 163; Schreiber, pag. 13; Lewandowski, 
pag. 23; Gil Robles, pag. 5. 
25. Discursos, Π, pag. 32. 
26. Discursos, Π, pag. 131 ; evenzoo in zijn interview met Schreiber, pag. 56; 
en zijn voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxxvii. „We are 
thus far from the Hegelian ideas which serve as a basis for some States, in 
which the State is the individual's final goal and is considered a fountain-head 
of morals." „Portugal", Engelsche uitgave, no. 12, pag. 13. 
27. „Le principe totalitaire tend de soi à faire des choses qui sont à César la religion 
réelle de la communauté humaine; à mobiliser pour des fins terrestres les éner
gies religieuses de l'être humain." Maritain; „Questions de conscience", pag. 40. 
„De Sowjetstaat is dus een staat, die tevens een kerk is; hij predikt een levens
aanschouwing, die zuiver economisch is, maar toch ab levensbeschouwing 
wordt voorgehouden." Lauwers: „De staatsleer van Sowjet-Rusland", pag. 
210. Vgl. Berdiajew: „Probleme du Communisme", pag. 15, 42, 91—93. 
„Il fascismo è una concezione religiosa, in cui l'uomo è veduto nel suo imma
nente rapporto con una legge superiore, con una Volontà obiettiva che trascende 
l'individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di una società spi
rituale." Mussolini: „La dottrina del Fascismo", pag. 847. 
„l'État, chez nous, ne cherche pas à s'arroger le pouvoir de créer une religion 
ou une morale." Salazar tot Schreiber, pag. 58. 
28. Discursos, I, pag. 334 en 336—337. 
29. Geciteerd bij Maritain: „Questions de conscience", pag. 218. 
30. Da Costa, pag. 31. 
31. Vgl. Discursos, U, pag. 59—60. 
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32. Vgl. De Reynold, pag. 305. 
33. Discursos, Π, pag. 71. Vgl. Schreiber, pag. 58. 
34. Discursos, II, pag. ix; Schreiber, pag. 58—59. Vgl. Gil Robles, pag. 15. 
35. Vgl. Discursos, I, pag. 377; „Divini Redemptoris, no. 29; Beysens: 
„Wijsgeerige staatsleer", pag. 71; „Het verbod: gij zult niet doodslaan", 
pag. 12—13. 
36. Ferro: „Salazar", pag. 177. 
37. „Per il fascismo lo stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi 
sono il relativo". De staat is „coscienza e volontà universale dell'uomo 
nella sua existenza storica... realtà vera dell'individuo." Mussolini: „La 
dottrina del Fascismo", pag. 850 en 847; „Quatte discours surjl'Étatlcorporatif", 
pag. 26. „Das Wesen der Freiheit liegt abo gerade in der Bindung an Volk 
und Staat... Staat und Freiheit sind nach dieser Auffassung nicht voneinander 
zu trennende Begriffe." Koellreuter: „Vom Sinn und Wesen der nationalen 
Revolution", pag. 31. „Persönhchkeit aber ist nichts anderes als Sinn für das 
Ganze: Fähigkeit zur Führung. Alle andere Persönhchkeit ist wertlos und über
flüssig." Krieck, pag. 84. 
38. Angelinus, deel I, pag. 95; vgl. pag. 91; deel Π, pag. 92. 
39. Geciteerd bij Verhavert, pag. 168. (Pol. Π, 5, 1263, b. 31). 
40. Angehnus, deel I, pag. 134 en 136. 
41. Vgl. Maritain: „Primauté du spirituel", pag. 218. 
42. Angelinus, deel Π, pag. 121 ; deel I, pag. 105 en 109. „Non aliunde beata 
civitas, aliunde homo; cum aliud civitas non sit, quam Concors hominum 
muldtudo." Augustinus: Augustinus: Epistola ad Macedonem (no. 155), 
cap. 3, no. 9. (Migne, torn. 33, col. 670). 
43. Discursos, I, pag. 34 en 78. Vgl. Gil Robles, pag. 14—15; Beysens: 
„Ethiek", pag. 656—657. 
44. Angelinus, deel II, pag. 135 en 139. 
45. Maritain: „La personne humaine et la société", pag. 12. Vgl. Perroux, 
pag. 524, 527 en 528; Timmermans, pag. 118. 
46. Van der Heyden: „Recht en vrijheid", art. ih „Vrijheid", pag. 56. Zie 
ook zijn „Gezag en vrijheid", pag. 3. 
47. Vgl. Van der Heyden: „Gezag en vrijheid", pag. 4; Dr. A. J. M. Cor-
nelissen: „Vrijheid en gebondenheid", art. in „Vrijheid", pag. 11—12; Van der 
Grinten, pag. 91; Schaepman, pag. 185. „Der IndividuaUst erklärt die Frei
heit des einen eingeschränkt durch die Freiheit des anderen, statt bedngt 
durch sie. Man ermesse, welcher Irtum nicht nur, nein, welche Verworfenheit 
dazu gehört, so kalt, werkzeuglich, seelenfeindlich von seinem Freund, Ge
nossen, Mitbürger zu denken." Spann, pag. 40—41. 
48. Spann, pag. 191. Discursos, I, pag. 378. 
49. Vgl. „Orthodoxy", pag. 70. „C'est une des pires illusions modemes, de 
s'imaginer qu'il n'y a de souveraineté, de liberté, ou d'indépendance, qu'absolues. 
A ce compte-là nul homme ne serait Ubre, et nul homme ne serait roi, que 
s'il était Dieu." Maritain: „Primauté du spirituel", pag. 30. „Wat Sint 
Thomas aanmerkte ab een teeken van de onvolmaaktheid onzer vrijheid, 
nl. de keuze van het kwade, heeft de moderne mensch tot wezenlijk deel 
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van de vrijheid gemaakt." Comelissen: „Vrijheid en gebondenheid", pag. 14. 
50. Vgl. Nickel, pag. 125; Nouwens, pag. 121; Beysens: „Ethiek", pag. 
40—41, 134; 712; Weve: „Inleiding tot een bespreking van mogelijke con
flicten met de nonnen der moraal bij de toepassing van wereldlijk recht", 
pag. 82. 
51. Many, pag. 7; Pereira dos Santos, pag. 8. Vgl. Scholten, pag. 10—11. 
52. Discursos, I, pag. 90—91. Vgl. Van der Grinten, pag. 83 en 92; Maritain: 
„Du régime temporel et de la liberté", pag. 47; „La personne humaine et la 
société", pag. 42; Comelissen: „Vrijheid en gebondenheid", pag. 11. „C'est 
ainsi que l'individualisme pur, par là même qu'il méconnaît la réalité propre 
des hens sociaux surajoutés aux individus par exigence, de nature, aboutit 
fatalement, dès qu'il entreprend de construire une société, au pur étatisme." 
Maritain: „Trois réformateurs", pag. 192. 
53. Ferro: „Salazar", pag. 92. Vgl. Gide et Rjst, pag. 724. „Gemeenschaps
z in . . . veronderstelt een hogere geestesbeschaving; en daarom betekende het 
individualisme, door de renaissance en de ideeën van het Romeinse recht inge
voerd, ook een teruggang in vergelijking met het middeleeuwse denkleven". 
Hoegen, pag. 114. 
54. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 124. Typeerend is, hoe Sieburg, 
pag. 192, juist deze opvattingen volkomen onbegrijpelijk en tegenstrijdig acht. 
55. Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xl. Ook in een artikel 
ter gelegenheid van het Italiaansche vlootbezoek in begin 1938 wees het tijd
schrift „Portugal", Fransche uitgave, no. 33, pag. 2, hier nog eens nadruk-
kelijk op. 
56. Lopes, pag. 18. 
57. De Reynold, pag. 159. 
58. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 17—18. 
59. Discursos, I, pag. 64; vgl. pag. 91. 
60. Teixeira, pag. 49. Vgl. Discursos, I, pag. 117 en 375—376. 
61. Woorden van Salazar bij De Reynold, pag. 296. Vgl. Discursos, I, pag._378. 
62. Respectievelijk Grondwet artikel 7; 3; 7, eenige paragraaf; 3, eenige 
paragraaf; 5; 10; Statuut, art. 30. 
63. Discursos, I, pag. 58 en 92. 
64. Zie boven, pag. 168—170 en 274. 
65. Vgl. Summa Theologica, IIa Ilae.Q. 66, art. 2, conclusio. 
66. Vgl. Da Costa, pag. 26; Beysens: „Eigendomsrecht", pag. 69—71; 
Hentzen, pag. 124 e.V. 
67. De kritiek op dit artikel van Pereira dos Santos, pag. 76—77, die hierin 
Duguits theorie van de „fonction sociale" leest, is zeker niet juist en schijnt 
grootendeels op een ondeugdelijke vertaling te berusten. 
68. Aldus Salazar in zijn redevoering van 28 April 1938. „Portugal", Fransche 
uitgave, no. 34, supplement. 
69. Romme: „Vrijheid en ordening", pag. 26. 
70. Vgl. Van Dal, pag. 200-201. 
71. Mamoco e Souza, pag. 186. 
72. Vgl. Maurach, pag. 93 en 108; Kerrl, pag. 37; 115—116; 127, 137. De 
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biz. 340—346 
Italiaansche Codice Penale, art. 1, handhaaft het beginsel. Dooi de bepalingen 
van de wet op de openbare veiligheid is het echter practisch aangetast. Vgl. 
Schaepman, pag. 126—127. Rutgers: „Strafrecht en rechtsstaat", pag. 17. 
73. Mamoco e Souza, pag. 149. 
74. Duynstee: „Kerk en Staat", deel II, pag. 161. 
75. De doodstraf is in Portugal afgeschaft in 1852 voor politieke, in 1867, 
voor alle burgerlijke, in 1910 voor militaire misdrijven. Mamoco e Souza 
pag. 147. 
76. Pereira dos Santos, pag. 194. Vgl. Beysens: „Wijsbegeerte van het straf
recht", pag. 22, 37—38, 40—42, 61, 68—69, 113—115, 148, 154. „Dicendum, 
quod poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributivae." 
„Poenae praesentis vitae non per se expetuntur, quia non est hie ultimum 
retributionis tempus; sed in quantum sunt medicinales, conferentes vel ad 
emundationem personae peccantis, vel ad bonum reipublicae, cujus quies 
procuratur per punitionem peccantium." Summa Theologica, IIa Ilae.Q. 66, 
art. 6, ad 2 en Q. 68, art. 1, conclusio. Vgl. Duynstee en Kamphuisen, pag. 44. 
77. Schreiber, pag. 127 en 129. 
78. Sanson, pag. 60—61. 
79. Vgl. Miguel de Unamuno: „Por tierras de Portugal y de España", 
pag. 127. 
80. Ferro : „Salazar", pag. 88—90. Dit stemt nauw overeen met wat Maritain : 
„Humanisme intégral", pag. 195—196, aanbeveelt. 
81. De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 184—185. Vgl. Carrel, pag. 
28—29; Chesterton: „The outline of sanity", pag. 77; „Orthodoxy", pag. 212. 
82. Du Gard, pag. 125. 
83. Tot Du Gard zeide Salazar: „Un projet de loi établi, nous le publions 
dans les journaux, aux commentaires desquels je réponds par une note offi
cieuse. En somme, j'élargis le parlementarisme, tout le pays est consulté." 
Pag. 127. Vgl. De Reynold, pag. 306. 
84. Decreet no. 14.856 van 2 Jan. 1928 en de decreet-wetten no. 24.525 van 
6 Oct. 1934 en 28.722 van 28 Mei 1938. 
85. Ferro: „Salazar", pag. 88—89; De Poncins: „Le Portugal renaît", 
pag. 185. 
86. Discursos, Π, pag. xiv—xv, en zijn redevoering van 22 Mei 1939. „Por
tugal", Engelsche uitgave, no. 17, pag. 2. 
87. Vgl. de encychek „Immortale Dei", paragraaf „Sic illa quidübet". Aen-
genent: „Pauselijke documenten", pag. 35. 
88. Ferro: „Salazar", pag. 39—40. VgL Pereira dos Santos, pag. 207; Nickel, 
pag. 172; José Ortega y Gasset: „La rebelión de las masas", pag. 1132. „Ainda 
recentemente, numa ediçâo das suas aurmaçôes doutrinirias, o professor ilustre 
que è o nosso actual Ministro da Jusriça... nao se furtou ao reconhecimento 
desta singela verdade: „nada é possível hoje sem o apoio da opinilo pública 
e nada é possível contra eia." Gonçalves: „O estado corporativo", pag. 33. 
89. Discursos, I, pag. 320—321. 
90. Teixeira, pag. 94. 
91. Het ontwerp-Grondwet vermeldde naast de godsdienstvrijheid ook die 
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bíz. 347—349 
van „politieke overtuigingen." Terecht is dit in den definitieven tekst ge
schrapt; een overtuiging is altijd vrij, maar elk handelen naar politieke over
tuiging vrijlaten, kan geen enkele staat. Constitutioneel beleckenden de woorden 
dus óf niets , of teveel. 
92. De noodzakelijkheid, de zuiver wetenschappelijke discussies, ook op staat
kundig terrein, geheel vrij te laten, beklemtoont Salazar bij Ferro, pag. 90. 
Vgl. Halleux, pag. 307; Mausbach, pag. 71 en 89. 
93. Vgl. Pereira dos Santos, pag. 146. 
94. Vgl. Discursos, II, pag. 69; Derrick, pag. 142. 
95. Ferro: „Salazar", pag. 114—116; Discursos, I, pag. 142—145; Discursos, 
Π, pag. 70—71. 
96. Discursos, I, pag. 81. 
97. Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xxxviii. 
98. „ . . . on est obligé de reconnaître que le régime policier n'est pas dur; 
à chaque tentative de révolution on enferme des suspects pendant quelques 
semaines, puis on les relâche; dans les cas les plus graves on les expulse et les 
conduit jusqu'à la frontière. Personnellement j'ai été étonné de l'extrême liberté 
avec laquelle les adversaires du régime formulaient leurs critiques à haute 
voix dans les lieux pubUcs." De Poncim: „Le Portugal renaît", pag. 183. Het 
is bijna beangstigend als men leest bij Schreiber, pag. 103—104, dat een gene
raal, die aan het hoofd stond van een samenzwering, in 1937 werd veroordeeld 
tot twee jaar verbanning met halveering van soldij. Vgl. verder Discursos, I, 
pag. 174, 343, 370; Voorrede tot „Une révolution dans la paix", pag. xviii 
en xl; Ferro: „Salazar", pag. 118 en 136; Pereira dos Santos, pag. 82. 
99. Derrick, pag. 145 ; Lewandowski, pag. 20—21 ; Schreiber, pag. 38 ; Sanson, 
pag. 19. 
100. Discursos, I, pag. xxii—xxiii. „Zoolang wij ten aanzien van eenige vraag 
van menschelijk leven toeschouwers pogen te blijven, blijft het een spel, een 
spel dat wij al dan niet waardeerend aanzien, doch een spel. Wie voor recht 
of moraal zegt: ¡k houd dit voor rechtens of moreel geboden, maar gij moogt 
anders oordeelen, het is mijn smaak, mijn willekeur, mijn subjectief gevoelen, die 
mij aldus doet oordeelen, maakt recht en moraal tot spel." Scholten, pag. 46. 
101. Discursos, I, pag. 175; II, pag. 33; I, pag. 309. 
102. Discursos, II, pag. 32. „L'État est par lui-même, et quelle qu'en soit 
la forme, une construction politique dérivée d'un système de concepts fonda
mentaux: concept et valeur de la Nation, concept de la personne humaine 
et de ses droits, fins de l'homme, prérogatives et limites de l'autorité. De là 
découle logiquement tout le reste. Et comme il est de l'essence même du 
pouvoir de chercher à se maintenir, il' y aura toujours un nombre plus ou 
moins grand de principes que le pouvoir ne laissera pas discuter, c'est-à-dire 
au sujet desquels la liberté n'existe pas." Voorrede tot „Une révolution dans 
к paix", pag. xxvi—xxvii. Evenzoo in zijn voorrede tot Ferro, pag. 22 en bij 
Teixeira, pag. 89—91. Vgl. Scholten, pag. 46. 
103. Discursos, I, pag. 176 en 263—264. 
104. Discursos, I, pag. 318. Bainville noemt het bewind van Salazar „la 
dictature la plus honnête, la plus sage et la plus mesurée d'Europe". Pag. 207. 
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biz. 349—352 
105. Comelissen: „Vrijheid en gebondenheid", pag. 10. Summa Theologica, 
Ia Пае, Q. 17, art. 1 ad 2. 
106. „Lo que pasa es que a veces la opinión pública no existe. Una sociedad 
dividida en grupos discrepantes, cuya fuerza de opinión queda recíprocamente 
anulada, no da lugar a que se constituya un mando. Y como a la naturaleza 
le horripila el vacío, ese hueco que deja la fuerza ausente de opinión pública 
se llena con la fuerza bruta." Ortega y Gasset, pag. 1138—1139. 
107. Vgl. Comelissen: „Democratie", pag. 81. 
108. Vgl. Hitler, pag. 654. 
109. Eenzijdige, misleidende kritiek kan de overheid op een dwaalspoor 
brengen, en is daarom een gevaar voor het algemeen welzijn. Ieder heeft er 
belang bij, dat alleen op gezonde wijze gekritiseerd wordt. Discursos, I, 
pag. 25—26. 
110. „Portugal", Fransche uitgave, no. 35, pag. 11—12. Vgl. „The New 
State in theory and in practice", pag. 54. In 1939 is de prijs toegekend aan 
„I gathered no moss" door John Gibbons. Onder de mij destijds door het 
Propaganda-Secretariaat aanbevolen werken bevonden zich verschillende, 
waarin vrij scherpe kritieken op den Nieuwen Staat en het Portugeesche volks
karakter werden geuit. 
111. Vgl. Husson, pag. 571 ; Maritain: „Du régime temporei et de la liberté", 
pag. 213. 
112. „Quando se ataca o Governo, ou este se nao defende, e é mau, ou 
defende-se e é talvez aínda pior, porque, como agora, quanto mais tempo se 
gasta a responder, mais tempo se rouba aos interesses do Estado." Discursos, II, 
pag. 105. Vgl. Ferro: „Salazar", pag. 61 en 245; Massis, pag. 113. 
113. Discursos, I, pag. 10, 18, 24—25. 
114. Discursos, Π, pag. 15 e.v.; 59 e.v. 
115. Reeds vanaf het begin van zijn ministerieele loopbaan had Salazar er 
voor gezorgd, dat de pers ten departemente steeds alle gewenschte inlichtingen 
kon verkrijgen. Van de gelegenheid werd weinig gebruik gemaakt. Ferro: 
„Salazar", pag. 89. Discursos, I, pag. 257. 
116. Discursos, I, pag. 258—259; „Portugal", Engelsche uitgave, no. 24, 
pag. 1. 
117. Vgl. Von Gemmingen, pag. 21. In een interview met de „Europäische 
Revue" zeide Salazar zeer nuchter: „Würden die guten Leute, die mir heute, 
von Augenblicksstimmungen hingerissen, zujubeln, nicht vielleicht dieselben 
sein, die morgen, von andern Leidenschaften erfüllt, eine Revolte zu ent
fesseln versuchen?" Timmermans, pag. 118. 
118. Schmitt: „Der Begriff des PoHtischen", pag. 7, Voor zijn denken is 
kenmerkend pag. 39—40: „Ein nicht universaler Völkerbund aber kann nur 
dann politische Bedeutung haben, wenn er, potentiell oder aktuell, ein Bündnis, 
eine Koalition darstellt, mit anderen Worten, einen bestimmten Feind hat." 
Kritiek op Schmitt bij Huizinga: „In de schaduwen van morgen", pag. 105 
e.V.; Maritain: „Le crépuscule de la civilisation", pag. 16—17. Vgl. over het
zelfde beginsel bij het Communisme: Berdiajew: „Problème du Commu
nisme", pag. 98. Eén der leuzen van Mussolini is : „Molti nemici, molto onore !" 
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biz. 352—359 
119. Sprekende over sommigen van zijn aanhangers zeide Salazar tot Massis: 
„fls souhaitent que je les enflamme d'une sorte de haine sacrée, que je les 
dresse farouchement contre leurs ennemis! Ce n'est pas mon but." Massis, 
pag. 112. Evenzoo in zijn redevoering op 11 Maart 1938. „Portugal", Fransche 
uitgave, no. 33, pag. 4. 
120. „The New State in theory and in practice", pag. 54. Het is hier wel de 
plaats om uiting te geven aan mijn bijzonderen dank voor het kostbare studie
materiaal en de vele waardevolle inlichtingen, mij door het Secretariaat met 
groóte bereidwilligheid verschaft. 
121. Zoo b.v. Sieburg, pag. 155—156. De Statuten der Unie zijn goedgekeurd 
bij decreet no. 21.608 van 30 Aug. 1932. 
122. Discursos, I, pag. 78; Ferro: „Salazar", pag. 36—37 en 83. 
123. Het denkbeeld van Gaetano, pag. 51—52, een „partido único" in te 
stellen als „nationale corporatie der staatkunde", aan welke dan de aanwijzing 
van Staatshoofd en leden der Nationale Vergadering zou toekomen, lijkt mij 
niet overeen te brengen met den gedachtengang van Salazar. Vgl. over de 
idenáficeering van partij en staat in Rusland, Italië en Duitschland: Lauwers: 
„De staatsleer van Sowjet-Rusland", pag. 207—208; Schaepman, pag. 103; 
Kerrl, pag. 31; Maritain: „Humanisme intégral", pag. 183. 
124. Discursos, 176, 342—343; 94—95; Ferro: „Salazar", pag. 83—85. 
125. Discursos, I, pag. 116. 
126. Vgl. Discursos, I, pag. 164; De Reynold, pag. 303. 
127. „Ce que veut l'Estado Novo c'est la dictature du peuple tout entier, en 
dehors de tout esprit de classe, de race, de parti, de clan. Le peuple serait 
consulté à l'aide d'une organisation appelée Union Nationale, dont ne seraient 
bannis que les révolutionnaires." Descamps, pag. 482. Vgl. Discursos, I, 
pag. 385, „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 64. 
128. Vgl. Discursos, I, pag. 385. Over de candidaatstelling voor de buurt-
schapsbesturen zie boven, pag. 316; voor de Nationale Vergadering zie boven, 
pag. 85. 
129. Vgl. art. 5 der Grondwet, dat in het ontwerp zelfs aanving met de woor
den: „De Portugeesche Staat neemt als regeeringsvorm aan de Repubhek 
met organische democratie en volksvertegenwoordiging." Vgl. watBiemond 
schrijft van de Middeleeuwsche gilden, pag. 21 : „Alleen als lid van zoo'n ge
meenschap was men een staatsburger met staatkundige zeggenschap, alleen in 
de corporatie verkreeg men politieke rechten." 
130. Costa Leite, pag. 62 en 100; De Reynold, pag. 319; en evenzoo Seipel, 
Romme en Schwer bij Hentzen, pag. 726, en Hentzen zelf, pag. 728. Anders 
Koenraadt en Van Poll, deel Π, pag. 90—92; Laloire, pag. 36. 
131. Discursos, I, pag. 86, 205, 284; Gaetano, pag. 8, 36—37. 
132. Zie boven, pag. 151—152. 
133. Discursos, I, pag. 86—87. 
134. Decreet-wet no. 23.406, art. 4 j 0 . art. 2 sub 3, 4 en 5. Vgl. Grondwet 
art. 85 § 1. 
135. De kieswet van 1838 stelde een zeer hoogen census. Becker, deel X, 
pag. 137. „The electorate in 1871 was less than seven per cent of the popu-
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biz. 359—365 
lation, and was wholly controlled, not by bribes, as in the good old English 
fashion, but by local .bosses'." Derrick, pag. 108. De wet van 3 Juli 1913 
kende het kiesrecht alleen toe aan mannelijke meerderjarige inwoners, die 
konden lezen en schrijven. Many, pag. 27. Een wet van 11 Januari 1915 ont
zegde het kiesrecht aan alle militairen. Lopes, pag. 184. 
136. Lopes, pag. 175. Bij de verkiezingen voor de buurtschapsbesturen kwam 
in 1937 overal 70—90% der kiesgerechtigden ter stembus. „Portugal", Fran-
sche uitgave, no. 29, pag. 3. 
137. Spann, pag. 44—45. 
138. „C'est ainsi encore que, d'après saint Thomas, un homme privé peut 
être bon citoyen (civîs communis, sinon dvis praeclarus), sans être moralement 
bon simpliciter (il suffit qu'il ait les vertus civiques, et qu'il soit ordonné au 
bien commun)." Maritain: „Primauté du spirituel", pag. 189. Vgl. Summa 
Theologica, la Пае, Q. 92, art. 1 ad 3. 
139. Tenzij men dictatoriaal de knoop doorhakt en zegt: alleen die stem heeft 
waarde, die overeenkomt met de mijne. Maar dan is op hetzelfde oogenblik 
elke stemming overbodig geworden. Wie echter oordeelt ab Spann, pag. 85 : 
„Man soll die Stimmen nicht zählen, sondern wägen, nicht die Mehrheit soll 
herrschen, sondern das Beste," herinnere zieh Chestertons waarschuwing: „if 
we Substitute valuing heads for counting heads, it is rather likely to end in 
cracking heads." „The resurrection of Rome", pag. 265—266. 
140. Spann, pag. 86—87 en 89. Vgl. Mussolini: „La dottrina del Fascismo", 
pag. 849. 
141. De autoritaire Staat, opgevat in dien zin, waarin otok F. Lauwers O.P. 
en Messner spreken van een „autoritairen Staat volgens Quadragesimo Anno", 
is dan ook allerminst gelijk te stellen met een dictatuur onder uitschakeling 
van den volksinvloed. Zie hierover speciaal Messner: „Die berufständische 
Ordnung", pag. 276. 
142. De regeling is te vinden in decreet-wet no. 24.897 van 10 Januari 1935 
(wijzigende decreet no. 15.063 van 25 Februari 1928) voor het passief, en 
decreet no. 15.095 van 2 Maart 1928 voor het actief kiesrecht. 
143. Spann, pag. 163 en 226. 
144. „Nicht mehr die verständnislosen, unbelehrten Massen wählen ihre 
Führer, sondern die Führer der mannigfach gegUederten Massen und Verbände 
wählen ihre Oberführer . . . Die Führerbestellung wird hier nach dem Grund
sätze „Gleichheit unter Gleichen", der im wesentlichen ein Grundsatz der 
Sachverständigkeit ist, vollzogen werden." Spann, pag. 239 en 243. 
145. Pereira dos Santos, pag. 45; vgl. Sanson, pag. 30—31. 
146. Zie ook art. 115—4°. Vgl. Lopes, pag. 53; Grondwet van 1911, art. 3 
sub 37; Mamoco e Souza, pag. 200—202. 
147. Krachtens art. 195 lid 3 kan worden afgeweken van de artikelen 7 
(vrijheid van drukpers), 9 (vrijheid van vereeniging en vergadering), 165 
(onschendbaarheid van de woning), 166 (briefgeheim). De Portugeesche rege
ling is weer ruimer, inzooverre zij ook afwijking van andere vrijheden mogelijk 
maakt. 
148. Anders (ten aanzien van de gelijkluidende bepaling uit de Grondwet van 
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biz. 366—369 
1911) Mamoco e Souza, pag. 201, die wel geweld, maar geen agressie (opstand) 
tegen de overheid geoorloofd acht. Over de moreele toelaatbaarheid van ge
welddadig verzet loopen de meeningen uiteen. Aanvaard wordt zij door 
Maritain: „Primauté du spirituel", pag. 229, met een beroep op Zigliara, 
en door Jone: „Katholieke moraaltheologie", no. 204; verworpen door 
Beysens: „Ethiek", pag. 415 en 731; van Cranenburgh: „Natuurrecht en 
positief recht", pag. 71—78, en waarschijnlijk ook Nouwens, pag. 319 en 370. 
149. Vgl. Beysens: „Ethiek", pag. 659. 
150. Pereira dos Santos, pag. 50, bestrijdt de bepaling als te vaag. De belangen 
der gemeenschap en de beginselen der moraal zouden volgens hem eerst in 
een wet gedefinieerd moeten worden om aan dezen regel inhoud te geven. 
Dit is wel zeer overdreven; men denke slechts aan de „openbare orde en de 
goede zeden" in het Nederlandsche recht. De wet mag, en moet dikwijls 
zelfs, een beroep doen op den bon sens van den rechter. Volgens Salazar is 
bovendien het definieeren van de moraal zeer zeker niet staatstaak. Zie hier
over het volgende hoofdstuk. 
151. Legrand, pag. 162. Dienstplicht had in Portugal zelfs al bestaan in 1578, 
bij de recruteering voor de expeditie van Dom Sebastiâo naar Afrika. Car-
valho, pag. 65. 
152. Discursos, II, pag. 347. Vgl. „O Estado Novo", pag. 43 en 46; Derrick, 
pag. 145. 
153. Zie ook art. 93 sub a. „The New State in theory and in practice", 
pag. 60. Vgl. Lunn, pag. 145. Op vredessterkte telt het thuisleger 26.000 man, 
het koloniale 10.000. De oorlogssterkte is 140.000 man met een reserve van 
700.000. Derrick, pag. 145. „Portugal", Engebche uitgave, no. 5, pag. 5. 
154. Discursos, II, pag. 78. Vgl. Derrick, pag. 143. 
155. Discursos, II, pag. 279; „O Estado Novo", pag. 34. De naam van 
„Legioen" is ontleend aan de strijdmacht van Maarschalk Pilsudski. 
156. Vgl. De Reynold, pag. 138 en 338. In 1938 telde het Legioen 50.000 
leden. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 5, pag. 5. 
157. Schreiber, pag. 20—21; Sicburg, pag. 192. „Salazar, je le sais, n'aime 
pas les „chemises", mais il doit savoir que la jeunesse, dans tous les pays, aime 
qu'on l'aime, demande à servir, a besoin de panache et de décor." De Reynold, 
pag. 339—340. „You cannot imagine how difficult it is to wake up our 
sleepy and apathetic race," said Salazar to Antonio Ferro. The function of 
martial music and military display can vary; and it is used to awaken the torpid 
Portuguese to urgent realities, whereas Mussolini uses it to intoxicate the 
electric Italian. But there are no spotlights on Salazar; Mussolini delights in 
the theatrical, but Salazar abhors it. bus distaste for publicity is the despair 
of his officials." Derrick, pag. 142—143. 
158. Schreiber, pag. 38. 
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biz. 370-373 

AANTEEKENINGEN BIJ: STAAT EN GODSDIENST. 

I. „Ou nâo fòsse a Igreja... a Mai de Portugal, a sua Viigem Maria;" 
Antonio Ferro: „A Fé e о Impèrio", pag. 9. Vgl. het Herderlijk Schrijven van 
het Portugeesch Episcopaat, afgedrukt in „Portugal", Fransche uitgave, no. 34, 
pag. 8; Dr. J. de Jong: „Handboek der Kerkgeschiedenis", deel Π, pag. 246. 
2* Gedeeltelijk kan men het bewind van Pombal zien ab een reactie op dat 
van den „fidelissimo" Joâo V, die zijn land uitputte door de enorme geld
sommen, welke hij voor den bouw van kloosters en kerken besteedde. Voltaire 
teekende dezen vorst met de woorden: „Ses fêtes sont des processions, ses palais: 
des couvents, ses maîtresses: des religieuses." Overmaat van devotie verhin
derde hem overigens niet, gedurende een tijd de betrekkingen met Rome te 
verbreken. Legrand, pag. 75—77; Pommeranz-Liedtke und Fächert, pag. 
39—40; Papy et Cadala, pag. 122. 
3. Sieburg, pag. 127; Pommeranz-Liedtkc und Richert, pag. 43—44 en 93; 
Dr. Fr. Χ. Ρ. Duijnstee: „De kerkvervolging in Portugal", pag. 12; R. S. 
Devane S.J.: „The religious condition of Portugal", art. in „The Irish Ecclesi
astical Record", June 1937, (verder aan te halen als Devane I), pag. 579; Dr. L. 
de Jonge S.J.: „De Orde der Jezuïeten", deel Π, pag. 236—237; 240—243; 
260—263; 267—269; deel Ш, pag. 56—57; Fülop-Miller: „Macht und Geheim
nis der Jesuiten", pag. 428—431; De Jong, deel Π, pag. 521. 
4. De Reynold, pag. 161. 
5. Devane, I, pag. 579—580. 
6. Legrand, pag. 146 en 162; Lopes, pag. 55—56. 
7. Mourret: „Histoire générale de l'Église", deel VUI, pag. 193—195. Miguel 
had zich zelfs een blokkade van Lissabon door de Fransche vloot op den hak 
gehaald, toen hij een Franschman openlijk had laten geeselen wegens heilig
schennis. Mourret, deel Ш, pag. 196 noot 1. Van Balen: „Portugal", 
pag. 34—35. 
8. Becker, deel X, pag. 69; Mourret, deel Ш, pag. 195—196. 
9. Becker, deel X, pag. 69; Legrand, pag. 80—81; 162—163; Duijnstee: 
„De kerkvervolging in Portugal", pag. 13; Devane, I, pag. 580; Mourret, 
deel VUI, pag. 196—197; De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 41; Maritain: 
„Primauté du spirituel", pag. 286—287; De Jong, deel II, pag. 623—624. 
10. Legrand, pag. 163; Mourret, deel VIII, pag. 318—319; deel IX, pag. 
262—263; Anonymus: „Lenouveau statut des cultes au Portugal et le Concordat 
pour les Indes Orientales", art. in „L'Europe nouvelle" van 29 Sept. 1928, 
pag. 1322; De Jong, pag. 536—537. 
II. Legrand, pag. 163; Mourret, deel Ш, pag. 479; De Jong, pag. 624. 
12. Devane, I, pag. 580—581 en 591; Duijnstee: „De kerkvervolging in 
Portugal", pag. 13 en 15; „Kerk en Staat", deel I, pag. 205—206. 
13. Duijnstee: „De kerkvervolging in Portugal", pag. 15—16 en 116—117. 
14. Respectievelijk art. 130, 136, 138 en 137. In 1870 verbood de Portu-
geesche Regeering de afkondiging der pauselijke onfeilbaarheid. Mourret, 
deel Ш, pag. 578. 
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btz. 373—ЗП 
15. Encycliek „Il fermo proposito", bij Aengenent pag. 166. VgL Dis
cursos, I, pag. 170—171. 
16. Encycliek „Pergrata Nobis", §§ „Ex altera parte" en „Tertium denique". 
Vgl. Mouiret, deel EX, pag. 262—263. 
17. Mamoco e Souza, pag. 98; Legrand, pag. 163; Devane, I, pag. 581. Men 
zie in dit verband den brief „Pastoralis vigilantiae", door Paus Leo ХШ in 
1891 aan het Portugeesche Episcopaat gericht. 
18. Legrand, pag. 156. 
19. Legrand, pag. 164; De Poncins: „LePortugal renaît", pag. 42; Duijnstee: 
„De kerkvervolging in Portugal", pag. 23—31; „Kerk en Staat", deel II, 
pag. 159—164. Het decreet van 8 October 1910 handhaafde de wetten van 
3 Sept. 1759 en 28 Aug. 1767 tegen de Jezuïeten en die van 28 Mei 1834 tegen 
de kloosters. 
20. Zie over de „associations cultuelles" Duijnstee: „Kerk en Staat", deel II, 
pag. 152. Van de scheidingswet is een zeer wonderlijke vertaling, die op ver
schillende punten de charme van volmaakte onbegrijpelijkheid heeft, opgeno
men bij Duijnstee: „De Kerkvervolging in Portugal", pag. 33—87. Zie verder 
diens werk „Kerk en Staat", deel П, pag. 164—169; De Reynold, pag. 176; 
Mamoco e Souza, pag. 71. 
21. Devane, I, pag. 588. 
22. Many, pag. 127; Mamoco e Souza, pag. 97—101. 
23. „Magalhaes Lima, grand maître de la franc-maçonnerie portugaise, 
déclarait, le 11 novembre 1911, à la Maison du Peuple, à Lausanne: „La répu^ 
blique est surtout destinée à assurer la suprématie du pouvoir civil, à l'exclusion 
de tout autre pouvoir. Son but a été principalement de combattre le cléri
calisme." Elle l'atteignit, mais ce fut le seul." De Reynold, pag. 176; vgl. 
ook de uitlating van Marvaud op pag. 178; verder de aanhalingen uit het werk 
van Br. Borges Crainha bij De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 42—43; 
Duijnstee: „Kerk en Staat", deel II, pag. 12. 
24. Duijnstee: „De kerkvervolging in Portugal", pag. 109; „Kerk en Staat", 
deel II, pag. 172—177; 180—183. 
25. Anonymus, pag. 1323; Devane, I, pag. 583. 
26. Oliveira Martins, deel II, pag. 245. Vgl. Lopes, pag. 37. 
27. Legrand, pag. 162. 
28. Duijnstee: „De kerkvervolging in Portugal", pag. 14. 
29. Vgl. Lopes, pag. 180. 
30. Duijnstee: „Kerk en Staat", deel II, pag. 163; De Jong, deel II, pag. 737. 
Eenig houvast bieden misschien de cijfers betreffende de in 1931 gesloten 
huweUjken. Daarvan waren 13 protestant; 4471 alleen burgerlijk; 40.437 
katholiek. Volledige bewijskracht hebben deze cijfers, gezien de zonderlinge 
huwelijkstoestanden, echter niet. Zie hierboven, pag. 153 en verder Devane: 
„The reUgious revival under Salazar", art. in „The Irish Ecclesiastical Record", 
November 1937, (verder aan te halen als Devane ΠΙ), pag. 499. 
31. Descamps, pag. 104. 
32. „Le nombre des athées progresse lentement, par suite de la propagande 
exercée par les sociétés secrètes, mais ils laissent leurs épouses aller à la con-
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biz. 377—380 
fession et leurs enfants au catéchisme." Descamps, pag. 156; zie verder pag. 166, 
193, 209, 213, 290, 376—377; De Reynold, pag. 129; Devane, I, pag. 591; 
„The plight of religion in the Patriarchate of Lisbon", art. in „The Irish 
Ecclesiastical Record", July 1937, (verder aan te halen ab Devane Π), pag. 43; 
ΠΙ, pag. 484. Verschillende gremios werken thans aan de verbetering van het 
gezinsleven van de arbeiders in hun bedrijf. Bij een optocht te Porto, ter 
gelegenheid van den vierden verjaardag van het Statuut van den Arbeid, 
liepen 73 echtparen mede, die hun verhouding op aansporen van hun patroon 
gesaneerd hadden. „Portugal", Fransche uitgave, no. 28, pag. 7. 
33. Descamps, pag. 241. 
34. Sieburg, pag. 49 en 66; Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 71; 
De Unamuno: „Por tierras de Portugal y de España", pag. 9, 32, 60—61. 
35. Descamps, pag. 376—378 en 395; De Reynold, pag. 129. 
36. Devane, II, pag. 39-47. 
37. Voor het geheele land zijn de cijfers: één priester op de 1743 geloovigen. 
Devane, Ш, pag. 479—480. Velen verkeeren in groóte armoede; sommige 
pastoors zijn tegelijkertijd landbouwer of molenaar. Vgl. Descamps, pag. 227. 
38. De Reynold, pag. 336. Volgens Devane, Ш, pag. 484, is ook op dit ge
bied een duidelijke verbetering merkbaar. 
39. Duijnstee: „Kerk en Staat", deel Π, pag. 179. 
40. Een aangrijpende beschrijving van dezen nacht geeft Lopes, pag. 211 e.V. 
41. Discursos, I, pag. 171—172. 
42. Op zeer kernachtige wijze zette Antonio Ferro in zijn redevoering 
„A Fé e o Impèrio", pag. 6, uiteen, dat de houding van de Portugeesche 
propaganda ten opzichte van de Kerk niet slechts bepaald was door het feit, 
dat de propagandisten katholieken waren, maar ook door het besef van de 
noodzakelijkheid, iets te stellen tegenover het grove materialisme, zooals dit 
gepreekt wordt door de communisten. Niet in naam van Kerk of Vaderland, 
maar ter verdediging van ons eigen leven stellen wij daartegenover het front 
der christelijke beginselen. Dit zijn geen conventies of vooroordeelen, maar het 
resultaat „van een diepgaand onderzoek, goddelijk doch realistisch, van den 
mensch en zijn ziel." Vgl. De Reynold, pag. 123; Claraz: „De la séparation 
de l'Église et de l'État", pag. 22—23. 
43. Discursos, I, pag. 170—172. Vgl. Ferro: „Salazar", pag. 81; Maritain: 
„Questions de conscience", pag. 192—193; „Primauté du spirituel", pag. 
99—102. 
44. Aan de publicatie van het herderlijk schrijven van het Portugeesch 
Episcopaat van 17 April 1938 in de Fransche uitgave van het tijdschrift „Por
tugal", no. 34, pag. 7—8, mogen de volgende passages ontleend worden: 
„Le cycle violent de la persécution religieuse prend fin et une nouvelle ère de 
pacification des consciences et de restauration chrétienne commence." „Du 
nord au sud, le Portugal commence d'avoir la pleine conscience de sa mission 
providentielle de paladin de la civilisation chrétienne." „ . . . nous ne pouvons 
manquer de reconnaître le grand esprit de justice suivant lequel le Gouvernement 
de la Nation tâche de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, tout en se réservant 
(comme il lui appartient) jalousement ce qui est à César". Ferro: „A Fé e о 

518 



biz. 381—385 
Impèrio, pag. 8, zegt, dat men zich niet mag verwonderen „que a Naçâo 
e a Igreja se olhem, neste momento, com simpatia, quasi amorosamente." 
Vgl. Discursos, I, pag. 170; Devane, I, pag. 586. 
45. Vgl. scheidingswet, art. 105; Discursos, I, pag. 172. Voor de behandeling 
van het gestolen goed is kenmerkend de opmerking in „Le relèvement écono
mique au Portugal", pag. 71 : „Avant 1926, beaucoup de bâtiments du domaine 
de l'État dans nombre desquels logeaient des services officiels en contact fré
quent avec le public, se trouvaient, faute de réparations ou tout simplement 
d'entretien, dans un état proche de la ruine." Van den kloosterroof heet het 
in de „Introduction à la connaissance de Lisbonne", geschreven door „Un 
Lisbonnin", op pag. 19—20: „Ainsi nanti de nouveaux bâtiments qu'il adapta 
tant bien que mal, l'État négligea d'en construire de nouveaux à tel point qu'on 
peut dire que, sans les moines, l'État n'aurait pas trouvé où loger ses services." 
Vgl. Devane, I, pag. 590; Π, pag. 36 en 44. 
46. Devane, Π, pag. 45. 
47. De Reynold, pag. 334; Massis, pag. 121; Timmermans, pag. 119. 
48. „Portugal", Fransche uitgave, no. 34, pag. 8. 
49. Vgl. Devane, I, pag. 590. De artikelen, waarin Devane deze veronder
stelling uitte, werden in het tijdschrift „Portugal", Fransche uitgave, no. 31, 
pag. 10, besproken als „un travail de critique profonde et bien documentée." 
50. Vgl. Sieburg, pag. 137; De Reynold, pag. 333—335; Devane, ΠΙ, 
pag. 480. 
51. Devane, III, pag. 494. 
52. „ . . . la conception nationale et chrétienne de l'État Portugais". „Le droit 
public de l'État Nouveau", pag. 17. De Nieuwe Staat vervangt „the material
istic ideals of the age by the unchanging principles of Christianity." „The New 
State in theory and in practice," pag. 9. „L'État portugais n'est donc pas théo-
cratique mais il applique dans la politique les principes chrétiens et les répand 
dans la vie du pays." Woorden van Dr. Teotónio Pereira bij De Poncins: 
„Le Portugal renaît", pag. 131. Devane, Ш, pag. 492. 
53. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 25. 
54. Kenmerkend is, dat in het tijdschrift „Portugal", Fransche uitgave, 
no. 31, pag. 10, gesproken wordt van „l'effort accompli par l'État Nouveau 
en vue de rétablissement des principes de la religion catholique, traditionnelle 
au pays." „La dictature morale et financière du docteur Salazar, toute laïque 
qu'elle puisse se présenter, est fondée sur la morale cathoUque." Du Gard, 
pag. 56. Vgl. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 7; Ferro: „A Fé e о 
Impèrio", pag. 8. 
55. Met de Fransche „instruction morale et civique" heeft de Portugeesche 
dus alleen den naam gemeen. Vgl. Nouwens, pag. 275; Devane, Ш, pag. 483; 
encychek „Humanuni genus" van Paus Leo ХШ, § „His autem". 
56. Sieburg, pag. 65, deelt deze woorden van Salazar mede: „Konfessionelle 
Ziele verfolgt der Staat nicht. Infolgedessen kann auch die katholische Rehgion 
— und nur diese käme sozial und politisch in Frage — nicht ab Staatsreligion 
betrachtet werden." 
57. Discursos, I, pag. 324—325; П, pag. 51; „O Estado Novo", pag. 55; 
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bh. 385—387 
„Le droit public de l'État Nouveau", pag. 5; Ferro: „A Fé e о Impèrio", 
pag. 8—9; „Portugal", Fransche uitgave, no. 34, pag. 8; Engelsche uitgave, 
no. 21/22, pag. 9—10 en 51; Carvalho, pag. 26; De Reynold, pag. 165—166; 
Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 26; De Jong, deel II, pag. 417; Van 
Balen, pag. 27. 
58. Discursos, II, pag. 130—131. Vgl. De Maeztú, pag. 68. „M. Salazar ne 
sépare pas, dans son oeuvre, le relèvement moral et le facteur religieux, de la 
réforme politique et financière; c'est en cela qu'il mérite le titre qu'on lui 
donne en son pays : Un saint qui s'est fait homme d'État, car cet homme d'État 
n'aspire qu'à être le grand chef moral de son pays." Lewandowski, pag. 5—6. 
Vgl. De Reynold, pag. 335. 
59. Devane, III, pag. 484. 
60. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 17, pag. 16—22. Evenzoo bij het 
Koloniaal Congres en den vierden verjaardag van het Statuut van den Arbeid 
in 1937. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 2, pag. 13; Fransche uitgave, 
no. 28, pag. 7. 
61. De veroordeeling van de geheime genootschappen was mede gegrond 
op art. 3 van de constitutie en art. 317 van het reglement van het Portugeesche 
Groot-Oosten, volgens welke dit ten doel had den strijd tegen het cléricalisme 
en de bevordering van de vrijdenkerij. Men zie het rapport van de Corporatieve 
Kamer, weergegeven door De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 225—274, 
speciaal pag. 234—236. 
62. Over deze potestas indirecta zie men uitvoerig het geciteerde werk van 
Journet en ook Maritain: „Primauté du spirituel". 
63. Vgl. Mr. A. Borret S.J.: „Het zesde hoofdstuk onzer Grondwet", pag. 
84—87; Beysens: „Wijsgeerige staatsleer", pag. 41—47; en de verschillende 
schrijvers geciteerd bij Duijnstee: „Kerk en Staat", deel Π, pag. 8—27. 
64. Ferro : „A Fé e о Impèrio", pag. 9. Paus Pius X veroordeelde de scheidings-
wet in een encycliek van 21 Mei 1911. Vgl. Discursos, I, pag. 170 en 376; 
Duijnstee: „De kerkvervolging in Portugal", pag. 8 en 101; „Kerk en Staat", 
deel II, pag. 21. 
65. Men zie de schrijvers aangehaald in noot 63 en Van der Grinten, pag. 89. 
66. „Nous croyons . . . qu'il s'agit d'une mesure provisoire, s'expliquant par 
les difficultés du moment." Pereira dos Santos, pag. 225. „L'État n'est pas 
fondé sur une constitution catholique comme en Autriche, car le pays n'est 
pas mûr pour cela. Les effets de 150 ans de démocratie matérialiste ont terni 
son âme et il faut, au préalable, la faire revivre. C'est une oeuvre de longue 
haleine qu'un décret ne saurait réaliser." Woorden van Dr. Teotónio Pereira 
bij De Poncins: „Le Portugal renaît", pag. 130. „Le Portugal est prédestiné 
à être un État chrétien, un État catholique... Le régime de Salazar n'est-il 
point le préliminaire, к préparation de l'État chrétien? " De Reynold, pag. 166. 
67. Discursos, I, pag. 171—172. Dàt de Kerk ook hierin berust, kan men 
misschien lezen uit de officicele verklaring van den Kardinaal-Patriarch: 
„Vouloir une Église... ne s'imposant que par la contrainte extérieure, ne se 
maintenant que grâce à la protection officielle . . . c'est déchristianiser l'Église 
elle-même... continuer l'oeuvre de la laïcisation moderne. Tout cela n'agran-
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Ыг. 387—390 
dirait pas le royaume de Dieu, mais établirait une nouvelle tyrannie ecclésiasti
que." Aangehaald bij Maritain: „Le crépuscule de la civilisation", pag. 23; zie 
ook diens „Primauté du spirituel", pag. 126. 
68. Vgl. de toespraak van den Nuntius te Lissabon in „Portugal", Fransche 
uitgave , no. 32, pag. 5—6. Zelfs de anticlericale Republiek heeft niet dan na 
lange aarzeling de betrekkingen met het Vaticaan verbroken. Duijnstee: „De 
kerkvervolging in Portugal", pag. 112. 
69. Discursos, Π, pag. 130—131. „Daar er nu geleefd moet worden, en ook de 
levensgenoegzaamheid in een daarop-gericht-verband nagestreefd moet wor
den — en dit aller recht is — gaat het niet aan om, wanneer een staatkundig 
verband belijders van verschillende godsdiensten omvat, het staatsverband te 
conformeeren uitsluitend aan de eischen van een bepaalden godsdienst, zelfs 
al is deze objectief de ware." Nickel, pag. 145. „Infidelium ritus, qui aliquid 
udlitatis, vel veritatis ipsis afferant fideUbus, tolerandi sunt . . . " Summa Theo-
logica, Па Ilae.Q. 10, art. 11. Vgl. Discursos, II, pag. 130—131 ; Claraz, pag. 38; 
Koenraadt en van Poll, deel I, pag. 184—185; Maritain: „Du régime temporei 
et de la liberté", pag. 75—82. 
70. Legrand, pag. 116—117;DeReynold,pag. 170;Descamps,pag.440—443; 
Devane, I, pag. 577; Dr. Abraham Kuyper, deel II, pag. 493; De Jong, deel II, 
pag. 162; van Balen, pag. 28. 
71. Ds. Krop: „Portugal onder Salazar", pag. 22—24; Descamps, pag. 
153—154,443—444,156 en 224; De Reynold, pag. 116; Dr. Abraham Kuyper, 
deel II, pag. 493—494; Devane, I, pag. 577; De Jong, deel II, pag. 737. 
72. Vgl. Borret, pag. 131—133. 
73. Het betoog berust op de meening van Marres en Van der Biesen, met 
instemming aangehaald door Mr.W. J. A. J. Duynstee C.ss.R.: „Burgerlijk 
recht en zielzorg", pag. 26, „dat tot de volledige organisatie der kerk ook 
het kloosterleven behoort; wel niet, althans niet in een of anderen bepaalden 
vorm, tot de essentie, doch zeker tot de integriteit." De burgerkleeding was 
voorgeschreven door art. 176 der scheidingswet. Volgens het schrijven van den 
Patriarch was in 1938 het aantal orde-geestelijken 50, allen te Lissabon. Devane, 
II, pag. 41. Niet geheel juist is dus Sieburg, pag. 64. 
74. Vgl. Gaetano, pag. 66; Mr. J. P. A. François: „Handboek van het volken
recht", deel I, pag. 196; Van Apeldoorn, pag. 220. 
75. Borret, pag. 43, wijst op de „inderdaad onomstootbare waarheid, dat de 
algemeene strafbepalingen, bestemd het maatschappelijk leven in zijn volle 
uitgebreidheid te overheerschen, geen uitzondering lijden, wanneer het een of 
ander strafbaar feit uit godsdienstige overtuiging heet gepleegd te zijn." Alle 
daarop betrekking hebbende tusschenvoegsels zijn dus overbodig. Zie ook bij 
hem pag. 50 en 55—57; Beysens: „Ethiek", pag. 656. Vgl. de art. 2 en 8 der 
scheidingswet. 
76. Zoo ook Mamoco e Souza, pag. 80—82. De secularisatie der kerkhoven 
was in 1911 overgenomen uit het Brazüiaansch recht. 
77. Hetzelfde geldt van het Privilegium fori en de overige privilegia immuni-
tatis. Dienstplicht is „a statu clericali alienus". Codex Iuris Canonici, canon 121. 
Het bezwaar ertegen is dus niet alleen van canoniekrechtelijken, maar wel dege-
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bîz. 391—392 
lijk ook van natuurrechtelijken aard. Vgl. Summa Theologica, Па Ilae.Q. 40, 
art. 2. 
78. Discursos, Π, pag. 131. Vgl. Beysens: „Ethiek", pag. 692. 
79. Vgl. Discursos, I, pag. 333 en 335. Tijdens het afdrukken van dit werk 
kwam het bericht, dat op 7 Mei 1940 een Concordaat is gesloten tusschen 
Portugal en den H. Stoel. Daarin wordt bepaald, dat de Katholieke Kerk en 
haar vereenigingen in Portugal ab rechtspersoon worden erkend. Verder wor
den aan de Kerk de goederen, welke haar bij de scheiding van Kerk en Staat 
werden ontnomen en welke thans nog eigendom zijn van den Staat, grooten
deels teruggegeven. De diplomatieke vertegenwoordiging van Portugal bij 
den H. Stoel wordt tot een ambassade verheven. Het Vadcaan zal bij de benoe
ming van bisschoppen den naam van den candidaat aan de Portugeesche Regee
ring voorleggen om te vernemen, of geen bezwaren op politiek gebied be
staan. Geestelijken genieten gelijke rechtsbescherming ab ambtenaren. Mili
tairen dienst verrichten zij uitsluitend als aalmoezeniers. Voor de godsdienstige 
verzorging van de troepen in oorlogstijd zal gezorgd worden, terwijl ook in 
de ziekenhuizen, scholen en gevangenissen zorg zal worden gedragen voor 
geestelijken bijstand. Op de openbare scholen zal de Katholieke godsdienst 
worden onderwezen, behalve aan kinderen, waarvan de ouders verklaren 
hier bezwaar tegen te maken, terwijl de KathoHeke Kerk het recht heeft parti
culiere scholen op te richten en te onderhouden. Voor hen, die katholiek-
kerkelijk zijn gehuwd en dit huwelijk door de zorg van den priester in het 
register van den Burgerlijken Stand hebben laten inschrijven, zal het niet moge
lijk zijn, dit huwelijk te laten ontbinden en geldt alleen de kerkelijke recht
spraak in huwelijkszaken. Naast het Concordaat is een missie-overeenkomst 
gesloten, volgens welke de diocesen en missie-staties steun van den Staat zullen 
genieten, terwijl voor de gebouwen der missie-staties gratis grond ter beschik
king zal worden gesteld. (De Maasbode van 7 Mei 1940. Ochtendblad). 
80. Zie hierover „Portugal", Engelsche uitgave, no. 2, pag. 13; no. 11, pag. 
23—25 en no. 21/22, pag. 55. Merkwaardig is de beschouwing van Salazar 
over de verhouding tusschen den neutralen staat en de kloosterorden bij 
Teixeira, pag. 95—96. 
81. „L'Église... nous rappelle que ses missionnaires doivent renoncer à 
tout intérêt d'ici-bas, à tout soud de propagande nationale, ne connaître que 
le Christ, et qu'ils sont envoyés pour fonder des églises qui se suffisent à elles-
mêmes avec leur clergé complet." Maritain: „Primauté du spitituel", pag. 
146—147. De subsidies van den Staat voor de missies zijn van 1929 tot 1936 
bijna met 250% vermeerderd. Vgl. Galväo: „О Impèrio", pag. 51; „The 
New State in theory and in practice", pag. 47; de redevoering van Salazar 
in „Portugal", Engelsche uitgave, no. 8, supplement, en ditzelfde tijdschrift, 
no. 21/22, pag. 54—59. 
82. Discursos, I, pag. 237. Vgl. De Maeztìi, pag. 120. 
83. Anonymus, pag. 1324—1325. Deze schrijver wijst er op, dat deze modus 
vivendi moeilijk te vereenigen schijnt met de cañones 1450, 1451 en 1453 
C.I.C., temeer nu het een Staat betreft, die officieel van de Kerk gescheiden is. 
„Attamen quia R. Pontifex est supra ius commune, si ipse voluerit, poterit 
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ЬЬ. 394—402 
ex privilegio sicut ante Codicem ius patronatus concedere." Coronata: „Insti-
tudones iuris canonici", deel Π, pag. 398. 

AANTEEKENINGEN BIJ: HET PORTUGEESCH KOLONIAAL 
IMPERIUM. 

1. Discursos, I, pag. 324. 
2. Vgl. De Reynold, pag. 293; Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 180; 
Kuyper, deel II, pag. 499. Een vergelijkend beeld is mogelijk door de volgende 
cijfers, ontleend aan Knaurs Weltatlas, uitgave 1928, waarbij de cijfers voor 
Italië met die van Abessynië vermeerderd zijn: 

Land: Oppervlak in Uni*: Aantal irtwoners: 
Koloniën: Mandaten: Koloniën: Mandaten: 

Engeland 34.612.000 2.566.000 400.400.000 9.700.000 
Frankrijk . . ' . . . 11.471.000 632.000 51.500.000 6.000.000 
Italië 3.375.100 11.738.000 
Portugal 2.428.900 8.847.000 
België 2.385.100 54.000 8.945.000 3.000.000 
Nederland 2.030.400 51.215.000 
3. Men zie het atlasje „L'Empire colonial portugais" en „Portugal", Engelsche 
uitgave, no. 21/22, pag. 18—22. 
4. Een zeer uitgebreid overzicht van de staatsinstellingen der koloniën geeft 
het tijdschrift „Portugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 28—36. Zie ook 
Galvao, pag. 20—22. 
5. Discursos, I, pag. 234—235, letterlijk herhaald in П, pag. 84—85. Vgl. 
Discursos, I, pag. 326; Π, pag. 156; Galvâo, pag. 6—7 en 31. 
6. Vgl. art. 91—9° der Grondwet en het daarover op pag. 72 gezegde. 
7. „Le droit public de l'État Nouveau", pag. 15; „Portugal", Engelsche uit
gave, no. 8, pag. 13. 
8. Galvao, pag. 7; Carvalho, pag. 18; Discursos, Π, pag. 80 en 82; „Por
tugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 4. 
9. Ook de Grondwet spreekt in art. 61 van de „overzeesche bezittingen". 
10. Vgl. De Reynold, pag. 293; Galvao, pag. 9. Nog steeds hebben de kolo
niën eigen muntstelsel en eigen militaire organisatie. Pommeranz-Liedtke, 
pag. 184. 
11. Ferro: „Salazar", pag. 157. 
12. Sinds 1932 zijn inderdaad alle koloniale begrootingen in evenwicht en 
een aantal vertoont zelfs een positief saldo. Galvâo, pag. 26—30. 
13. Koloniaal Charter, art. 38—40, 43 en 47. Vgl. Galvâo, pag. 13. 
14. Pereira dos Santos, pag. 235. 
15. Galvâo, pag. 17; vgl. pag. 55. 
16. Volgens prof. Mario de Albuquerque heeft de beschouwingswijze der 
Portugeezen hen steeds behoed voor rassenwaan, maar ook voor het idealiseeren 
van den primitieven wilde en voor beïnvloeding door negercultuur. „Por
tugal", Engelsche uitgave, no. 11, pag. 4. Bijzonder uitvoerig over dit vraag-
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biz. 402—405 
stuk is De Maeztú, die onder zijn „Defensa de la Hispanidad" ook Portugal 
begrijpt. Vgl. pag. 33—34. „Lo que ha sentido siempre nuestro pueblo, en las 
horas de fe y en las de escepticismo, es su igualdad esencial con todos los otros 
pueblos de la tierra." Ab typeerend haalt hij de woorden aan van Alonso 
de Ojeda, die deze bij zijn landing op de Antillen in 1509 tot de inboorlingen 
richtte: „Dios Nuestro Señor, que es único y eterno, creó el cielo y la tierra 
y un hombre y una mujer, de los cuales vosotros, yo y todos los hombres que 
han sido y serán en el mundo, descendemos." Ook de Spanjaarden hebben 
rasmenging bevorderd. Pag. 63, 82 en 321. Vgl. De Poncins: „Le Portugal 
renaît", pag. 167—168; Sieburg, pag. 112; Oliveira Martins, deel I, pag. 45 
en 261 ; II, pag. 21 en 27; Van Balen, pag. 63. Over de stierengevechten, zie 
bij dezen pag. 137—148. 
17. Vgl. Legrand, pag. 123; Carvalho, pag. 46. Zoo verloren de Hollanders 
b.v. Brazilië en Angola door het optreden der inlanders. „Portugal", Engelsche 
uitgave, no. 21/22, pag. 15 en 50—51. 
18. „To-day there is in Africa a great contrast between the way the Portu
guese and British regard their black colonials. A result is that the Portuguese 
for centuries retained their colonial Empire without the help of any consider
able army." Derrick, pag. 25. Vgl. Galvâo, pag. 47. 
19. Aldus de Afrika-kenner Wenlersse in zijn werk „Noir et blanc", geciteerd 
in „Portugal", Engelsche uitgave, no. 11, pag. 5. 
20. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 11, pag. 4—5. 
21. In de Revista Lusitana schreef Dr. Fokker: „We, the Dutch, maintain 
with the Malays relations which may be considered three times more lasting 
than the Portuguese: yet the words they have assimilated from our language 
are about one half the number they picked up from the Portuguese." „Por
tugal", Engelsche uitgave, no. 11, pag. 7, en no. 21/22, pag. 59. 
22. Galvâo, pag. 47-48. 
23. Het aantal assimilados in alle koloniën tezamen bedraagt ongeveer 200.000. 
„Portugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 20 en 52. 
24. Voor een uitvoerig overzicht van het arbeidsrecht der inboorlingen zie 
„Portugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 51—54. Koloniaal Charter, 
art. 15, 22,16, 23, 24,17,18, 21,19, en 20. 
25. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 23. 
26. Vgl. Discursos, II, pag. 117. 
27. „Portugal", Engebche uitgave, no. 21/22, pag. 15—16; Galvâo, pag. 54. 
28. Volgens het door Lord Haily in 1938 uitgegeven werk „An African 
survey" is het gemiddeld percentage voor de Engelsche, Fransche en Belgische 
koloniën dooreen genomen 0.19%, dat voor de Portugeesche 1.14%. „Por
tugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 21; Galvâo, pag. 45. 
29. Vgl. Discursos, Π, pag. 156—161. 
30. Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 183—184 wijzen op de vrijwel 
onbekende, doch buitengewone prestaties van de Portugeesche kolonisators 
met betrekking tot het bevorderen en het overbrengen naar andere 
werelddeelen van tal van gewassen en cultures. Zie verder Van Balen, 
pag. 202—216. 
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Wz. 406-413 
31. Discursos, I, pag. 335. Zie over de opleving der koloniën verder het geci
teerde artikel van Deedes. 

AANTEEKENINGEN BIJ: DE BUITENLANDSCHE BETREKKINGEN. 

1. Vgl. Schaepman, pag. 79—θΟ. 
2. Pereira dos Santos, pag. 226—227 en 229; De Reynold, pag. 294—295. 
3. Vgl. Nickel, pag. 105, 231—232; Nouwens, pag. 394. 
4. Grondwet 1911, art. 73. Vgl. Many, pag. 67. Over de onvereenigbaarheid 
van „macht is recht" en arbitrage, Huizinga, pag. 107. Vgl. Schmitt, pag. 8. 
De leiding der buitenlandschc betrekkingen berust krachtens art. 81—7° bij 
het Staatshoofd. Ditzelfde artikel vermeldt ook uitdrukkelijk de arbitrage-
verdragen. Vgl. ook art. 91—6e. 
5. „O Estado Novo", pag. 5. 
6. Discursos, I, pag. 80; Π, pag. 38, 223—224 en 96. 
7. Discursos, Π, pag. xii—xiii en 38; Ferro: „Salazar", pag. 215; „Portugal", 
Engelsche uitgave, no. 2, pag. 7; Ferro: „Salazar", pag. 217. „Die Leugnung 
der Sitdichkeit für den internationalen Verkehr muss auf die Dauer auch die 
sittliche Grundlage des inneren Staatslebens zerstören, und zwar um so sicherer, 
je blendender ihre äusseren Erfolge sind." Zeller, geciteerd bij Mausbach, 
pag. 232—233. 
8. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 5—6. 
9. Ferro: „Salazar", pag. 216; Discursos, I, pag. 129 cn 233. Men vergelijke 
den brief, door Kardinaal Pacelli gericht aan de Fransche Sociale Week te 
Rijssel, Hentzen, pag. 803. 
10. Discursos, I, pag. 128—129 en 296; Voorrede tot „Une révolution dam 
la paix", pag. xxii. Vgl. Kuin, pag. 203; Pirou, pag. 191. 
11. Vgl. Gide et Rist, pag. 431; Ferro: „Salazar", pag. 215. 
12. Freppel Cotta, pag. 130; Femandes, pag. 11—12 en 15; „Dez anos na 
pasta das Finanças", pag. 91 en 125—126; „De economische toestand in het 
buitenland", Jrg. 3, no. 2, pag. 32, 43 en 49; „L'organisation économique et 
sociale au Portugal", pag. 3; Discursos, I, pag. 36; „Portugal", Fransche uit
gave, no. 28, pag. 17. „Die gegenwärtige Einfuhr fremder Industrieerzeugnisse 
und anderer Produkte in grösseren Mengen — wenn man von den Kolonial
waren, Tee, Kaffee, Zucker u.s.w. absieht — beschränkt sich auf verhältnis
mässig wenige Artikel, weil Portugal in der glücklichen Lage ist, die meisten 
Dinge, die es braucht, selbst zu besitzen und zu produzieren." Pommeranz-
Liedtke und Richert, pag. 189. 
13. Discursos, II, pag. 160; I, pag. 35; Ferro: „Salazar", pag. 218; en zijn 
toelichting op de begrooting voor 1938. Vgl. Hentzen, pag. 799 en 802; Von 
Nell Breuning, pag. 171; „Quadragesimo Anno", no. 89; „Divini Redemp-
toris", no. 76. 
14. De Reynold, pag. 295. 
15. Discursos, II, pag. xiii—xiv en 326; I, pag. 231—232; Du Gard, pag. 130. 
16. Discursos, II, pag. 79—80 en 115—116; decreet-wet no. 26.057 van 16 
November 1935; „Portugal", Engelsche uitgave, no. 2, pag. 7. 
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biz. -Ш—M7 
17. Discursos, I, pag. 232 en 373 ; П, pag. 77 en 79 ; Ferro : „Salazar", pag. 216. 
Vgl. Hentzen, pag. 806; Kuin, pag. 204—205. 
18. Discursos, Π, pag. 332; vgl. I, pag. 233. 
19. Discursos, II, pag. 51, I, pag. 79. Op de stad Olivença, bij den Vrede 
van Madrid in 1801 aan Spanje afgestaan, laat Portugal geen rechten meer 
gelden. Lopes, pag. 32; Legrand, pag. 139. Verder Derrick, pag. 140—141. 
20. Mussolini: „La dottrina del Fascismo", pag. 849. Vgl. Huizinga, pag 
109—110; Spengler, pag. 24. 
21. Vgl. Discursos, II, pag. 37—38 en 278; Du Gard, pag. 131; „Portugal", 
Fransche uitgave, no. 34, supplement; Maritain: „Primauté du spitituel", 
pag. 110. 
22. Ferro: „Salazar", pag. 47-^8. 
23. Derrick, pag. 140—141. 
24. Du Gard, pag. 123. Vgl. Koenraadt en Van Poll, deel I, pag. 196—197; 
Maritain: „Primauté du spirituel", pag. 237 e.V.; Hoogveld: „Het wezen der 
volksgemeenschap", pag. 20—21. 
25. Vgl. den Decaloog van den Nieuwen Staat, art. 9; Pommeranz-Liedtke 
und Richert, pag. 199—200; Casanovas, pag. 30. 
26. In zijn inleiding op het werk van Ferro, pag. 46—47. Men herinnert zich 
gaarne de woorden van Richard Wagner: „Beethoven", pag. 88: „dem Welt
beglücker gehört der Rang noch vor dem Welteroberer!" 
27. Discursos, Π, pag. 214, 278, xvi—xvii en 328. Vgl. Maritain: „Hu
manisme intégral", pag. 234—235. 
28. „Portugal", Fransche uitgave, no. 33, pag. 3. Vgl. Discursos, II, pag. 224; 
Diirio de Noticias van 28 Oct. 1938; Alcobaça, pag. 17; „O Estado Novo", 
pag. 50. Ministerieele beschikking no. 9.151 van 13 Jan. 1939. 
29. Discursos, Π, pag. 224; „Portugal", Fransche uitgave, no. 34, supplement. 
„O Estado Novo", pag. 53; „The Néw State in theory and in practice", 
pag. 68. 
30. „„A union of Iberian Soviet republics — that is our aim", said Largo 
Caballero to the American journalist Edward Knoblaugh. „The Iberian 
peninsula will again be one country. Portugal will come in, peaceably we hope, 
but by force if necessary."" Derrick, pag. 18—20, vgl. pag. 134; Sieburg, 
pag. 25; Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 46; Schreiber, pag. 112; 
Kuyper, deel Π, pag. 490. 
31. Vgl. Discursos, Π, pag. 80 en 224—225; „Portugal", Fransche uitgave, 
no. 34, supplement; Van Balen, pag. 14—15. 
32. Lopes, pag. 72 en 111; „The New State in theory and in practice", pag. 
63—64; Unamuno: „Por tierras de Portugal y de España", pag. 19. 
33. Papy et Cadala, pag. 37. Vgl. Unamuno: „Por tierras de Portugal y de 
España", pag. 16—17; Casanovas, pag. 7—8; en het geciteerde artikel van 
Deedes; Van Balen, pag. 136—137. Decreet-wet no. 29.499 van 24 Maart 
1939 ratificeerde het verdrag. 
34. Krachtens artikel 109 § 5 der Grondwet, worden alle diplomatieke en 
consulaire ambtenaren bij decreet benoemd. 
35. Men denke slechts aan het voor Portugal zoo vernederende Engelsch— 
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biz. 418-422 
Fransche verdrag van Sintra in 1809. Vgl. Paxeco, pag. 20; Lopes, pag. 108; 
Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 38—39. 
36. „Portugal", Engelsche uitgave, no. 21/22, pag. 5—6; zie ook de neutrali-
teitsproclamatie in no. 22, pag. 3—4, waarin als constante waarden van de 
Portugeesche buitenlandsche politiek worden genoemd: a. de niet-inmenging 
in Europeesche conflicten; b. onwankelbare trouw aan het bondgenootschap 
met Engeland; с nauwe vriendschap met Brazilië; J. hartelijke betrekkingen 
met Spanje, op grond van het onbetwistbare feit der Iberische dualiteit. Vgl. 
Discursos, Π, pag. 81 en 307—312; Ferro: „Salazar", pag. 223; Paxeco, pag. 12 
en het geciteerde artikel van Deedes. 
37. Maeterlinck: Inleiding op „Une révolution dans la paix", pag. x; Lopes, 
pag. 35; Pommeranz-Liedtke und Richert, pag. 45—46; De Reynold, pag. 172; 
J. Vieira Natividade: „O mosteiro de Alcobaça", pag. 9. 
38. Vgl. Lopes, pag. 23—24; Unamuno: „Por tierras de Portugal y de 
España", pag. 53 en 59; Devane, I, pag. 589 en ΠΙ, pag. 485. 
39. Woorden van Salazar, geciteerd in „O Estado Novo", pag. 63. Vgl. 
Discursos, I, pag. 93. 
40. Ferro: „Salazar", pag. 179. Vgl. Timmermans, pag. 116. 
41. Ferro: „Salazar", pag. 174—175. 
42. „Portugal", Fransche uitgave, no. 36, pag. 14. 
43. De Reynold, pag. 324. Vgl. Galvâo, pag. 8; Lewandowski, pag. 26. 
44. Discursos, Π, pag. 26—27. Vgl. ook I, pag. 375. 
45. Maritain: „Du régime temporei et de la liberté", pag. 84. Vgl. Mag. Dr. 
S. Stokman O.F.M.: „Nieuwe Gemeenschap en wereldbeschouwing". 
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AANHANGSEL. 
VOORBEELD VAN EEN WET ALS BEDOELD IN 

ARTIKEL 91^<> DER CONSTITUTIE. 

MINISTERIE VAN FINANCIËN. 
WET No. 1.943. 

In naam der Natie stelt de Nationale Vergadering vast en kondig ik af de 
volgende wet: 
Art. 1. De Regeering is gemachtigd gedurende het jaar 1937 de heffingen, 
belastingen en overige inkomsten en vorderingen van den Staat te innen, in 
overeenstemming met de bepalingen die de respectieve invordering regelen, 
en hun opbrengst aan te wenden voor de uitgaven, wettiglijk ingeschreven in 
de Algemeene Staatsbegrooting, gedecreteerd voor hetzelfde jaar. 
Art. 2. Eveneens is toegestaan de aanwending van de eigen inkomsten van 
de autonome diensten ter delging van de uitgaven van diezelfde diensten, 
vastgesteld bij de respectieve, behoorlijk goedgekeurde begrootingen. 
Art. 3. De hoogte van de grondbelasting te heffen van de opbrengst van 
onroerende goederen in de steden in het jaar 1937 is bepaald op 10%%. 
Wat de grondbelasting betreft, verschuldigd voor onroerende goederen te stad 
en te land, kan in het jaar 1937, als de toestand van de Schatkist dit veroorlooft, 
worden geliandhaafd de aftrek van 5 % voor de belastingplichtigen, die de 
betaling bewerkstelligen binnen den termijn voor vrijwilhge voldoening, met 
inachtneming van het bepaalde in de § § 1 en 2 van artikel 6 van decreet 
no. 24.124, van 30 Juni 1934. 
Art. 4. In 1937 zal voortgegaan worden met de heffing ter hoogte van 4% 
van de opcenten op de successie- en schenkingsrechten, bedoeld in artikel 2 
van decreet no. 19.969 van 29 Juni 1931, met inachtaeming hierbij van het 
bepaalde in het laatste gedeelte van artikel 1 van decreet no. 20.558 van 
2 November 1931. 
Art. 5. De Regeering zal kunnen afzien, geheel of gedeeltelijk, naarmate de 
toestand van de Schatkist dit veroorlooft, van de heffing gedurende het jaar 
1937 van de belasting voor het openbaar welzijn. 
Art. 6. De Regeering is gemachtigd met de Algemeene Deposito-, Crediet-
en Assurantie-Bank de conversie van haar schuld aan die instelling overeen te 
komen, op zoodanige wijze dat met ingang van 1 Januari 1937 de verschillende 
leeningen tot één zijn gemaakt en de rente is verlaagd in overeenstemming met 
de tegenwoordige samenstelling van de resteerende openbare schuld. 
Art. 7. De Regeering zal in het jaar 1937 voortgaan met de volgende aan-
koopen, werken en verbeteringen; voor de daartoe dienende uitgaven, in dit 
jaar te bewerksteUigcn in overeenstemming met de vastgestelde plannen, zal 
zij in de Begrooting de noodige artikelen opnemen: 
a. Herbewapening van het leger, teneinde de volledige uitwerking van de 
militaire opleiding te verzekeren, daarbij inbegrepen de noodzakelijke instal
laties; zoo noodig kan de toelage, vastgesteld in artikel 16 van het decreet 
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no. 26.177 van 31 December 1935, worden verhoogd of de in genoemd artikel 
gestelde termijn van geldigheid worden verkort; 
b. Uitbreiding van de werken in de zee en op het land voor de installatie 
van de diensten van de vlootbasis te Lissabon en voortzetting van de uitvoering 
van het plan betreffende den dienst van watervliegtuigen; 
с Nationaal telegraaf- en telefoonnet: verdere installaties; 
d. Nieuwe of aanvullende werken in de voornaamste havens voor handel en 
visscherij ; 
e. Werken of verbeteringen van constructie, vernieuwing en uitbreiding van 
materiaal der spoorwegen (deelneming van den Staat); 
ƒ. Wegenbouw te Lissabon en in het gebied van de Zonnekust, meer in het 
bijzonder den kustweg, de auto-strada van Lissabon naar Cascáis en de ver
bindingen van de hoofdstad met het net van hoofdwegen; 
g. Bouw van het stadion te Lissabon. 
Art. 8. De Regeering zal in de Begrooting voor 1937 artikelen opnemen 
bestemd voor de aanschaffing van nieuwe of de uitbreiding van bestaande 
installaties voor scholen van de verschillende trappen of soorten van onder
wijs, binnen de ramen van de algemeene plannen, door de Regeering goed
gekeurd krachtens wet no. 1.914 van 24 Mei 1935. 
Art. 9. De Regeering zal in de Begrooting voor 1937 de noodige artikelen 
opnemen voor de voortzetting van de onderzoekingen betreffende de werken 
voor irrigatie, bedijking en drooglegging van gronden, evenals ter betaling 
van de onkosten van de reeds aanbestede werken; nieuwe aanbestedingen 
zullen niet worden gedaan zonder goedkeuring der plannen volgens wet 1.914 
van 24 Mei 1935. 
Art. 10. In de Begrooting voor 1937 zullen wederom worden opgenomen de 
noodige toelagen ter uitbreiding van de onderzoekingen betreffende de benut
ting van waterkracht en voor onderzoekingen, navorschingen en boringen ter 
vaststelling van de mogelijkheden voor de binnenlandsche productie van brand
stoffen. 

Het bovenstaande worde gepubliceerd en nageleefd. 

Paleizen der Regeering van de Republiek, 17 December 1936. Antonio Óscar 
de Fragoso Cannona. Antonio de Oliveira Salazar. 

(Diàrio do Govèrno van Donderdag 17 December 1936, Serie I, no. 295). 
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GRONDWET DER PORTUGEESCHE 
REPUBLIEK. 

Goedgekeurd door het Nationaal Plebisciet van 19 Maart 1933, in werking 
getreden op 11 April van dat zelfde jaar en gewijzigd door de wetten no. 1.885, 
1.910, 1.945, 1.963 en 1.966, respectievelijk van 23 Maart en 23 Mei 1935, 
21 December 1936,18 December 1937 en 23 April 1938. 

(De cijfers tusschen 0 verwijzen naar de bladzijden van dit boek). 

DEEL I. 

OVER DE FUNDAMENTEELE WAAR
BORGEN (150). 
TITEL I. 
OVER DE PORTUGEESCHE NATIE. (26). 

Í. Het grondgebied van Portugal is dat, wat het op dit oogen-
blik toebehoort, en omvat: 
1. In Europa: het Vasteland en de archipels van Madeira en de 
Azoren; 
2. In West-Afrika: de Kaap-Verdische eilanden, Guinea, de 
eilandengroep van S. Tomé en Principe, S. Joâo Baptista de 
Ajudá, Cabinda en Angola; 
3. In Oost-Afrika: Mozambique; 
4. In Azië: den Staat van Indie en Macao met de daarbij liggen
de eilanden; 
5. In Oceanie: Timor met de daarbij liggende eilanden. (26, 72, 
394—395). 
§. De Natie doet geen afstand van de rechten, die zij mocht 
bezitten of verwerven op eenig ander grondgebied. (28, 395). 
2. Geen deel van het nationaal grondgebied kan in eigendom 
verworven worden door de Regeering of een publiekrechtelijk 
lichaam van een vreemd land, behoudens voor het installeeren 
van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, mits dit 
geschiedt op voet van wederkeerigheid ten gunste van den 
Portugeeschen Staat. (398). 
3. De Natie vormen alle Portugeesche burgers, binnen of buiten 
haar grondgebied wonende. Zij worden geacht onderworpen te 
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zijn aan den Portugeeschen Staat en diens wetten, behoudens de 
toepasselijke bepalingen van internationaal recht. (26, 43, 335). 
§. De vreemdelingen, die in Portugal verblijven of daar woon
achtig zijn, zijn eveneens onderworpen aan den Portugeeschen 
Staat en diens wetten, onverminderd hetgeen te dier zake door 
het internationaal recht is voorgeschreven. (335). 
4. De Portugeesche Natie vormt een onafhankelijken Staat, 
wiens souvereiniteit slechts als grenzen erkent: voor zijn inwen
dige orde de moraal en het recht; en, wat de internationale ver
houdingen aangaat, de beperkingen, voortvloeiende uit vrijelijk 
aangegane conventies en verdragen of uit het vrijelijk aanvaarde 
gewoonterecht. De Staat behoort samen te werken met andere 
Staten in het voorbereiden en toepassen van maatregelen, die van 
belang zijn voor den vrede onder de volkeren en den vooruit
gang van het menschelijk geslacht. (28, 322, 390, 406—413). 
§. Portugal is voorstander van arbitrage als middel tot beslech
ting van internationale geschillen. (407). 
5. De Portugeesche Staat is één ondeelbare en corporatieve 
Republiek, gegrond op de gelijkheid der burgers voor de wet, 
op het feit dat geen enkele klasse is uitgesloten van de zegeningen 
der beschaving, en op de deelneming van alle structureele ele
menten der Natie aan het bestuur en den wetgevenden arbeid. 
(27, 30, 195, 313, 319, 335, 355 n. 129). 
§. De gelijkheid voor de wet brengt met zich de benoembaar
heid tot openbare ambten, in overeenstemming met bekwaam
heid of bewezen diensten, en de loochening van ieder voorrecht, 
ontleend aan geboorte, adel, adellijken titel, sexe of maatschappe-
lijken stand, behoudens, wat de vrouw betreft, de verschillen, 
voortvloeiende uit haar natuur en vereischt door het welzijn 
van het gezin, en, wat de lusten en lasten der burgers aangaat, 
hetgeen opgelegd wordt door de verschillende omstandigheden 
en den aard der dingen. (31 n. 6, 335). 
6. Het is de taak van den Staat : 
1. De eenheid der Natie te bevorderen en een rechtsorde te 
vestigen, door de rechten en vrijheden te omschrijven en te doen 
eerbiedigen, die ten gunste der individuen, gezinnen, plaatselijke 
zelfbesturen en andere gemeenschappen van openbaren of parti-
culieren aard door de moraal, de rechtvaardigheid of de wet 
worden opgelegd. (27, 249 n. 257, 334). 

531 



2. Alle maatschappelijke werkzaamheden te coördineeren, aan 
te moedigen en te richten naar hun bestemming, en de verschil
lende belangen op rechtvaardige wijze in overeenstemming met 
elkander te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
rechtmatige ondergeschiktheid van de bijzondere belangen aan 
het algemeene. (331). 
3. Te ijveren voor de verbetering der levensomstandigheden 
van de maatschappelijk meest misdeelde klassen en zich er tegen 
te weer te stellen, dat deze dalen beneden een menschelijkerwijs 
voldoende bestaansminimum. (294). 

TTTEL П. 
OVER DE BURGERS. 

7. De burgerlijke wet bepaalt hoe men de hoedanigheid van 
Portugeesch burger verwerft en hoe men deze verliest. De Portu-
geesche burger is in het genot van de rechten en vrijheden, vervat 
in de Grondwet, behoudens de beperkingen bij de wet vastge
steld ten aanzien van de genaturalisecrden. (108n.203, 334—335). 
§. De vreemdelingen, woonachtig in Portugal, zijn in het genot 
van dezelfde rechten en vrijheden, tenzij de wet anders bepaalt. 
Hiervan zijn uitgezonderd de staatkundige bevoegdheden en de 
publiekrechtelijke, die een verplichting opleggen aan den Staat. 
Evenwel wordt, wat deze laatste betreft, wederkeerigheid be
tracht met betrekking tot de gunsten, door andere Staten aan 
Portugeesche onderdanen toegestaan. (335). 
8. De persoonlijke rechten en vrijheden der Portugeesche 
burgers zijn: 
1. Het recht op het leven en de ongeschondenheid van lichaam ; 
(336). 
2. Het recht op den goeden naam en reputatie; (336). 
3. De vrijheid en onschendbaarheid van belijdenis en uitoefe
ning van den godsdienst. Niemand kan uit hoofde daarvan wor
den vervolgd, van een recht beroofd of van eenigen verbindenden 
regel of burgerpUcht worden vrijgesteld. Niemand zal verphcht 
zijn op te geven welken godsdienst hij belijdt, tenzij bij statistisch 
onderzoek bevolen door de wet; (108 n. 203, 336, 383, 390). 
4. De vrijheid van meeningsuidng in welken vorm ook; 
(341 —343). 
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5. De vrijheid van onderwijs; (169, 336). 
6. De onschendbaarheid van de woning en het briefgeheim, 
binnen de grenzen door de wet bepaald; (108 n. 203, 338). 
7. De vrijheid der keuze van beroep of soort van arbeid, nij
verheid of handel, behoudens de wetteHjke beperkingen vereischt 
door het algemeen welzijn, en de monopolies, die alleen de Staat 
en de plaatselijke bestuurscolleges zullen kunnen verleenen binnen 
de termen der wet, uit beweegredenen van erkend nut voor de 
gemeenschap; (108 n. 203, 274, 287, 336). 
8. Niet te worden beroofd van zijn persoonlijke vrijheid, noch 
te worden gevangen genomen zonder met redenen omkleed 
bevel van den rechter, behoudens in de gevallen voorzien in de 
paragrafen 3 en 4; (338—339). 
9. Niet strafrechtelijk te worden veroordeeld anders dan uit 
kracht van een voorafgaande wet, die de handeling of de nalatig
heid strafbaar stelt; (108 n. 203, 340). 
10. Aanspraak te hebben op een contradictoir onderzoek, 
waarbij aan de verdachten zoowel vóór als na de nauwkeurige 
vaststelling van de beschuldiging de noodzakelijke waarborgen 
voor hun verdediging worden gegeven; (339). 
11. Het niet bestaan van levenslange straffen aan den lijve, noch 
van de doodstraf, behoudens, wat deze laatste betreft, het geval 
van oorlogvoering met een vreemde mogendheid, als wanneer 
zij op het terrein van de vijandelijkheden ten uitvoer moet 
worden gelegd; (340). 
12. Het niet bestaan van algeheele verbeurdverklaring van het 
vermogen, noch van overdracht van eenigerlei straf op een 
anderen persoon dan den schuldige; (340). 
13. Het niet bestaan van gevangenisstraf voor wanbetaling van 
gerechtskosten en zegelrechten; (339). 
14. De vrijheid van vereeniging en vergadering; (220, 341). 
15. Het recht van eigendom en de bevoegdheid om dit bij 
leven of dood over te dragen, onder de voorwaarden, vastge
steld door de burgerlijke wet; (108 n. 203, 336). 
16. Geen belastingen te betalen, die niet in overeenstemming 
met de Grondwet zijn vastgesteld; (365). 
17. Het recht op vergoeding van elke daadwerkelijk toege
brachte schade, in overeenstemming met de bepalingen van de wet. 
Wat schade betreft van onstoffelijken aard, kan deze voorschrij-
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ven dat de vergoeding zal geschieden in geld; (108 n. 203, 338). 
18. De bevoegdheid om zich, ter verdediging van zijn rechten 
of van het algemeen welzijn, met vertoogen of petities, bezwaar
schriften of klachten te wenden tot de organen der souvereiniteit 
of welke andere autoriteiten ook; (364—365). 
19. Het recht van verzet tegen onverschillig welke bevelen, 
die inbreuk mochten maken op de gewaarborgde persoonlijke 
vrijheden, mits deze niet wettelijk geschorst zijn, en dat om met 
geweld een aanval van particulieren afte slaan, wanneer het niet 
mogelijk is een beroep te doen op de openbare macht; (144, 365). 
20. De mogelijkheid van herziening van strafvonnissen, waar
bij verzekerd is het recht op vergoeding van geleden verlies en 
schade, door 's Lands Schatkist te betalen aan den onschuldig 
veroordeelde of diens erfgenamen, volgens een wettelijk te 
regelen procedure; (108 n. 203, 339). 
§ 1. De opsomming van deze rechten en vrijheden sluit niet uit 
het bestaan van welke andere ook, die berusten op de Grondwet 
of de wetten. Zij dienen te worden verstaan in dier voege, dat 
de burgers steeds van hen gebruik zullen moeten maken zonder 
de rechten van derden te schenden of vergrijpen te plegen tegen 
de belangen der samenleving of de beginselen der moraal. 
(366, 390—391). 
§ 2. Bijzondere wetten zullen de uitoefening regelen van de 
vrijheid van meeningsuiting, van onderwijs, van vereeniging en 
van vergadering. Wat de eerste aangaat, moeten deze preventief 
of repressief verhinderen het bederf van de openbare meening in 
haar functie van maatschappelijke kracht, en zij moeten de mo
rcelé integriteit der burgers beveiligen. Aan dezen zal het recht 
zijn gewaarborgd kosteloos een rechtzetting of verdediging te 
doen opnemen in de periodiek verschijnende uitgave, waarin zij 
beleedigd of belasterd mochten zijn, zonder dat dit afbreuk doet 
aan eenigerlei andere aansprakelijkheid of aan een door de wet 
voorgeschreven vervolging. (108, n. 203,169,336,341,343, 345). 
§ 3. Het is toegestaan iemand gevangen te nemen zonder met 
redenen omkleed bevel van den rechter bij betrapping op heeter-
daad en bij volvoering van of geslaagde of verijdelde poging tot 
de volgende misdrijven: aanslagen op de veiligheid van den 
Staat; vervalsching van munten, bankpapier en staatsschuld-
bewijzen; opzettelijken doodslag; inbraak of roof; diefstal, op-
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lichting of verduistering, indien bij herhaling gepleegd; bedriege-
lijke bankbreuk; brandstichting; vervaardiging, bewaring of ge
bruik van bommen en andere gelijksoortige heische machines. 
(339). 
§ 4. Buiten de gevallen aangeduid in de vorige paragraaf kan 
iemand alleen worden opgesloten in een staatsgevangenis of 
worden vastgehouden in een particuHere woning of een krank
zinnigengesticht op schriftelijk bevel van de bevoegde overheids-
personen en, wanneer de wet dit toestaat, moet de beschuldigde 
worden vrijgelaten indien hij voldoende zekerheid stelt of zich 
een vaste verblijfplaats laat aanwijzen met de verplichting, zich 
ter beschikking te houden van de overheid. (108 n. 203, 339). 
Tegen machtsmisbruik zal men een beroep kunnen doen op het 
buitengewone rechtsmiddel van Habeas Corpus, onder de voor
waarden bij afzonderlijke wet vastgesteld. (339). 
9. Aan ieder die in vasten dienst is bij den Staat, de plaatselijke 
bestuurscolleges en de rechtspersoonlijkheid hebbende instellingen 
die van nut zijn voor het openbaar bestuur, of bij maatschappijen 
die met één dezer lichamen overeenkomsten hebben aangegaan, 
wordt het recht op behoud van de betrekking gewaarborgd 
gedurende den tijd, dat hij zijn militairen dienstplicht vervult. 
(366). 
10. De Staat zal eereteekenen of belooningen toekennen aan 
de burgers, die zich mochten onderscheiden door hun persoon
lijke verdiensten of door hun verrichtingen van civielen of mili
tairen aard, alsmede aan vreemdelingen uit beweegredenen van 
internationaal belang. De wet zal de orden, de versierselen, de 
medailles of de diploma's vaststellen, tot dit doeleinde bestemd. 
(108 n. 203, 335). 
11. Het is aan de organen der souvereiniteit verboden om, 
gezamenlijk of afzonderlijk, de Grondwet te schorsen of de in 
haar vervatte rechten te verkorten, behalve in de gevallen, in 
deze Grondwet zelve voorzien. (133—134, 328, 365). 

TITEL Ш. 
OVER HET GEZIN. 

12. De Staat waakt over de vorming en de bescherming van 
het gezin, als bron van behoud en ontwikkeling van den stam, 
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als eerste grondslag voor de opvoeding, de tucht en de harmonie 
in de samenleving en als fundament van de staaatkundige en ad
ministratieve orde, door zijn groepeering en vertegenwoordiging 
in buurtschap en gemeente. (158, 161—162). 
13. De vorming van het gezin berust: 
1. Op het huwelijk en de wettige afstamming; (165). 
2. Op de gelijkheid van rechten en plichten der beide echtge-
nooten met betrekking tot het onderhoud en de opvoeding hun
ner wettige kinderen; (166). 
3. Op de verplichting tot inschrijving van het huwelijk en van 
de geboorten der kinderen in de registers van den Burgerlijken 
Stand. (165). 
§ 1. De burgerlijke wet stelt de normen vast betreffende de 
personen en goederen der echtgenooten, de ouderlijke macht en 
de voogdij, het erfrecht in de rechte- en in de zij-linie en het 
recht op alimentatie. (108 n. 203,165). 
§ 2. Aan de wettige kinderen wordt de volheid van rechten 
verzekerd, noodzakelijk voor de orde en de hechtheid van het 
gezin. Aan de natuurlijke kinderen worden, voorzoover zij ge
wettigd kunnen worden, zelfs reeds vóór hun geboorte, rechten 
toegekend overeenkomstig den toestand, waarin zij zich be
vinden, in het bijzonder dat van alimentatie door middel van 
onderzoek naar de personen, waarop de verplichting rust deze 
te verschaffen. (165). 
14. Teneinde het gezin te beschermen is het de taak van den 
Staat en de plaatselijke zelfbesturen: 
1. De totstandkoming van afzonderlijke eigen woningen, 
waarbij rekening is gehouden met de eischen der hygiëne, 
en de instelling van het gezinsvermogen te begunstigen; 
(166, 180). 
2. Het moederschap te beschermen; (166,176—177). 
3. De belastingen te regelen in overeenstemming met de wettige 
lasten van het gezin en de invoering van het gezinsloon te be
vorderen; (166, 179, 260). 
4. Aan de ouders de vervulling van hun plicht om hun kinderen 
te onderrichten en op te voeden te vergemakkelijken, door met 
hen samen te werken door middel van openbare instellingen van 
onderwijs en opvoedingsgestichten, of door de particuliere in
stellingen te begunstigen, die zich het zelfde doel stellen; (166). 
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5. Alle maatregelen te nemen teneinde zedenbederf te voor
komen. (166,176—177). 
15. Het register van den burgerlijken stand der burgers is voor
behouden aan den Staat. (165 n. 44). 

TITEL IV. 
OVER DE CORPORATIEVE ORGANISMEN. (342). 

16. Het is de taak van den Staat om, mits zich geen wetsbepa
ling hiertegen verzet, alle corporatieve organismen van moreelen, 
cultureelen of economischen aard goed te keuren en hun vorming 
te bevorderen en te ondersteunen. (97 n. 180, 220, 307, 342). 
17. De corporatieve organismen, waarop het voorgaande ar
tikel betrekking heeft, zullen hoofdzakelijk beoogen: doeleinden 
van wetenschappelijken, letterkundigen of artistieken aard of 
zulke, die betreffen de lichamelijke opvoeding; doeleinden be
treffende den bijstand aan hulpbehoevenden, weldadigheid of 
armenzorg; doeleinden betreffende technische vervolmaking of 
belangengemeenschap. (97 n. 180, 307, 311, 342). 
§. De inrichting en de functies van deze corporatieve organismen 
zullen door afzonderlijke normen worden geregeld. (217). 
18. De vreemdelingen, woonachtig in Portugal, kunnen deel 
uitmaken van de corporatieve organismen volgens de regels door 
de wet te stellen ; het is hun echter verboden zich in te laten met 
de uitoefening van de staatkundige rechten, aan deze organismen 
toegekend. (97 n. 180, 223). 

TITEL V. 
OVER HET GEZIN, DE CORPORATIEVE ORGANISMEN EN DE 
PLAATSELIJKE ZELFBESTUREN ALS POLITIEKE ELEMENTEN. (158). 

19. Het recht om de buurtschapsbesturen te verkiezen komt bij 
uitsluiting aan de gezinnen toe. (158—159, 315). 
§. Dit recht wordt uitgeoefend door het gezinshoofd. (158—159). 
20. In de corporatieve organismen zullen alle werkzaamheden 
der Natie organisch zijn vertegenwoordigd. Hun komt het recht 
toe deel te nemen aan de verkiezing van de gemeentekamers en 
de provincie-besturen en aan de samenstelling van de Corpora
tieve Kamer. (97 n. 180, 307, 312, 317, 318). 
21. In de politieke organisatie van den Staat werken de buurt-
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schapsbesturen mede aan de verkiezing van de gemeentekamers 
en deze op hun beurt aan die van de provincie-besturen. De 
plaatselijke zelfbesturen zullen in de Corporatieve Kamer ver
tegenwoordigd zijn. (97 n. 180, 159, 315, 317, 318). 

TITEL VI. 
OVER DE OPENBARE MEENING. 

22. De openbare meening is fundamenteel element van 's Lands 
politiek en bestuur. Het is de taak van den Staat haar te be
schermen tegen alle invloeden, die haar een richting zouden ge
ven strijdig met de waarheid, de gerechtigheid, het goede be
stuur en het algemeen welzijn. (345—346, 385). 
23. De pers vervult een functie van openbaren aard. Daarom 
zal zij niet kunnen weigeren omtrent zaken van nationaal belang 
officieuze mededeelingen van normale afmetingen op te nemen, 
die haar door de Regeering mochten worden toegezonden. (351). 

TITEL П. 
OVER DE ORDE IN HET OPENBAAR BESTUUR. 

24. De ambtenaren staan in dienst van de gemeenschap en niet 
van de een of andere partij of organisatie van bijzondere be
langen. Zij moeten het gezag van den Staat eerbiedigen en doen 
eerbiedigen. (222). 
25. De personen, die in dienst staan van de plaatselijke zelf
besturen en de rechtspersoonlijkheid hebbende instellingen die 
van nut zijn voor het openbaar bestuur, evenals degenen, die 
werken in ondernemingen die diensten verzorgen van openbaar 
belang, zijn onderworpen aan den tuchtregel, in het voorgaande 
artikel vastgesteld. (222). 
26. De staking, krachtens onderlinge afspraak, van den arbeid 
bij de diensten van de overheid of die van algemeen belang, zal 
met zich brengen het ontslag van de schuldigen, nog afgezien 
van de verdere verantwoordelijkheid, omschreven bij de wet. 
(222, 247). 
27. Het is niet geoorloofd betrekkingen van den Staat of van de 
plaatselijke zelfbesturen, of van dezen en genen gelijktijdig te be-
kleeden, tenzij onder de voorwaarden voorzien in de wet. 
(108 n. 203, 256). 
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§. Het geheel van regels betreffende de onvereenigbaarheid, 
hetzij van openbare ambten onderling, hetzij van deze met de 
uitoefening van andere beroepen, zal worden vastgesteld in een 
afzonderlijke wet. (108 n. 203, 257). 
28. Alle burgers zijn verpücht aan den Staat en de plaatseHjke 
zelfbesturen medewerking te verkenen en diensten te bewijzen 
overeenkomstig de wetten, en, naar gelang van hun bezit, hun 
bijdrage te geven ter dekking van de openbare lasten. (108 
n. 203, 366). 

TITEL vm. 
OVER DE ECONOMISCHE EN SOCIALE ORDE. 

29. De economische organisatie van de Natie moet de productie 
en den rijkdom opvoeren tot het maximum, dat sociaal nuttig is, 
en een samenleving vestigen, die macht verleent aan den Staat 
en gerechtigheid doet heerschen onder de burgers. (195). 
30. De Staat zal de betrekkingen van het nationaal econo
misch leven met dat van andere landen regelen volgens het be
ginsel van een passende samenwerking, onverminderd de com
mercicele voordeelen, die in het bijzonder van sommige landen 
verkregen kunnen worden of de niet te veronachtzamen verde
diging tegen bedreigingen of aanvallen van buitenaf. (406, 411— 
412). 
3Î. De Staat heeft het recht en den pUcht in hoogste instantie 
het economische en sociale leven te coördineeren en te regelen, 
met de navolgende doeleinden: (198, 274—275). 
1. Het evenwicht te verkrijgen van de bevolking, de beroepen, 
de betrekkingen, het kapitaal en den arbeid; (274). 
2. Het nationale bedrijfsleven te verdedigen tegen onderne
mingen op het gebied van landbouw, industrie en handel, die 
van parasitairen aard of onvereenigbaar zijn met de hoogere 
belangen van het menschelijk bestaan; (274). 
3. Den laagsten prijs en het hoogste salaris te verkrijgen, ver-
eenigbaar met de rechtvaardige belooning van de andere pro
ductie-factoren, door middel van vervolmaking der techniek, der 
diensten en van het credietwezen; (212, 255, 274). 
4. De ontginning van de nationale gebiedsdeelen te ontwikke
len, de emigranten te beschermen en orde te stellen op de emi
gratie. (177 n. 98, 212). 
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32. De Staat zal die particuliere economische bedrijvigheid be
gunstigen, die in verhouding tot de kosten het meest winstge
vend is, zonder evenwel uit het oog te verhezen het erkende 
maatschappelijk nut en de verschuldigde bescherming van de 
kleine huisnijverheid (269). 
33. Rechtstreeks ingrijpen in het beheer van particuhere be
drijven kan de Staat alleen dan, wanneer hij deze financieel moet 
steunen en om grootere maatschappelijke baten te verwerven 
dan zonder zijn bemoeienis te verkrijgen zouden zijn. (213). 
§. De voorwaarde, gesteld in het laatste gedeelte van dit artikel, 
is evenzeer van toepassing op de staatsondernemingen die de be
doeling hebben winst te maken, zelfs wanneer zij op voet van 
gelijkheid met andere concurreeren. (211). 
34. De Staat zal de vorming en de ontwikkeling van het natio
nale corporatieve bedrijfsleven bevorderen, teneinde te bereiken 
dat de elementen daarvan niet onderling vervaUen in een con
currentie, die onbeteugeld is en strijdig met de ware doeleinden 
van de maatschappij en van hen zelven, doch over en weer 
samenwerken als leden van een zelfde gemeenschap. (274). 
35. Eigendom, kapitaal en arbeid oefenen een sociale functie 
uit, in een bestel van economische samenwerking en solidariteit. 
De wet kan de voorwaarden bepalen, waaronder zij gebruikt en 
toegepast mogen worden, in overeenstemming met het gemeen
schappelijk einddoel. (108 n. 203, 251). 
36. De ongeschoolde, geschoolde of technische arbeid kan deel
genoot worden gemaakt aan de onderneming op de wijze, die 
de omstandigheden raadzaam doen zijn. (252). 
37. Alleen de corporatieve organismen van economischen aard, 
die zijn goedgekeurd door den Staat, kunnen op de wijze, vast
gesteld in de wet, collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten. 
Zonder hun tusschenkomst zijn deze nietig. (108 n. 203, 244-245). 
38. De geschillen, die betrekking hebben op de collectieve ar
beidsverhoudingen, vallen onder de bevoegdheid van bijzondere 
rechterlijke colleges. (245). 
39. Bij de economische betrekkingen tusschen kapitaal en ar
beid is het aan geen van beide partijen geoorloofd het werk stop 
te zetten met het doel, de eigen belangen te doen zegevieren. 
(247-248). 
40. De Staat heeft het recht en den plicht de openbare zedelijk-
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heid, de deugdelijkheid van de voedingsmiddelen en de volks
gezondheid te beschermen. (243, 294, 348. 391). 
§. Het gelijktijdig bekleeden door één persoon van verschillen
de posten in particuHere ondernemingen zal bemoeilijkt worden, 
als oneconomisch en strijdig met de openbare zedelijkheid. (256). 
41. De Staat bevordert en begunstigt de instellingen, die ten 
doel hebben samenwerking, voorzorg, coöperatie en onderlinge 
waarborging. (290). 

TTTEL DC. 
OVER DE NATIONALE OPVOEDING, HET NATIONAAL ONDER
WIJS EN DE NATIONALE CULTUUR. 

42. De opvoeding en het onderwijs zijn verplicht en behooren 
tot de taak van het gezin en tot die van de openbare of particu
liere instellingen in samenwerking daarmede. (166 n. 49). 
43. De Staat zal officieel lagere, aanvullende, middelbare en 
hoogere scholen en hoogere instellingen op cultureel gebied in 
stand houden. (168). 
§ 1. Het elementair lager onderwijs is verplicht. Het kan ge
geven worden in het ouderlijk huis, op particuliere scholen of op 
openbare scholen. (167, 168). 
§ 2. De kunsten en wetenschappen worden bevorderd en be
schermd in hun ontwikkeling, onderwijs en propaganda, mits de 
Grondwet, het oppergezag en het ordenend optreden van den 
Staat worden geëerbiedigd. (169). 
§ 3. Het onderricht, verstrekt door den Staat, beoogt, behalve 
de lichamelijke versterking en de vervolmaking van de verstan
delijke vermogens, de vorming van het karakter, van de vak
bekwaamheid en van alle zedelijke en burgerlijke deugden. Deze 
laatste worden beheerscht door de beginselen van de christelijke 
geloofs- en zedenleer, volgens de tradities van het Land. (170, 
362, 383). 
§ 4. Geen toestemming van de overheid is vereischt voor het 
godsdienstonderricht op de particuliere scholen. (170). 
44. De vestiging van particuliere scholen, van gelijken aard als 
die van den Staat, is vrij. Deze scholen blijven onderworpen aan 
het toezicht van den Staat en kunnen door dezen gesubsidieerd 
worden of gemachtigd tot het uitreiken van de officieele diplo
ma's, wanneer hun programma's en de door hun onderwijzend 
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personeel genoten opleiding niet achter staan bij die van de over
eenkomstige openbare instellingen. (169). 

TITEL X. 
OVER DE BETREKKINGEN VAN DEN STAAT METDE KATHOLIEKE 
KERK EN DE REGELING DER EEREDIENSTEN. 

45. De openbare of particuliere eeredienst van alle godsdiensten 
is vrij. Deze laatste kunnen zich vrijelijk organiseeren naar de 
normen van hun eigen hiërarchie en inwendige tucht en op deze 
wijze vereenigingen of organisaties vormen, wier privaatrechte
lijk bestaan en rechtspersoonlijkheid de Staat erkent. (383, 
388—389). 
§. Uitgezonderd zijn godsdienstige handelingen, die het leven 
of de lichamelijke integriteit van den menschelijken persoon 
aantasten of niet te vereenigen zijn met de goede zeden. (389). 
46. Onverminderd hetgeen voorgeschreven is door de concor
daten betreffende het Patronaat, handhaaft de Staat het regime 
van scheiding met betrekking tot de Katholieke Kerk en tot 
welken anderen godsdienst of eeredienst ook, waarvan oefeningen 
op Portugeesch grondgebied plaats vinden, alsmede de diploma
tieke betrekkingen tusschen den Heiligen Stoel en Portugal, met 
wederzijdsche vertegenwoordiging. (386-387, 392). 
47. Geen kerk, gebouw, bijgebouw of gewijd voorwerp, in 
gebruik bij een godsdienst, kan door den Staat voor een ander 
doel worden bestemd. (381). 
48. De openbare kerkhoven hebben een seculair karakter. De 
bedienaars van iederen godsdienst kunnen er vrijelijk de daaraan 
eigen ceremoniën verrichten. (389-390). 

TTTEL XI. 
OVER HET PUBLIEK EN PRIVAAT DOMEIN VAN DEN STAAT. 

49. Tot het publiek domein van den Staat behooren: 
1. De vindplaatsen van delfstoffen, de bronnen van minerale 
geneeskrachtige wateren en andere natuurlijke ondergrondsche 
rijkdommen; (209). 
2. De zee met haar bedding ; (209). 
3. De bevaarbare of vlotbare meeren, lagunen en stroomen met 
hun bodem of bedding, en evenzeer alle andere, die, bij afzonder-
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lijk decreet, verklaard worden te zijn van openbaar belang als 
bruikbaar voor de opwekking van electrische energie, landelijk 
of regionaal, of voor bevloeiing; (209). 
4. De kanalen gegraven door den Staat; (209). 
5. De luchtlaag boven het grondgebied, vanaf een zekere 
hoogte, vast te stellen door de wet ten behoeve van den eigenaar 
van den bodem; (209). 
6. De spoorwegen op eenigerlei wijze van algemeen belang; 
de straten en openbare wegen; (209). 
7. De territoriale zones, gereserveerd voor de landsverdediging ; 
(209). 
8. De andere goederen, van welken aard ook, door de wet onder
worpen aan de regels, gesteld voor het pubhek domein. (209-210). 
§ 1. De macht van den Staat over de goederen van het publiek 
domein en het gebruik van deze door de burgers, worden ge
regeld door de wet en de door Portugal gesloten internationale 
conventies, met inachtneming steeds van de oorspronkelijke 
rechten van den Staat en de verkregen rechten van particulieren. 
Deze laatste kunnen echter in het openbaar belang en tegen een 
billijke schadeloosstelling worden onteigend. (108n. 203,209,338). 
§ 2. Van de rijkdommen, aangeduid onder nummer 1, worden 
uitdrukkelijk uitgezonderd de gewone gesteenten en aardlagen 
en de materialen, die algemeen gebruikt worden in het bouw
bedrijf. (209). 
§ 3. De Staat zal overgaan tot de afgrenzing van terreinen in 
particuher eigendom, die grenzen aan goederen van het publiek 
domein. (210). 
50. Het beheer der goederen, behoorende tot het privaat do
mein van den Staat, komt op het Vasteland en de Naburige 
Eilanden toe aan het Ministerie van Financiën, met uitzondering 
van de gevallen waarin het uitdrukkelijk aan eenig ander is 
toegekend. (210,211). 
5Î. Geen rechten of goederen van den Staat, van welken aard 
ook, die van beteekenis zijn voor zijn aanzien of voor de hoogere 
belangen der Natie, kunnen worden vervreemd. (209). 
52. De artistieke, historische en natuur-monumenten, alsmede 
de officieel als zoodanig erkende kunstvoorwerpen staan onder 
bescherming van den Staat. Het is verboden deze aan buiten
landers te vervreemden. (210, 337). 
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TITEL ΧΠ. 
OVER DE LANDSVERDEDIGING. 

53. De Staat verzekert het bestaan en het prestige van de krijgs
macht te land en ter zee, vereischt door de alles te boven gaande 
noodzakelijkheid, de nationale onschendbaarheid te verdedigen 
en de openbare orde en rust te handhaven. (367). 
§. De militaire organisatie is één voor het geheele grondgebied. 
(367). 
54. De krijgsdienst is algemeen en verplicht. De wet bepaalt 
den vorm waarin deze verricht zal worden. (108 n. 203, 366). 
55. De wet zal de algemeene organisatie der Natie ten tijde van 
oorlog regelen, volgens het beginsel der gewapende natie. (108 
n. 203, 368). 
56. De Staat bevordert, beschermt en ondersteunt burgerlijke 
instellingen, die ten doel hebben de jeugd te scholen en te discipli
neeren, teneinde haar voor te bereiden op de vervulling van haar 
militaire en andere plichten in dienst van het Vaderland. (174). 
57. Geen burger kan een betrekking bij den Staat of de plaatse
lijke zelfbesturen behouden of verwerven, indien hij niet voldaan 
heeft aan de verplichtingen, aan welke hij volgens de wet op den 
militairen dienst onderworpen is. (366). 
58. De Staat waarborgt verzorging en pensioen aan hen, die in 
den krijgsdienst bij de verdediging van het Vaderland of van de 
orde invalide mochten worden, alsmede aan de gezinnen van hen, 
die daarbij het leven laten. (367). 

TITEL ΧΙΠ. 
OVER HET BEHEER VAN ZAKEN, DIE VAN ALGEMEEN BELANG 
ZIJN. 

59. Alle ondernemingen, die ten doel hebben het benutten of 
exploiteeren van goederen, behoorende tot het publiek domein 
van den Staat, worden beschouwd als van algemeen belang en 
onderworpen aan bijzondere regels van beheer, deelneming, 
oppertoezicht of controle door den Staat, in overeenstemming 
met de behoeften van de openbare veiligheid, van de landsver
dediging en van de economische en sociale betrekkingen. (212). 
60. Behoudens de noodzakelijke uitzonderingen in onder
deden zullen op uniforme wijze worden geregeld: 
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1. De vestiging of wijziging van verbindingen te land, op de 
rivieren, ter zee of in de lucht, van welken aard of met welke 
doeleinden ook; (212). 
2. De constructie van electrische centrales aangedreven door 
waterkracht of door stoom, alsmede die van stroomnetten ter 
overbrenging, aanvoer of verdeeling van electrische energie, 
alsook de algemeene bevloeiingswerken voor den landbouw; 
(212). 
3. De exploitatie van deze verkeersmiddelen, inrichtingen en 
netten door openbare diensten. (212). 
61. De Staat zal het tot stand brengen van de openbare werken, 
genoemd in het vorige artikel, bevorderen, en meer in het bij
zonder nog de ontwikkeling van de nationale koopvaardij, bo
venal met het oog op de verbindingen met de overzeesche bezit
tingen en de landen, waar veel Portugeezen wonen. (212,400η. 9). 
62. De exploitatie-tarieven van de openbare diensten, die in 
concessie worden gegeven, zijn onderworpen aan de regeling 
en het toezicht van den Staat. (212). 

TITEL XIV. 
OVER DE GELDMIDDELEN VAN DEN STAAT. (150 n. 11). 

63. Er is één algemeene staatsbegrooting voor het Vasteland en 
de Naburige Eilanden. Deze omvat alle openbare ontvangsten 
en uitgaven, ook die van de autonome staatsdiensten, van welke 
afzonderlijk speciale overzichten kunnen worden gepubliceerd. 
(75). 
64. De algemeene staatsbegrooting wordt jaarlijks opgemaakt 
en uitgevoerd door de Regeering, met inachtneming van de 
geldende wettelijke voorschriften en in het bijzonder van de 
machtigingswet, bedoeld in het vierde nummer van artikel 91. 
(94). 
65. De uitgaven, die beantwoorden aan wettelijke of contrac-
tueele verplichtingen van den Staat of die krachtens hun wezen 
of bestemming van blijvenden aard zijn, daaronder begrepen de 
betalingen van rente en aflossing van de staatsschuld, moeten als 
uitgangspunt worden aangenomen ter vaststelling van de be
lastingen en andere inkomsten van den Staat. (93). 
66. De begrooting moet de middelen aanwijzen, die noodig 
zijn om het totaal der uitgaven te dekken. (90). 
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61. De Staat zal slechts leeningen kunnen aangaan voor buiten
gewone uitgaven ter bevordering van het economisch leven, 
voor de aflossing van andere leeningen, voor noodzakelijke uit
breiding van het nationaal bezit of voor dringende behoeften van 
's Lands verdediging en welzijn. (93). 
§. Evenwel kunnen langs den weg van vlottende schuld de 
noodzakelijke aanvullingen worden verkregen, die gecompen
seerd worden door inkomsten van het loopende begrootingsjaar. 
Aan het einde hiervan moeten deze verenend zijn, ofwel moet 
de Schatkist in staat gesteld zijn ze te vereffenen door middel van 
haar kassen. (93). 
6S. De Staat kan niet, ten nadeele van de houders van schuld
bewijzen, de hoofdsom of de rente der vaste staatsschuld ver
minderen; hij kan deze echter, met inachtneming van het recht, 
con verteeren. (338). 
69. De schulden, voortspruitende uit deposito's bij de staats
kassen of bij de aan dezen toebehoorende credietinstellingen, 
kunnen niet het voorwerp worden van gedwongen consolidatie. 
(338). 
70. De wet stelt de algemeene beginselen vast met betrekking 
tot: 
1. De belastingen; (108). 
2. De rechten geheven door de openbare diensten; (108). 
3. Het beheer en de exploitatie van staats-eigendommen en 
-ondernemingen. (108). 
§ 1. Ten aanzien van de belastingen zal de wet vaststellen: de 
belastbare materie, de hoogte der belastingen, de eventueele 
vrijstellingen, benevens de gelegenheid voor den aangeslagene 
om te reclameeren en in hooger beroep te gaan. (94, 108). 
§ 2. De invordering van belastingen, voor een onbepaalden 
tijd of voor langer dan één begrootingsjaar opgelegd, is afhanke
lijk van machtiging der Nationale Vergadering. (75). 
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DEEL II. 
OVER DE POLITIEKE ORGANISATIE 
VAN DEN STAAT (150). 
TITEL I. 
OVER DE SOUVEREINTTEIT. 

71. De souveremiteit berust bij de Natie en heeft als organen 
het Staatshoofd, de Nationale Vergadering, de Regeering en de 
rechterlijke colleges. (25—29, 126, 135, 145,). 

TITEL II. 
OVER HET STAATSHOOro. 

Hoofdstuk 1. 
Over de verkiezing van den President der Republiek en diens prerogatieven. 

72. Het Staatshoofd is de President der Republiek, verkozen 
door de Natie. (28—29, 42-^3). 
§ 1. De President wordt verkozen voor zeven jaren. (45, 364). 
§ 2. De verkiezing vindt plaats op den Zondag het meest nabij 
den zestigsten dag voorafgaande aan het einde van iedere pre-
sidentieele ambtsperiode, door rechtstreeksche stemming van de 
burgers kiezers. (42, 43, 35S—362). 
§ 3. De definitieve vaststelling van het aantal stemmen geschiedt 
door het Opperste Gerechtshof, dat tot President uitroept den 
burger, die het grootste aantal stemmen behaalde. (43). 
73. Tot President der Republiek is slechts verkiesbaar een 
Portugeesch burger, ouder dan vijf-en-dertig jaren, in het volle 
bezit van zijn burgerlijke en politieke rechten, die steeds de 
Portugeesche nationaliteit bezeten heeft. (43—44). 
§ . h de verkozene lid van de Nationale Vergadering, dan ver
liest hij zijn mandaat. (43). 
74. De bloedverwanten tot in den zesden graad van de koningen 
van Portugal zijn niet verkiesbaar tot het ambt van President der 
Republiek. (32, 43). 
75. De verkozen President neemt zijn functies op zich op den 
dag, waarop het mandaat van zijn voorganger afloopt, en aan
vaardt zijn ambt ten overstaan van de Nationale Vergadering. 
Hij gebruikt hierbij de volgende eedsformule: „Ik zweer de 
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Grondwet der RepubUek oprecht en getrouwelijk te zullen 
handhaven en nakomen, de wetten in acht te zullen nemen, het 
algemeen welzijn der Natie te zullen bevorderen, de onschend
baarheid en de onafhankelijkheid van het Portugeesche Vader
land te zullen handhaven en verdedigen." (45). 
76. De President der Republiek kan zich alleen naar het buiten
land begeven met toestemming van de Nationale Vergadering 
en de Regeering. (40). 
§. Niet inachtneming van het bepaalde in dit artikel brengt van 
rechtswege verlies van zijn ambt mede. (40). 
77. De President der RepubHek ontvangt een toelage, die zal 
vastgesteld worden vóór zijn verkiezing, en mag twee eigen
dommen van den Staat uitkiezen, die hij wenscht te gebruiken 
als Presidiaal Secretariaat en als residentie voor zichzelf en de 
personen van zijn gezin. (44). 
78. De President der Republiek is rechtstreeks en uitsluitend 
aan de Natie verantwoording schuldig voor de handelingen in 
de uitoefening van zijn functie verricht. De uitoefening hiervan 
en het behoud van zijn ambt zijn onafhankelijk van den uitslag van 
eenigerlei stemming in de Nationale Vergadering. (38, 39,41,46). 
§. Voor misdrijven, die niets uitstaande hebben met de uit
oefening van zijn functies, zal de President zich hebben te verant
woorden voor de gewone rechtbanken, doch slechts na het einde 
van zijn ambtsperiode. (41). 
79. De President der Republiek kan afstand doen van zijn ambt 
in een boodschap, gericht tot de Natie en gepubUceerd in den 
Diàrio do Governo. (39—40). 
80. In geval van vacature in het Presidentschap der RepubUek 
door dood, afstand, blijvende physieke ongeschiktheid van den 
President of diens vertrek naar het buitenland zonder toestem
ming van de Nationale Vergadering en de Regeering, zal de 
nieuwe President worden verkozen binnen een termijn van ten 
hoogste zestig dagen. (43, 46). 
§ 1. De blijvende physieke ongeschiktheid van den President 
der Repubhek moet vastgesteld worden door den Raad van 
State, tot dit doel bijeengeroepen door den President van den 
Ministerraad, die, in geval de ongeschiktheid erkend wordt, in 
den Diario do Governo de verklaring zal doen publiceeren dat 
het Presidentschap is opengevallen. (40). 
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§ 2. Zoolang de verkiezing, voorzien in dit artikel, nog niet 
heeft plaatsgevonden, of wanneer, om welke reden ook, de 
President der Republiek tijdelijk niet in staat is zijn functies waar 
te nemen, zal de President van den Ministerraad bekleed zijn met 
de bevoegdheden van het Staatshoofd, tezamen met die van zijn 
eigen ambt. (132). 

Hoofdstuk 2. 
Over de bevoegdheden van den President der Republiek. 

81. De President der Republiek is bevoegd: 
1. Den President van den Ministerraad en de Ministers uit de 
Portugeesche burgers te benoemen en hen te ontslaan; (38—39, 
49—50). 
2. De eerste legislatieve zitting van elke legislatuur plechtig te 
openen en boodschappen te richten tot de Nationale Vergadering ; 
deze worden geadresseerd aan den Voorzitter, die ze moet voor
lezen in de eerste zitting volgende op hun ontvangst; (39, 49, 
n. 79, 72, 86, 129). 
3. Met inachtneming van de voorschriften der kieswet den dag 
vast te stellen voor de algemeene of aanvullende verkiezingen van 
Afgevaardigden; (48, 49 n. 79, 82, 85,129). 
4. Aan de Nationale Vergadering de bevoegdheden te verkenen 
tot herziening der Grondwet en de wijzigingen in de Grondwet, 
die betrekking hebben op de wetgevende functie of de organen 
daarvan, op de wijze voorgeschreven in artikel 135, no. 1 en 2, 
te onderwerpen aan een nationaal plebisciet; (48,49 n.79,78,129). 
5. De Nationale Vergadering, in geval van dringende nood-
zakelijkheid voor het openbaar welzijn, in buitengewone zitting 
bijeen te roepen om over bepaald aangegeven onderwerpen te 
beraadslagen, en haar zittingen te verdagen, onverminderd den 
duur voor de legislatieve zitting in ieder jaar vastgesteld; (48, 
49 n. 79, 82, 86-87, 129). 
6. De Nationale Vergadering te ontbinden, wanneer de hoogste 
belangen der Natie dit vereischen; (48, 49 n. 79, 82-83, 129). 
7. De Natie te vertegenwoordigen en de buitenlandsche poli
tiek van den Staat te leiden, tot overeenstemming te komen over 
internationale conventies en onderhandelingen te voeren be
treffende verdragen over vrede en bondgenootschap, arbitrage 
en handel, en deze, door tusschenkomst van de Regeering, aan 
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de goedkeuring der Nationale Vergadering te onderwerpen; 
(41 η. 45, 49 η. 79, 72-73, 402 η. 4). 
8. Straffen kwijt te schelden of te wijzigen. De kwijtschelding 
kan niet worden verleend dan na uitboeting van de helft der 
straf; (49 n. 79, 129, 140-141). 
9. De wetten en resoluties der Nationale Vergadering alsmede 
de decreet-wetten en de verordenende decreten afte kondigen en 
openbaar te doen maken, en alle bijzondere decreten te onder
teekenen, op straffe van nietigheid; (41, 49 n. 79, 108-110). 
82. De besluiten van den President der Republiek moeten ge
contrasigneerd worden door den President van den Ministerraad 
en den betrokken Minister of Ministers, op straffe van nietigheid. 
(38, 49, 130, 132). 
§. Geen contraseign behoeven: 
1. De benoeming en het ontslag van den President van den 
Ministerraad; (38-39, 49-50). 
2. De boodschappen gericht tot de Nationale Vergadering; 
(38-39, 129). 
3. De boodschap inhoudende afstand van zijn ambt. (38-39). 

Hoofdstuk 3. 
Over den Raad van State. 

83. In samenwerking met den President der Republiek func-
tionneert de Raad van State, samengesteld uit de volgende leden: 
1. Den President van den Ministerraad; 
2. Dien van de Nationale Vergadering ; 
3. Dien van de Corporatieve Kamer; 
4. Dien van het Opperste Gerechtshof; 
5. Den Procureur Generaal der RepubHek; · 
6. Vijf vooraanstaande persoonlijkheden van buitengewone 
bekwaamheid, voor hun leven door het Staatshoofd benoemd. 
(48, 99 n. 184). 
84. De Raad van State zal door den President der Republiek 
worden gehoord, alvorens deze de bevoegdheden uitoefent ver
meld in de nummers 4, 5 en 6 van artikel 81 en de eenige para
graaf van artikel 87, alsmede bij alle ernstige gebeurtenissen in 
het staatkundig leven. Hij kan eveneens steeds worden bijeenge
roepen wanneer de President dit noodig acht. (48). 
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TITEL Ш. 
OVER DE NATIONALE VERGADERING. 

Hoofdstuk 1. 
Over de inrichting van de Nationale Vergadering. 

85. De Nationale Vergadering is samengesteld uit negentig 
Afgevaardigden, verkozen op rechtstreeksche wijze door de 
burgers kiezers. Hun mandaat duurt vier jaren. (70, 113,123, 355, 
358—359). 
§ 1. In een bijzondere wet zullen de vereischten voor de ver
kiesbaarheid der Afgevaardigden, de organisatie der kies-colleges 
en de wijze van verkiezing worden geregeld. (83, 359 n. 134). 
§ 2. Niemand kan tegelijkertijd lid zijn van de Nationale 
Vergadering en van de Corporatieve Kamer. (98). 
§ 3. Wanneer het aantal vacatures, dat mocht ontstaan in de 
Nationale Vergadering, het getal bereikt, dat in de kieswet is 
vastgesteld, en dat ten hoogste een vierde deel van het wettelijk 
aantal Afgevaardigden mag bedragen, wordt hierin door aan
vullende verkiezingen voorzien. Het mandaat der hierbij ver
kozen Afgevaardigden vervalt bij het einde van de legislatuur (85). 
§ 4. De Afgevaardigden kunnen hun mandaat nederleggen, 
doch deze nederlegging wordt eerst van kracht indien zij is 
aanvaard door de Vergadering of door haar Voorzitter, naar 
gelang zij gedurende de zitting of in de tusschen twee zittingen 
liggende periode wordt ingediend. De gevolgen van de neder
legging, wanneer deze is aanvaard, treden eerst in na de aan
vaarding. (112—113). 
86. De Nationale Vergadering is bevoegd de geloofsbrieven 
van haar leden te onderzoeken en deze toe te laten, haar presi
dium te verkiezen, haar reglement van orde op te stellen en het 
toezicht op de handhaving daarvan te regelen. (111). 
87. Indien de Nationale Vergadering ontbonden wordt, moe
ten de verkiezingen plaats vinden binnen zestig dagen, volgens 
de kieswet geldig ten tijde van de ontbinding. De nieuwe Kamers 
zullen bijeenkomen binnen de dertig dagen volgende op de be
ëindiging van de werkzaamheden der verkiezing, tenzij de legis
latieve zitting van het loopende jaar reeds gesloten mocht zijn. 
Zij blijven gedurende een volledige legislatuur in stand, onge
rekend den tijd, dat zij in functie zijn geweest ter voltooiing van 
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de voorgaande legislatieve zitting en onverminderd het recht tot 
ontbinding. (82—113). 
§. De termijn van zestig dagen, vastgesteld in dit artikel, kan 
verlengd worden tot zes maanden, wanneer de hoogste lands
belangen dit raadzaam maken. (82). 
88. Na afloop van de laatste gewone legislatieve zitting van de 
vierjarige periode blijft de Nationale Vergadering in stand tot 
het resultaat van de nieuwe algemeene verkiezingen is vastge
steld. (113). 

Hoofdstuk 2. 
Over de leden van de Nationale Vergadering. 

89. De leden van de Nationale Vergadering zijn in het genot 
van de volgende vrijstellingen en voorrechten: 
a. Zij zijn onschendbaar voor de uitlatingen gedaan en 
voor de stemmen uitgebracht bij de uitoefening van hun 
mandaat, met de beperkingen volgende uit de paragrafen 1 
en 2; (111). 
b. Zij kunnen niet optreden als jury-leden, deskundigen of 
getuigen zonder machtiging der Vergadering; (112). 
c. Zij kunnen niet in hechtenis genomen of gevangen gehouden 
worden zonder toestemming der Vergadering, tenzij voor een 
misdrijf, bedreigd met een der zwaardere of daarmee overeen
komstige straffen in de strafschaal, en zij daarbij op heeterdaad 
betrapt of krachtens rechterlijke beschikking in bewaring gesteld 
zijn; (111). 
d. Indien een strafrechtelijke vervolging tegen eenig Afge
vaardigde mocht zijn aangevangen en deze, na vooronderzoek, 
door den rechter is gesteld in staat van beschuldiging van een 
misdrijf, zal de rechter van dit feit mededeeling doen aan de 
Vergadering, die, behoudens het geval voorzien in het laatste 
gedeelte van alinea c. van dit artikel, zal beshssen of de Afge
vaardigde al dan niet dient geschorst te worden ter voortzetting 
van het proces; (111). 
e. Zij hebben recht op een geldelijke toelage, volgens door de 
kieswet vast te stellen bepalingen. (113). 
§ 1. De onschendbaarheid voor uitlatingen en stemmen ontheft 
de leden der Nationale Vergadering niet van de civielrechtelijke 
en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor eerroof, laster en belee-
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digingen, vergrijpen tegen de openbare zedelijkheid of openlijke 
opruiing tot misdrijf. (111). 
§ 2. De Nationale Vergadering kan het mandaat ontnemen aan 
Afgevaardigden, die uitlatingen doen in strijd met Portugals 
bestaan als onafliankelijken Staat of op eenigerlei wijze aansporen 
tot gewelddadige omverwerping van de staatkundige en maat-
schappelijke orde. (84, 111). 
§ 3. De uitzonderingsbepalingen en voorrechten vastgesteld in 
de alinea's b., d. en e. zijn slechts van kracht gedurende de daad
werkelijke uitoefening van de wetgevende functies. (111,112,113). 
90. De leden der Nationale Vergadering verhezen hun mandaat 
wanneer zij : 
1. Van de Regeering, of van eenige buitenlandsche Regeering, 
een gesalarieerde betrekking of betaalde opdracht aanvaarden; 
(112). 
2. Hun ambtsbezigheden uitoefenen ten tijde dat de Nationale 
Vergadering daadwerkelijk in functie is, indien zij hetzij bur-
gerlijke, hetzij müitaire openbare functies bekleeden; (112, 
222 —223). 
3. Functies vervullen van bestuur, beheer en toezicht.anders dan 
krachtens benoeming door de Regeering, of juridisch of tech
nisch adviseur zijn in ondernemingen of maatschappijen, ge
vormd op grondslag van speciale contracten met of concessies 
van den Staat, of die bijzondere voorrechten van dezen verkregen 
anders dan krachtens algemeene wet, van dezen subsidie ont
vangen of waarborg van winst of rente verkregen; (112). 
4. Overeenkomsten met de Regeering sluiten; (112). 
5. Concessionaris zijn, contractant of vennoot van contrac
tanten bij openbare concessies, verpachtingen of aanbestedingen, 
of deelnemen aan de financieele operaties van den Staat. (112). 
§ 1. Van het bepaalde in het eerste nummer zijn uitgezonderd: 
a. De tijdelijke diplomatieke zendingen en de müitaire op
drachten of commando's, die niet het hebben van een vast ver-
blijf buiten het Vasteland met zich brengen; (112). 
b. De benoemingen tot nevenfuncties, de wettelijke promoties, 
de definitieve aanstellingen en de benoemingen tot gelijksoortige 
betrekkingen ten gevolge van reorganisatie van den dienst; (112). 
с De benoemingen, door de Regeering volgens de wet gedaan 
na het houden van een vergehjkend examen, of op voordracht 
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van lichamen, waaraan wettelijk de aanwijzing of de keuze van 
den functionaris toekomt. (112). 
§ 2. De gevallen, genoemd in de nummers 4 en 5, brengen 
bovendien de nietigheid met zich van de daarin voorziene over
eenkomsten en rechtshandelingen. (112). 

Hoofdstuk 3. 
Over de bevoegdheden van de Nationale Vergadering. 

9Î. De Nationale Vergadering is bevoegd: 
1. Wetten te maken, te interpreteeren, te schorsen en in te 
trekken; (76. 141 n. 33). 
2. Toezicht te houden op het naleven van de Grondwet en de 
wetten; (71). 
3. De afrekening over ieder dienstjaar te ontvangen. Deze zal 
haar worden aangeboden vergezeld van de toelichting en de 
beslissing van de Rekenkamer, voorzoover deze de stukken 
beoordeeld heeft, en mede van de overige gegevens, die voor de 
waardeering ervan noodig zijn; (74). 
4. De Regeering te machtigen, tot den vijftienden December 
van ieder jaar, om de inkomsten van den Staat te innen en de 
openbare schulden te voldoen in het komende begrootingsjaar, 
en in deze machtigingswet de beginselen vast te stellen, waaraan 
de begrooting moet worden onderworpen voor dat deel der 
uitgaven, welker bedrag niet wordt bepaald in overeenstemming 
met reeds bestaande wetten; (75, 81, 86—87, 94, aanhangsel). 
5. De Regeering te machtigen tot het aangaan van leeningen 
en het verrichten van andere handelingen ter verkrijging van 
crediet, niet behoorende tot de vlottende schuld, en de algemeene 
voorwaarden vast te stellen, waaronder deze kunnen worden 
tot stand gebracht; (75). 
6. Het Staatshoofd te machtigen tot het voeren van oorlog, 
indien het onmogelijk is een beroep te doen op arbitrage of indien 
deze mislukt — behoudens in geval van daadwerkelijken of 
dreigenden aanval door vreemde strijdkrachten — en tot het 
sluiten van vrede; (73, 407 n. 4). 
7. De internationale conventies en verdragen goed te keuren, 
op de wijze voorgeschreven in nummer 7 van artikel 81; (41 
n. 45, 72). 
8. Den staat van beleg afte kondigen, met geheele of gedeelte-
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lijke schorsing van de grond wettelijke waarborgen, op een of 
meer punten van het nationale grondgebied, in geval van daad-
werkelijken of dreigenden aanval door vreemde strijdkrachten of 
wanneer de openbare veiligheid en orde ernstig zouden worden 
verstoord of in gevaar gebracht; (72, 365). 
9. De grenzen der gebiedsdeelen van de Natie te bepalen; (72, 
398 n. 6). 
10. Amnestie te verkenen; (72, 140, 141 n. 33). 
11. Kennis te nemen van de boodschappen van het Staats
hoofd; (72). 
12. Te beraadslagen over de herziening der Grondwet, alvorens 
het tijdperk van tien jaren verstreken is; (77). 
13. Aan de Regeering machtigingen tot wetgeving te ver
kenen; (87). 
92. De wetten, aangenomen door de Nationale Vergadering, 
moeten zich beperken tot het neerleggen van de algemeene 
grondslagen van het geldende recht. De constitutioneele recht
matigheid van eenig voorschrift, in deze wetten vervat, kan 
evenwel niet worden aangevochten op grond van schending van 
dit beginsel. (94, 143). 
93. Niettemin is regeling bij de wet verplicht van: 
a. De organisatie van de landsverdediging ; (94, 108, 367—368). 
b. De instelling en de opheffing van openbare diensten; (94,108). 
с Het gewicht, de waarde en de benaming der munten ; (94,108). 
d. Den standaard van gewichten en maten; (94, 108). 
e. De oprichting van circulatie-banken of -instellingen en de 
regels waaraan de omloop van papiergeld moet beantwoorden; 
(94, 108). 
f. De organisatie der rechterlijke colleges. (94, 108, 136). 

Hoofdstuk 4. 
Over de werkwijze der Nationale Vergadering en de afkondiging van de wetten 
en resoluties. 

94. De Nationale Vergadering houdt haar zittingen gedurende 
drie maanden, zonder mogelijkheid van verlenging, te beginnen 
op 25 November van ieder jaar, onverminderd het bepaalde in 
de artikelen 75, 76 en 81, nummer 5. (86, 129). 
§. De President der Nationale Vergadering kan haar werk
zaamheden onderbreken, wanneer hij dit wenschelijk oordeelt, 
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zonder dat hierdoor de duur der legislatieve zitting, vastgesteld 
in dit artikel, wordt verkort, met dien verstande echter, dat de 
sluiting daarvan niet later kan geschieden dan 30 April. (87). 
95. De Nationale Vergadering oefent haar werkzaamheden uit 
in plenaire beraadslagende zittingen en in studie-zittingen. (107). 
§ 1. De beraadslagende zittingen zijn openbaar, tenzij de Ver
gadering of haar President anders beslist, en de besluiten worden 
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in tegen
woordigheid van meer dan de helft van het wettelijk aantal 
leden (107). 
§ 2. De studie-zittingen zijn niet openbaar. (107). 
96. De leden der Nationale Vergadering kunnen alle officicele 
lichamen of instanties hooren, raadplegen of om inlichtingen 
vragen betreffende onderwerpen van openbaar bestuur. De offi
cicele instanties kunnen echter niet antwoorden zonder vooraf
gaande machtiging van den betrokken Minister. Alleen op grond 
van staatsgeheim is het dezen geoorloofd zijn machtiging te 
weigeren. (110—111). 
97. Het initiatief tot een wet komt zonder onderscheid toe aan 
de Regeering of aan onverschillig welk der leden van de Natio
nale Vergadering. Deze laatsten kunnen echter geen ont
werpen indienen of voorstellen van wijziging doen, die ver
meerdering van uitgaven of vermindering van inkomsten voor 
den Staat zouden medebrengen. (76, 89—90). 
§ . De indiening van wetsontwerpen is afhankelijk van het 
gunstig oordeel van een bijzondere commissie. (106). 
98. De door de Nationale Vergadering aangenomen ontwerpen 
worden toegezonden aan den President der Republiek, om binnen 
de eerstvolgende veertien dagen als wet te worden afgekondigd. 
(41,109, 110). 
§. De ontwerpen, die niet binnen dezen termijn zijn afge
kondigd, zullen opnieuw aan het oordeel der Nationale Vergade
ring worden onderworpen. Wanneer zij dan worden goedge
keurd door een meerderheid van twee derden van het wettelijk 
aantal leden, kan het Staatshoofd de afkondiging niet weigeren. 
(41, 87 n. 146, 109). 
99. De afkondiging geschiedt met de volgende formule: In 
naam der Natie stelt de Nationale Vergadering vast en kondig ik 
af de volgende wet (resolutie): (110). 
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§. Als resoluties worden afgekondigd: 
a. De ratificatie van de decreet-wetten uitgevaardigd in de 
gevallen, dat het algemeen welzijn daartoe dringt of dit nood
zakelijk maakt; (108). 
b. De besluiten bedoeld in de nummers 3,6,7 en 12 van artikel 
91. (108). 
Î00. De voorstellen of ontwerpen, die bij de Nationale Verga
dering zijn ingediend en niet in dezelfde zitting zijn besproken, 
behoeven op de volgende zittingen van dezelfde legislatuur niet 
te worden hernieuwd; en wanneer zij definitief zijn verworpen, 
kunnen zij niet in dezelfde legislatieve zitting opnieuw worden 
ingediend, behalve in geval van ontbinding der Nationale 
Vergadering. (83, 113). 
101. Het Reglement van Orde der Vergadering zal inhouden: 
a. De beperking van den spreektijd; (85—86). 
b. Het verbod om buiten de dagorde onderwerpen te behan
delen, die niet minstens vier-en-twintig uur van te voren zijn 
aangekondigd; (85—86). 
с De verplichting van den spreker om het spreekgestoelte te 
bestijgen wanneer hij het woord wil voeren over een aan de 
orde gestelde aangelegenheid. (85—86). 

Hoofdstuk 5. 
Over de Corporatieve Kamer. 

102. Er zal een Corporatieve Kamer zijn, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen en van de 
maatschappelijke belangen-groepen. Bij deze laatste wordt acht 
geskgen op hun fundamenteele splitsing in groepen van admini-
stratieven, moreelen, cultureelen en economischen aard. De wet 
bepaalt, welke penonen tot deze vertegenwoordiging geroepen 
zijn of de wijze waarop zij worden uitgekozen en den duur van 
hun mandaat. (97—100, 315, 342). 

LI. Bij vacature van een functie, waarvan de bekleeder als zoo-
iig zitting heeft in de Corporatieve Kamer, komt de vertegen

woordiging hiervan toe aan hen, die hem volgens de wet of de 
statuten moeten vervangen. Het zelfde geldt in de gevallen dat 
eenig beletsel bestaat. (98). 
§ 2. Buiten het geval, verondersteld in de vorige paragraaf, 
worden de vacatures, die mochten voorkomen in de Corpora-

557 



tieve Kamer, op de zelfde wijze aangevuld als waarop de te 
vervangen leden benoemd waren. (98). 
§ 3. Op de leden van deze Kamer is van toepassing hetgeen 
bepaald is in het artikel 89 en zijn paragrafen, met vervanging 
evenwel van de beslissingen, genoemd in de alinea's b., с en d. 
van dit artikel, door de machtiging of het besluit van den 
President. (111—113). 
103. Het is de taak van de Corporatieve Kamer verslag uit 
te brengen en een oordeel te geven over alle voorstellen of 
ontwerpen van wet en over alle internationale conventies en 
verdragen, die worden ingediend bij de Nationale Vergadering, 
alvorens in deze de gedachtenwisseling een aanvang neemt. (98, 
106—107). 
§ 1. Het oordeel zal worden gegeven binnen dertig dagen of 
binnen den termijn, door de Regeering of de Vergadering vast 
te stellen naargelang het een voorstel of een ontwerp van wet 
betreft, indien de inhoud door de eerste of de laatste als van 
spocdeischenden aard wordt beschouwd. (107). 
§ 2. Wanneer de termijnen, bedoeld in de vorige paragraaf, 
verloopen zijn zonder dat het oordeel toegezonden is aan de 
Nationale Vergadering, zal de gedachtenwisseling terstond een 
aanvang kunnen nemen. (10"1). 
§ 3. Indien de Corporatieve Kamer, terwijl zij zich uitspreekt 
voor de algeheele verwerping van een wetsontwerp, in bedenking 
geeft dit door een ander te vervangen, zal de Regeering of on
verschillig welke Afgevaardigde dit denkbeeld kunnen overne
men en het zal besproken worden tezamen met het oorspronke
lijke, zonder nadere raadpleging van de Corporatieve Kamer. (9H). 
104. De werkzaamheden der Corporatieve Kamer worden 
verricht in gespecialiseerde afdeelingen. Niettemin kunnen twee 
of meer of alle afdeelingen zich vereenigen, indien het ontwerp 
dat in onderzoek is dit vereischt. (99—100). 
§ 1. De President van den Ministerraad en de Minister of 
Onderstaatssecretaris voor de Corporaties — zoo er een dergelijk 
functionaris is —, de ter zake bevoegde Minister of Ministers, 
de vertegenwoordigers van een dezer personen en de Afgevaar
digde, die het initiatief genomen heeft tot het ontwerp, kunnen 
aan de gedachtenwisseling over de voorstellen of ontwerpen van 
wet deelnemen. (106—107). 
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§ 2. De zittingen van de Corporatieve Kamer zijn niet open
baar. (107). 
Í 05. De Regeering kan de afdeelingen der Corporatieve Kamer 
raadplegen over uit te vaardigen decreten van algemeene strek
king of over voorstellen van wet, in te dienen bij de Nationale 
Vergadering ; zij kan bepalen, dat de arbeid der afdeelingen voort
gang zal hebben gedurende de verdagingen of onderbrekingen 
van de legislatieve zitting en zij kan de bijeenroeping van alle 
of een gedeelte der afdeelingen verzoeken teneinde aan deze 
eenige mededeeling te doen. (99, 106). 
§. Indien de Corporatieve Kamer reeds door de Regeering 
gehoord is, zal aan de bespreking van de wetsvoorstellen in de 
Nationale Vergadering niet een nieuwe raadpleging van de 
Kamer voorafgaan. (99, 106). 
106. Op de Corporatieve Kamer is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 86 — behoudens hetgeen betrekking heeft op het 
onderzoek der geloofsbrieven, dat zal worden toevertrouwd aan 
een bijzondere daarvoor te benoemen commissie, — en 101, 
alinea a. en b., terwijl eveneens aan de verschillende afdeelingen 
de bevoegdheid verleend wordt, door artikel 96 toegekend aan 
de leden der Nationale Vergadering. (Hl). 

TITEL Г . 
OVER DE REGEERING. 

107. De Regeering wordt gevormd door den President van 
den Ministerraad, die de aangelegenheden van een of meer 
Ministeries kan leiden, en door de Ministers. (126,128,152 n. 17). 
§ 1. De President van den Ministerraad wordt vrijelijk be
noemd en ontslagen door den President der Republiek. De 
Ministers en Onderstaatssecretarissen — zoo er dergelijke 
functionarissen zijn — worden benoemd door den President der 
Republiek op voordracht van den President van den Minister
raad, en hun benoemingen worden door dezen mede-onder
teekend, evenals het ontslag van aftredende Ministers. (38—39, 
49—50, 80, 127—128, 131, 152 n. 17). 
§ 2. De Onderstaatssecretarissen verliezen hun functie op 
het zelfde tijdstip, dat de betrokken Ministers van hun ambt ont
heven worden. (128). 
108. De President van den Ministerraad is verantwoordelijk 
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tegenover den President der Republiek voor de algemeene 
politiek van de Regeering. Hij coördineert en geeft leiding aan de 
werkzaamheid van alle Ministers, die tegenover hem politiek ver
antwoordelijk zijn voor hun daden. (81,128, 130,132,152 n. 17). 
109. De Regeering is bevoegd: 
1. De besluiten van den President der Republiek te contra-
signeeren; (38, 49, 127, 130). 
2. Met gebruik van machtigingen tot wetgeving of in gevallen, 
dat het algemeen welzijn daartoe dringt of dit noodzakelijk 
maakt, decreet-wetten te maken, en, onder dezelfde omstandig
heden, internationale conventies en verdragen goed te keuren; 
(87—89, 106, 110, 127, 130, 141 n. 30, 152 n. 17). 
3. De decreten, reglementen en instructies voor de goede uit
voering der wetten uit te werken; (94, 108, 127). 
4. Het oppertoezicht te houden over het geheel van 's Lands 
bestuur, de wetten en resoluties der Nationale Vergadering te 
doen uitvoeren, de hoogste contrôle uit te oefenen op de hande
lingen van de plaatselijke bestuurscolleges en gemeenschappen, 
alle handelingen te verrichten betreffende de benoeming, de 
overplaatsing, de ontheffing, het op non-activiteit stellen, het 
pensionneeren, het ontslag of het weder in dienst stellen van 
burgerlijke en militaire ambtenaren, onverminderd het recht 
van de belanghebbenden om beroep te doen op de ter zake 
bevoegde rechterlijke colleges. (109, 127, 222, 321). 
§ 1. De besluiten van den President der Republiek en van de 
Regeering, die medebrengen vermeerdering of vermindering 
van inkomsten of uitgaven moeten steeds mede-onderteekend 
zijn door den Minister van Financiën. (133). 
§ 2. De machtigingen tot wetgeving kunnnen niet meer dan 
eens worden benut, tenzij zij krachtens hun eigen bewoordingen 
tot doorloopend gebruik bestemd zijn. Niettemin kan de Re
geering ze bij gedeelten benutten, tot zij uitgeput zijn. (87). 
§ 3. Wanneer de Regeering decreet-wetten uitvaardigt in 
gevallen, dat het algemeen welzijn daartoe dringt of dit nood
zakelijk maakt, gedurende den tijd dat de Nationale Vergadering 
in zitting bijeen is, zal zij de betrokken decreet-wetten aan deze 
ter ratificatie moeten aanbieden op een van de eerste vijf zittings
dagen, volgende op hun afkondiging. (88—89, 106). 
Indien de Nationale Vergadering de decreet-wet niet ratificeert, 
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zal deze ophouden van kracht te zijn vanaf den dag, waarop de 
desbetreffende mededeeling, verzonden door den President der 
Vergadering, zal verschijnen in den Diàrio do Governo. (106). 
De ratificatie kan worden toegestaan met wijzigingen. In dit 
geval zal het decreet, met behoud van zijn geldigheid, worden 
beschouwd als te zijn omgezet in een voorstel van wet, en het zal 
worden toegezonden aan de Corporatieve Kamer, tenzij deze 
reeds geraadpleegd was. (106). 
§ 4. De benoeming van de gouverneurs der koloniën geschiedt 
in den Ministerraad. (396). 
§ 5. In den vorm van decreet zal geschieden de benoeming, de 
overplaatsing, de ontheffing, het op non-activiteit stellen, het 
pensionneeren, het ontslag of het weder in dienst stellen van den 
President van het Opperste Gerechtshof, den Procureur Generaal 
der Repubhek, de diplomatieke en consulaire ambtenaren en de 
gouverneurs generaal of gouverneurs der koloniën. (140, 396, 
417 n. 34). 
110. De Ministers kunnen niet tegelijkertijd een andere open
bare functie of onverschillig welke particuliere bezigheid uit
oefenen. (131—132). 
§ 1. De overige verbodsbepalingen en voorschriften van 
artikel 90 zijn op de Ministers van toepassing. (132). 
§ 2. De leden der Nationale Vergadering of der Corporatieve 
Kamer die het ambt van Minister aanvaarden, verliezen hun 
mandaat niet, maar zij kunnen in de betrokken Kamer niet zit
ting nemen. (132). 
111. De Ministerraad komt bijeen wanneer zijn President of het 
Staatshoofd dit gebiedend noodzakelijk acht. Wanneer zijn 
President of het Staatshoofd dit wenscht, zal de bijeenkomst 
staan onder voorzitterschap van dezen laatste; dit zal in ieder 
geval geschieden wanneer het Staatshoofd gebruik moet maken 
van de bevoegdheden, hem toegekend in de nummers 2, 
3, 4, 5, 6 en 8 van artikel 81. (129). 
112. De Regeering is uitsluitend afhankelijk van het vertrouwen 
van den President der Republiek; of zij gehandhaafd wordt in 
haar macht hangt niet af van het lot, dat aan haar wetsvoorstellen 
ten deel valt of van het resultaat van eenigerlei stemming in de 
Nationale Vergadering. (38—39, 80—81, 128). 
113. De President van den Ministerraad zal aan den President 
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van de Nationale Vergadering de wetsvoorstellen toezenden, die 
aan het oordeel der Vergadering onderworpen moeten worden, 
alsmede de toelichtingen, welke aan de Regeering verzocht zijn 
of welke deze wenschelijk acht. (71, 107). 
§. Bij de behandeling van onderwerpen die de hoogste be
langen der Natie betreffen zal de President van den Ministerraad 
in de Nationale Vergadering kunnen verschijnen om hierover 
het woord te voeren. (71—72, 81—82, 132). 
114. Elke Minister is politiek, civielrechtelijk en strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor de handelingen, die hij goedkeurt of 
verricht. De Ministers staan terecht voor de gewone rechterlijke 
colleges voor de handelingen, die civielrechtelijke of straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid medebrengen. (49, 130, 137). 
§. Indien een Minister strafrechtelijk wordt vervolgd en de 
procedure is gevorderd tot en met de rechterlijke uitspraak, 
waarbij de verdachte in staat van beschuldiging wordt gesteld, 
zal het Opperste Gerechtshof in plenaire zitting, bijgestaan door 
den Procureur Generaal der Repubhek, beslissen of de Minister 
terstond terecht zal staan, in welk geval hij tevens geschorst 
wordt in zijn functie, of dat de terechtzitting wordt verdaagd 
tot na de beëindiging van zijn functies. (131). 
115. Ambtsmisdrijven zijn de vergrijpen van de Ministers en 
Onderstaatssecretarissen en van de personen, die in dienst staan 
van de Regeering: 
1. Tegen het staatkundig bestaan der Natie; (130). 
2. Tegen de Grondwet en het gevestigde politieke stelsel; 
(31, 49, 130). 
3. Tegen de vrijheid van handelen van de organen der Souve-
reiniteit; (130). 
4. Tegen het genot en de uitoefening van de politieke en per
soonlijke rechten; (130, 365 n. 46). 
5. Tegen de binnenlandsche veiligheid; (130). 
6. Tegen de deugdelijkheid van de administratie; (130). 
7. Tegen de bewaring en het grondwettig gebruik van 's Lands 
gelden; (130). 
8. Tegen de comptabiliteitswetten; (130). 
§. Veroordeeling wegens een dezer misdrijven brengt met zich 
verhes van het ambt en maakt den veroordeelde onbekwaam 
tot het bekleeden van openbare functies. (130—131). 
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TITEL V. 
OVER DE RECHTERLIJKE COLLEGES. 

116. De rechtspraak wordt uitgeoefend door gewone en bij
zondere rechterlijke colleges. (137). 
Gewone rechterlijke colleges zijn: 
1. Het Opperste Gerechtshof; (48 n. 77, 136). 
2. De rechterlijke colleges oordeelende in tweeden aanleg, in de 
rechterlijke districten van het Vasteland, de Naburige Eilanden 
en de Koloniën; (136). 
3. De rechterlijke colleges oordeelende in eersten aanleg, in de 
arrondissementen van het geheele nationale grondgebied. (136). 
§ 1. De wet kan de benoeming toestaan van gemeentelijke 
rechters met beperkte bevoegdheden, in kantons begrepen in de 
arrondissementen. (137). 
§ 2. De instelling van vrederechters blijft gehandhaafd. (137). 
117. Het is niet geoorloofd bijzondere rechtbanken in te stellen 
met uitsluitende bevoegdheden voor de rechtspraak over één of 
meer bepaalde soorten van misdrijven, uitgezonderd echter ver
grijpen tegen de belastingwetten, tegen de sociale wetgeving of 
tegen de veiligheid van den Staat. (137,138). 
118. De Staat is vertegenwoordigd bij de rechterlijke colleges: 
1. Door den Procureur Generaal der Republiek; (136). 
2. Door den Procureur der RepubHek bij ieder Hof van Appèl; 
(136). 
3. Door den gemachtigde van den Procureur der Republiek 
bij elke rechtbank van eersten aanleg; (136). 
4. Door wettelijk aangewezen vertegenwoordigers bij de bij
zondere rechterlijke colleges. (138). 
119. De leden van de gewone rechterlijke colleges zijn voor het 
leven benoemd en niet afzetbaar. De wet regelt de wijze van hun 
benoeming, bevordering, ontslag, schorsing, overplaatsing en 
plaatsing buiten het kader. Zij kunnen van de Regeering geen 
andere betaalde functies aanvaarden; niettemin kunnen zij aange
zocht worden zitting te nemen in permanente of tijdelijke 
commissies. (48 n. 77,139). 
Î20. De rechters zijn geen verantwoording schuldig voor de 
door hen gegeven uitspraken, behoudens in uitzonderingsge
vallen bij de wet omschreven. (139). 
121. De zittingen der rechterlijke colleges zijn openbaar, be-
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halve in bijzondere gevallen aangeduid in de wet en steeds, 
wanneer de openbaarheid in strijd zou zijn met de orde, met de 
belangen van den Staat of met de goede zeden. (139). 
122. Bij de tenuitvoerlegging van hun beschikkingen en von
nissen hebben de rechterlijke colleges recht op den bijstand van 
de andere autoriteiten, wanneer zij hieraan behoefte hebben. (139). 
123. In de zaken, onderworpen aan hun oordeel, kunnen de 
rechterlijke colleges geen wetten, decreten of welke andere 
verordeningen ook toepassen, die inbreuk maken op hetgeen is 
vastgesteld in deze Grondwet of die indruischen tegen de in haar 
vervatte beginselen. (142—146). 
§. De organische of formeele ongrondwettigheid van rechts
regels, vastgesteld in verordeningen die afgekondigd zijn door 
den President der Republiek, kan uitsluitend worden beoordeeld 
door de Nationale Vergadering en op haar eigen initiatief of op 
dat der Regeering. De Vergadering stelt vast, welke gevolgen 
de ongrondwettigheid zal hebben, zonder nadeel evenwel voor 
de verhoudingen, geschapen door reeds gewezen vonnissen. 

Î24. Ter voorkoming en onderdrukking van de misdadigheid 
zullen er straffen en veiligheidsmaatregelen zijn, die ten doel 
hebben de bescherming van de samenleving en voor zooveel 
mogelijk de reclasseering van den misdadiger. (340—341). 

TITEL VI. 
OVER DE STAATKUNDIGE EN ADMINISTRATIEVE ONDERVER
DEELING VAN HET GRONDGEBIED EN OVER DE PLAATSELIJKE 
ZELFBESTUREN. (150 n. 11). 

125. Het grondgebied van het Vasteland is onderverdeeld in 
gemeenten, die bestaan uit buurtschappen en zich groepeeren tot 
districten en provinciën. De wet stelt de grenzen van al deze 
kringen vast. (315). 
§ 1. De gemeenten Lissabon en Porto zijn onderverdeeld in 
wijken en deze in buurtschappen. (316). 
§ 2. De onderverdeeling van het grondgebied der Naburige 
Eilanden en de desbetreffende administratieve organisatie zullen 
geregeld worden in een bijzondere wet. (314—315). 
126. De bestuurscolleges zijn de gemeentekamers, de buurt-
schapsbesturen en de provincie-besturen. (315—318). 
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127. Het bestuursleven van de plaatselijke zelfbesturen is 
onderworpen aan het toezicht van commissarissen der Regee
ring, terwijl de besluiten der verschillende bestuurscolleges kun
nen afhangen van de machtiging of de goedkeuring kunnen 
behoeven van andere organen of autoriteiten en onderworpen 
kunnen worden aan een referendum. (316—318, 321). 
128. Voor de ten uitvoer legging van hun besluiten en de 
overige doeleinden omschreven in de wetten, bedienen de be
stuurscolleges zich van den voorzitter of van gedelegeerde com
missies op de wijze in diezelfde wetten bepaald. (318). 
129. De besluiten van de bestuurscolleges kunnen slechts wor
den gewijzigd of vernietigd in de gevallen en op de wijze, in de 
administratieve wetten voorzien. (321). 
130. De bestuurscolleges zijn financieel autonoom, op de wijze 
door de wet bepaald. De gemeentekamers zijn evenwel verplicht 
een wettelijk vastgesteld gedeelte van hun inkomsten te verdeden 
onder de buurtschappen, ter besteding voor openbare werken 
op ruraal gebied. (316, 320). 
131. De belastingstelsels van de plaatselijke zelfbesturen zullen 
worden geregeld op zoodanige wijze, dat zij geen nadeel toe
brengen aan de organisatie der belastingen of het fmanrieele leven 
van den Staat, noch den omloop van voortbrengselen en handels
waren binnen 's Lands grenzen belemmeren. (320). 
132. De bestuurscolleges kunnen slechts worden ontbonden 
in de gevallen en op de wijze, vastgesteld in de administratieve 
wetten. (321). 

TITEL П. 
OVER HET PORTUGEESCH KOLONIAAL IMPERIUM. 

133. De bepalingen van het Koloniaal Charter worden be
schouwd als te zijn van constitutioneelen aard. De Regeering 
dient zorg te dragen voor een nieuwe afkondiging, met de wij
zigingen door deze Grondwet noodzakelijk geworden. (26,395— 
396). 
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AANVULLENDE BEPALINGEN. 

a. Herziening der Grondwet. 

134. De Grondwet zal van tien tot tien jaren worden herzien. 
De Nationale Vergadering, binnen wier mandaatsperiode het 
tijdstip der herziening valt, beschikt over de bevoegdheid hiertoe. 
(7 7)· 
§ 1. De herziening kan vijfjaren vroeger geschieden, indien 
dit door twee derden der leden van de Nationale Vergadering 
wordt goedgekeurd. In dat geval zal de nieuwe periode van tien 
jaren worden gerekend vanaf den dag der vervroegde her
ziening. (77). 
§ 2. Geen voorstellen of ontwerpen van Grondwets-herzie-
ning kunnen worden toegelaten als voorwerp van beraadslaging, 
die niet de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig omschrijven. 
(77). 
135. Onafhankelijk van hetgeen is voorgeschreven in het voor
gaande artikel kan de President der Repubhek, wanneer het 
algemeen welzijn dit gebiedend vereischt, na den Raad van State 
gehoord te hebben, bij decreet, onderteekend door alle Ministers: 
1. Bepalen dat de te verkiezen Nationale Vergadering consti-
tueerende bevoegdheden zal hebben en de Grondwet zal herzien 
op de bijzondere, in het bedoelde decreet omschreven punten; 

2. De wijzigingen in de Grondwet, die betrekking hebben op 
de wetgevende functie of haar organen, onderwerpen aan een 
nationaal plebisciet. De aldus goedgekeurde wijzigingen worden 
van kracht, zoodra de definitieve uitslag van het plebisciet is 
openbaar gemaakt in den Diàrio do Governo. (78—79). 

b. Bijzondere en overgangs-bepalingen. 

136. Voor de uitvoering van het bepaalde in de eenige paragraaf 
van artikel 53 zal een overgangstoestand worden ingesteld, met de 
beperkingen van tijdelijken aard, die noodzakelijk worden ge
acht. (367). 
137. Zoolang de corporatieve organisatie der Natie nog niet 
zal zijn voltooid, zullen overgangsmaatregelen worden ingesteld 
met betrekking tot den vorm waarin het beginsel van organische 
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vertegenwoordiging Wordt verwezenlijkt, dat vastgesteld is in 
titel V van deel I. (100). 
138. De tegenwoordige President der Republiek wordt door 
deze Grondwet erkend. Zijn mandaat duurt zeven jaren, ge
rekend van den dag waarop hij het Presidentschap heeft aan
vaard. (45). 
139. De eerste Nationale Vergadering zal conStitueerende be
voegdheden hebben. (179). 
Í 40. De wetten en decreten met kracht van wet, die afgekondigd 
zijn of zullen worden tot op den dag van de eerste bijeenkomst 
der Nationale Vergadering, behouden hun kracht en blijven gel
den als wetten, voorzoover hun inhoud niet uitdrukkelijk of 
stilzwijgend in strijd is met de beginselen, in deze Grondwet 
vervat. (88, 108, 389). 
141. De wetten en decreet-wetten bedoeld in het voorgaand 
artikel kunnen evenwel worden herroepen door verordenende 
decreten in al wat betrekking heeft op de inwendige organisatie 
der diensten en geen verandering brengt in den rechtstoestand 
van particulieren of het statuut der ambtenaren. (108). 
§. De beperkingen voortvloeiende uit dit artikel sluiten niet 
wetten en decreten-wetten in, voorzoover hetgeen zij voorschrij
ven tot de stof behoort, die aan den wetgever is voorbehouden, 
noch hetgeen valt onder de uitzonderingsbepalingen van de 
eerste paragraaf van artikel 70 en van artikel 93. (108). 
142. Zoolang de wetten nog niet zijn uitgevaardigd, die noodig 
zijn ter uitvoering van hetgeen is voorgeschreven in titel VI 
van deel II, zal het plaatselijk bestuur blijven geregeld volgens de 
geldende wetgeving, met inbegrip van hetgeen betrekking heeft 
op de benoeming en het ontslag van de bestuurscommissies der 
plaatselijke zelfbesturen. (314). 
143. Deze Grondwet zal in werking treden na te zijn goedge
keurd bij nationaal plebisciet en zoodra de definitieve uitslag daar
van openbaar is gemaakt in den Diario do Govèrno. (24, 79) 
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loosheidszorg, 284. — Recht op arbeid, 285. — Werkver
schaffing, 287. — Corporatief verzekeringswezen, 289. — 
Ongevallenverzekering, 291. .— Arbeidsdag, rustdag en 
vacantie, 292. — De toestanden in Portugal; de organisatie 
voor Vreugde in den Arbeid, 294. 
G. De corporatieve organisatie van landbouw en visscherij. 
Waarom geen gescheiden grondslag; het casa do povo, 297. 
— Gremios van den landbouw, 302. — Beteekenis der orga
nisatie, 303. — De casas dos pescadores, 304. — Economi
sche resultaten van het corporatisme, 305. 
H. De corporatieve organisatie van de niet-economische 
activiteiten 
Corporatisme is niet alleen economisch, 307. — Culturcele 
corporaties, 308. — Bestrijding der werkloosheid van intel-
lectueelen, 310. — Moreele corporaties, 311. — Pohtieke 
beteekenis der corporatieve organen, 312. 
HOOFDSTUK VIII. HET PLAATSELIJK VERBAND. 
Centralisatie noch federalisme; de Código Administrativo, 
312. — Indeeling van het grondgebied, 315. — De buurt
schap, 315. — De gemeente, 316. — De provincie, 318. — 
De term „Corporatieve Staat", 318. — Plaatselijke autono
mie en regeeringstoezicht; het district, 319. 
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HOOFDSTUK IX. STAAT EN BURGER 
De Staat is gebonden aan de moraal, 321. — Dit is de chris-
telijke moraal, 324. — Verschil met Communisme, Fascisme 
en Nationaal-Socialisme; bestrijding van de totahtaire staats-
idee, 325. — Gebondenheid aan een hooger recht; de ware 
menschelijke vrijheid, 328. — Erkenning der persoonlijke 
vrijheden, 334. — Rechtspositie van burgers en vreemde
lingen, 334. — Recht op leven, op goeden naam; eigen
domsrecht, 336. — Recht op schadevergoeding, 338. — On
schendbaarheid van woning en briefgeheim, 338. — Begin
selen op strafrechtelijk gebied, 338. — Vrijheid van vereeni-
ging en vergadering, 341. — Vrijheid van meeningsuiting; 
censuur, 343. — Leiding en bescherming van de openbare 
meening, 345. — Noodzakelijkheid van propaganda, 349. — 
Het Propaganda-Secretariaat, 351. — De Nationale Unie 
tot politieke scholing, 352. — Anorganisch en organisch 
kiesrecht, 355. — Algemeen kiesrecht, 359. — De beste staats
vorm; recht van petitie, 362. — Waarborging der rechten 
en vrijheden; recht van verzet; misbruik van recht, 365. — 
Dienstplicht, 366. — Het Portugeesch Legioen, 368. — 
HOOFDSTUK X. STAAT EN GODSDIENST . . . . 
Geschiedkundig overzicht, 369. — Positie der Kerk, 375. — 
Houding van den Staat, 378. — Herstel van onrecht; de ge
heime genootschappen, 381. — Christelijk karakter der 
Grondwet, 382. — Feitelijke band, theoretische scheiding 
tusschen Kerk en Staat, 385. — Vrijheid van eeredienst; de 
Joden; de Protestanten, 387. — Vrijheid van godsdienstige 
organisatie, 388. — Noodzakelijkheid van samenwerking 
tusschen Kerk en Staat, 390. — Staat en missies, 391. — 

AFDEELING 4. BEGINSELEN VAN KOLONIALE EN 
BUITENLANDSCHE STAATKUNDE 

HOOFDSTUK XI. HET PORTUGEESCH KOLONIAAL 
IMPERIUM 
Overzicht, 394. — Koloniaal staatsrecht, 395. — Eenheid 
van het Imperium, 397. — Autonomie en onderlinge soli-



Biz. 
dariteit der gebiedsdeelen, 399. — Streven naar assimilatie, 
401. — Doel der kolonisatie, 404. — 

HOOFDSTUK XII. DE BUITENLAND S CHE BETREK
KINGEN 406 
De redactie van art. 4 der Grondwet, 406. — Internationale 
moraal en internationale liefde; geen economisch natio
nalisme, 407. — Karakter van het Portugeesche nationalisme, 
412. — Verhouding tot andere landen: Rusland, Spanje, 
415. — Brazilië, Engeland; de invloed van Frankrijk, 417. — 

AANTEEKENINGEN 425 

AANHANGSEL. Voorbeeld van een wet als bedoeld in 
art. 91-4° der Constitutie 528 

GRONDWET DER PORTUGEESCHE REPUBLIEK. 530 
Nederlandsche vertaling, tevens register op de artikelen. 

LITTERATUUR 568 
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STELLINGEN 

ι 
Onder „voetpaden, dreven of wegen aan verscheiden geburen 
gemeen" in artikel 719 B. W. dienen te worden verstaan zoo
danige wegen, waarvan de grond in gemeenschappelijk eigen
dom aan de buren toebehoort. 

II 

Ten onrechte besHste de Arrondissements-Rechtbank te Amster
dam, bij vonnis van 2 Februari 1937 (N.J. 1937, no. 842), dat 
den pensionhouder geen recht van terughouding toekomt op de 
door zijn pensiongasten medegebrachte goederen wegens het 
hem als zoodanig verschuldigde. 

III 

Ten onrechte meent Moret (Eenige beschouwingen over crediet-
verzekering, pag. 17), dat er geen essentieel verschil zou bestaan 
tusschen credietverzekering en borgtocht. 

IV 

Het geweld, waarvan sprake is in artikel 179 Wetboek van 
Strafrecht, kan ook tegen goederen of tegen andere personen 
dan den betrokken ambtenaar zelf gericht zijn. 

V 

Bij de vervolging van deUcten, die alleen op klachte vervolgbaar 
zijn, doet het niet ter zake of de persoon, die bevoegd is de 
klacht in te dienen, oorspronkelijk zijn toestemming tot de vol
voering van het bedoelde delict mocht hebben gegeven. 

VI 

Krachtens artikel 177 der Gemeentewet dient de Raad te beoor-
deelen en te besHssen over het aanvragen van het faillissement 
van een schuldenaar der gemeente. 












