
1863-1963 100 JAAR GELEDEN WERD DE 

SCHELDETOL AFGESCHAFT 
L'it de toespraak gehouden door Burgemeester Lode Craeybeckx op de academische zitting die plaats had 
op 26 september 1963 in de Koninklijke Vlaamse Opera ter gelegenheid van de viering van de honderdste 
verjaring van de vrijkoping van de Scheldetol, in aanwezigheid van ,(.M. Koning Boudew~jn, van ver
scheidene Ministers, van de Ambassadeurs van tal van bevriende naties en van vele vooraanstaanden uit 
binnen- en buitenland. 

DE Belgische regering stond voor een zware taak toen zij in het midden van de vorige eeuw, gevolg te 
geven had aan de herhaalde en dringende klachten, die uitgingen van ons stadsbestuur zowel als van de 
handels- en scheepvaartkringen, gebruikers van onze haven. Zij besloot alles in het werk te stellen om 
de afschaffing te verkrijgen van de tol, verschuldigd door elk schip, dat de Schelde op Belgisch grond
gebied bevoer. Dit ergerlijk regime, vastgelegd in verdragen, welke wij als kleine natie slechts, zij het 
met tegenzin, ondergaan konden, was door de tijdsgeest voorbijgestreefd, strijdig met alle rechtsbesef, 
doch de afschaffing ervan te bekomen ging met ontzaglijke moeilijkheden gepaard. 

Slechts na tien jaren van lange en vaak ontmoedigende onderhandelingen, kon Charles Rogier, een 
der grootste Belgische politici, toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken, de inspanningen der regering 
bekroond zien. Twee hoge ambtenaren van zijn departement, Baron Lambermont en de heer Emile 
Banning, schreven hun naam in de diplomatieke geschiedenis van België door de grote verdiensten, 
welke zij door het uiteindelijk welslagen van de onderhandelingen verwierven. 

Onze Stad zal hen steeds in dankbare herinnering blijven eren. 
Het is nodig er aan toe te voegen dat de kansen om de scheepvaart op Antwerpen van deze zware 

hypotheek te bevrijden, zeer zwak zouden geweest zijn, indien het Belgische pleit, hoe gegrond het ook 
zijn mocht, de steun niet had verworven van talrijke Europese en Amerikaanse staten, die hun stem 
bij deze van België voegden. Deze twintig landen en vrijsteden schaarden zich aan de zijde van onze 
regering, niet alleen om de opheffing te bekomen van de Scheldetol, maar ook om ons land te helpen 
instaan voor de financiële verplichtingen, voortvloeiend uit de afkoop, op basis van de gekapitaliseerde 
ontvangsten. 

Erkentelijkheid noopt ons de landen en vrijsteden te vernoemen, welke bijdroegen tot het aanvaarden 
van de thesis, die de Belgische regering voor het internationaal forum bepleit had. Ook nam elk dier 
Staten een evenredig deel op in de financiële afwikkeling. 

Ziehier de lijst, in (Franse) alfabetische volgorde, te dien tijde gebruikelijk in diplomatieke docu
menten: Oostenrijk, Vrijstad Bremen, Brazilië, Chili, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittan
nië, Vrijstad Hamburg, Vrijstad Hannover, Italië, Vrijstad Lübeck, Noorwegen, Vrijstad Oldenburg, 
Peru, Portugal, Pruisen, Rusland, Zweden en Turkije. 

Het is duidelijk dat deze landen en vrijsteden zich niet aan de zijde van België schaarden ter wille 
van de lasten, welke het betalen van een tolrecht medebracht voor hun schepen, die de haven van 
Antwerpen aandeden. Inderdaad had België de verbintenis aangegaan de reders schadeloos te stellen. 
Dit betekende, terloops gezegd, voor ons land een steeds groeiende last, vermits deze vermeerderde 
naarmate ook het scheepvaartverkeer op Antwerpen toenam. 

\Vij onderlijnen dat het zorg om gerechtigheid was, die deze twintig landen en vrijsteden bezielde: 
zij achtten het onduldbaar dat een tolrecht de vrijheid van scheepvaart zou hinderen op een stroom, 
die het grondgebied van twee nabuurlanden bevloeit. 
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Bij het memoreren van de afschaffing van de Scheldetol, willen wij herinneren aan een verder afge
legen doch belangrijker gebeurtenis: de vrijmaking van de Schelde zelf, welke ongeveer 70 jaar tevoren 
had plaatsgehad, en in meer algemene zin de instelling der vrijheid van scheepvaart op de stromen, 
wier bedding verschillende staten doorkruist. \'\'at gebeurde in I 863, de afschaffing van de tol, bracht 
de voltooiing van de vrijheid der Schelde in het bijzonder, maar betekende meteen ook een schitterende 
bevestiging van een fundamenteel principe van het internationaal zee- en riviervaartrecht. 

Iets ongelooflijks had zich inderdaad voorgedaan. 

De opgang van de Antwerpse haven, waarvan de welvaart en de uitstraling doorheen de toenmaals 
bekende wereld zich vanaf de I 3e eeuw aankondigden, had zich in de I 4e duidelijker afgetekend. 
In de r 6e groeide ze uit tot een macht, een opeenstapeling van krachten, zo ontzaglijk in zijn sterkte 
dat Antwerpen in de r6e eeuw het ware handels- en scheepvaartcentrum van Europa was. 'Antwerpen, 
~fetropool van het "'es ten', zo betitelde Eugène Baie de fenomenale uitbarsting van energie, die zich, 
in de gouden eeuw, te Antwerpen voltrok. Niet alleen op maritiem gebied, doch ook in de meest 
diverse vertakkingen van de groothandel in materialen en koopwaren. Een verreikend systeem van 
verzekeringswezen werd geschapen, de geldhandel kende een nooit geziene opgang, onbegrensde durf 
bezielde de talrijke vennootschappen die werden opgericht, sommige reeds door uitgifte van aandelen, 
nijverheidstakken werden in het leven geroepen voor aanmaak en bewerking van vaak zeldzame, 
kostbare, artistiek verfijnde produkten: diamanten, juwelen, luxemeubelen ... 

Verscheurd door de godsdienstige tweespalt, kende Antwerpen in de oorlog, die macht tegenover 
macht stelde, een tragisch lot. De Stad werd tot overgaaf gedwongen, nadat ze met een ongehoorde 
taaiheid een langdurig beleg weerstand had geboden. De val van Antwerpen, in I 585, bevestigde de 
neergang van de zuidelijke provinciën. De bezetting van Antwerpen gaf het sein: sluiting van de 
Schelde, eerst om militaire redenen, daarna om strategische redenen. Onze Stad, van de meest schit
terende welvaart in de somberste troosteloosheid vervallen, durfde geloven aan een komende herop
standing zodra het oorlogsbedrijf een einde zou nemen. Deze hoop, hoe redelijk ook, verkeerde tot de 
bitterste der teleurstellingen. Eens de vijandelijkheden ten einde, schonk het verdrag van Munster, 
in r648 de vrede aan de oorlogvoerenden. Doch wat voor dezen vrede bracht, betekende voor Antwer
pen de totale ondergang. Eén van de toegevingen van de partijen, die het verdrag sloten, was inderdaad 
de definitieve sluiting van de Schelde. 

En zo deed zich het ongelooflijke voor. Gedurende twee eeuwen zou deze haven, waarvan het nut 
voor de ganse scheepvaart in dit gedeelte van de aardbol, door haar welvaart ten duidelijkste was 
aangetoond, van de zee afgesneden blijven. 

Van de schitterendste voorspoed, tot niets neergezonken! Elk licht was gedoofd, elke hoop teniet 
gedaan. In deze Stad, die eens gonsde van leven, groeide het gras in de straten. 

Grootmachten, Engeland, Rusland, kwamen in verzet tegen deze staat van zaken. KeizerJozef II, 
onze opperste autoriteit op dat ogenblik, nam zich voor er een einde aan te stellen en ging tot daden 
over. Hij deinsde echter terug voor de onvermoede koppigheid van zijn tegenstanders. Hij overwoog 
het risico een nieuw conflict over Europa te ontketenen en verkoos, groot Keizer als hij was en groot 
mens ook, gewetensvol en rijk van hart, de weg der overreding te gaan. Dit kon hem, uit moreel en 
menselijk oogpunt, alleen tot eer strekken. 

Middelerwijl kwamen andere schokkende gebeurtenissen de machtsverhoudingen omwerpen. Voor
taan zou het Frankrijk zijn, dat voor het probleem werd gesteld. 

Het Uitvoerend Comité van de Franse Republiek hakte de knoop categorisch door. Bij decreet van 
I 6 november I 792, werd door dit Comité de vrijheid van scheepvaart op de Schelde plechtig afge
kondigd. 

Aan Frankrijk komt de grote verdienste toe deze beslissing zuiver en ondubbelzinnig te hebben 
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gesteld: de formulering erga omnes van een principe, dat geroepen was degenen, die het hadden 
uitgesproken, te overleven. )Tiet enkel uitgesproken hadden ze dit beginsel, doch in toepassing gebracht. 
Zonder aarzeling hadden ze de Schelde voor het scheepvaartverkeer opengesteld. 

De tekst van deze gedenkw·aardige beslissing herinnert duidelijk aan deze van de Verklaring van 
de Rechten van de ~lens en van de Burger. 

Deze resolutie luidt als volgt: 
'De loop van de stromen is het gemeenschappelijk en onvervreemdbaar eigendom van alle landen, 
door hun wateren bevloeid. Een natie kan niet, zonder onrecht te plegen, zich het recht toeëigenen 
de kom van een rivier te bezetten en nabuurvolkeren, die aan de oevers stroomopwaarts palen, te 
verhinderen clitzelfèle voorrecht uit te oefenen. 
Een dergelijk voorrecht is een overblijfsel van de feodale dienstbaarheden of ten minste een hatelijk 
monopolium, dat enkel door macht kan zijn venvarven en enkel door onmacht kan gedoogd worden. 
Het is bijgevolg \·atbaar voor vernietiging op elk ogenblik en ongeacht alle overeenkomsten, daar de 
~atuur e\·enmin be\·oorrechte indi\·icluen als be\·oorrechte volkeren erkent en daar de rechten van 

de mens onvervreemdbaar zijn'. 
In I 8 I 5 kwam het Congres van \\'enen bijeen en men kon vrezen -sommigen hoopten misschien

dat de onderhandelingen, terwijl ze een nieuw machtsevenwicht schiepen en een herziene kaart van 
Europa tot stanel brachten, de voor de Schelde en haar haven ven,·orven toestanel teniet zouden doen. 

Dit gebeurde echter niet; noch bij de grootscheepse diplomatische arbeid, die te \\"enen werd 
\·erricht, noch bij de verdragen, welke er enkele jaren later uit zouden \'Oürtkomen. 

Kieuwe geelachten hadden haar weg gebaand, haar voortgang was niet meer te stuiten. 

·- -- ·----·-----------------------------------.------.-



De naties, te \\'enen verenigd, bevestigden de vrijheid van de Schelde en legden meteen de rechts
beginselen vast tot regeling van de wederzijdse verplichtingen der oevereigenaars van stromen, waarvan 
de loop het grondgebied van twee of meer staten doorkruist, zoals de Maas, de Rijn en zijn bijrivieren. 

Het ongelukkig lot, dat onze Stad gedurende twee eeuwen had doorstaan, het schreeuwend onrecht, 
waaraan de scheepvaart op de Schelde ten offer was gevallen, hadden uiteindelijk het universeel 
geweten beroerd. De Schelde leverde aldus het praktische testgeval, waaraan een modern rechtsprin
cipe zou groeien, van doorslaggevende betekenis voor alle zeevarende volkeren. 

~a tientallen en tientallen jaren geleden leed en vruchteloos strijden, ontsloot zich voor ons een 
nieuwe toekomst. Voortaan zou het onze taak zijn met moed en taai geduld de hoogte terug op te 
klimmen, waarvan wij waren neergestort. 

Deze wederopstijging was een van de talrijke opgaven, waarvoor België geplaatst werd, wanneer het 
in r 8go als onafhankelijke natie zijn plaats nam onder de volkeren. 

\\ïe \'andaag onze haven bezoekt zal kunnen oordelen of ons land, of onze Stad het passend antwoord 
heeft gegeven op de noodlotsvTaag die ons verleden in zijn schoot droeg, en die tot heden onze geschie
denis beheerst. 

Geduldig, doch nooit stilstaand, heeft onze haven het lange werk der wederopstanding aangevat. 
Voorzeker konden twee eeuwen stilstand niet worden weggevaagd. Vele kansen waren reddeloos voorbij 
gegaan, de stromingen hadden zich verlegd naar fortuinlijker oorden. 

De woorden, welke onze eerste Koning ons toestuurde, waren met stalen kracht gesproken: arbeiden 
en niet vertwijfelen. 

Deze moest ook ónze leuze zijn. Van toen tot heden is, bij ons weten, nooit voorgekomen dat ons 
stadsbestuur is achteruitgegaan voor welke uitgave ook, die de groei der haven betrof. 

Haven éérst. 
Dit was vroeger zo, dit is vandaag niet anders. 
In die haven, immers, vonden en vinden vele duizenden ondernemers, arbeiders van de geest en 

van de hand lonende werkgelegenheid. Arbeiders van onze Stad en voorsteden niet alleen, maar werkers 
herkomstig van meer dan tweehonderd verschillende gemeenten, gelegen in een straal van dertig 
kilometer omheen de Antwerpse agglomeratie. 

Voor deze arbeidsgemeenschap zorg te dragen hebben vroegere stadsbesturen als hun waardevolle 
en eervolle taak beschouwd. Zo doet ook het huidige. Geen gemeenteraadszitting gaat voorbij waar 
geen beslissingen worden genomen, waar geen belangrijke uitgaven voor de uitbouw en de toerusting 
van onze haven worden goedgekeurd. 

Het is ons een vreugde te mogen vaststellen dat, wat de haven betreft, geen verschil hoegenaamd 
bestaat tussen de groepen die de raad samenstellen. 'Haven eerst', geldt altijd, voor ieder lid van onze 
gemeenteraad. 

Wanneer we het oog slaan op de ontzagwekkende werken van uitbreiding en toerusting, die in de 
loop der tientallen jaren stuk voor stuk sinds r830 werden uitgevoerd, dan is het duidelijk dat, met 
de beperktheid der middelen waarover het stadsbestuur beschikt, de Staat gaandeweg een groter 
aandeel in deze uitbouw heeft genomen. 

\\'e zijn er ons bewust van, dat zowel de stadsmagistraat als de met deze laatste steeds in gave ver
standhouding handelende economische instanties, vaak een toon van ongeduld en zelfs teleurstelling 
hebben laten horen. \\'ant inderdaad, op zekere momenten bemerkten wij dat hoewel de stijgende 
cijfers van de binnenlopende schepen, de omvang van het goederenverkeer, onmiskenbare vooruitgang 
toonden, die vooruitgang niet evenredig was met cijfers geboekt voor andere havens; de vergelijking 
van die gegevens hield de waarschuwing in dat onze haven, wegens een bedriegdijk optimisme, vooruit
gaande achteruit zou gaan, dat zij alleszins beneden haar mogelijkheden zou blijven. 

---· ----- ------------· 



De dankbaarheid die we nu de Regering betuigen berust erop dat ZIJ de stemmen, die van onze 
stad en haven opgingen, gehoor heeft verleend. 

Het Tienjarenplan, op grond van eenparige parlementsbeslissingen in I 956 aan de gang gebracht, 
zal bij zijn volledige voltooiing binnen nu de eerstkomende jaren, een gebruikswaarde vertegenwoor
digen gelijk aan die van de gezamenlijke werken verwezenlijkt in de vele tientallen jaren, die verliepen 
sinds 1830. 

Binnen deze nu lopende termiJn van tien jaar, zal de haven van Antwerpen, zowel mantrem als 
commercieel en industrieel tot het dubbele van haar vroegere capaciteit zijn opgevoerd. 

Onze Stad heeft gaarne het haar rechtmatig bij de wet toegewezen aandeel in de lasten opgenomen. 
Het grote gedeelte echter zal de landsregering dragen. 

De tijd van klagen is dus voor lang voorbij. 
Het is ons ook een bron van intense verheuging dat de geschikte, aan de dwingende eisen van de 

tijd beantwoordende verbinding tussen -Schelde en Rijn in uitzicht is gesteld, dank zij de bewonderens
waardige volharding en het voortreffelijk beleid van de Regering. De laatste hindernis, die zich buiten 
onze grenzen stelde voor de normale ontwikkeling van onze haven, is aldus weggeruimd. Tegelijk rs 
een lang, schadedoend onbehagen tussen Nederland en België weggeruimd. 

Mogen alle oude veten, het is onze oprechte wens, hierdoor vergeten zijn, onze samenwerking met 
Nederland vruchten dragen binnen Benelux, binnen het nieuwe Europa. 

Aldus: Tienjarenplan, Nederlands-Belgisch akkoord, Schelde-Rijnverbinding, twee winstpunten van 
allereerste belang. 

Een bladzijde is omgeslagen in de geschiedenis van onze haven. 
Een nieuwe toekomst heeft zich voor ons ontsloten. 

1863- 1963: fl y a 1 oo ans Ie Péage de !' Escaul 

fut aboli. par L. CRAEYBECKX. 

Commémorant l'abolition du péage de I'Escaut 

Anvers exprime sa reconnaissance envers ceux 

qui la réalisèrent: Ie gouvernement beige avec 

Charles Rogier comme Ministre des Affaires 

Etrangères et les fonctionnaires Baron Lamber

mont et Emile Banning. 

La prospérité d'Anvers débuta au 13me siècle 

et fit de notre ville au 16m• siècle la métropole 

de l'Ouest. Cette destinée de rendez-vous du 

commerce mondial fut brisée lorsqu'en 1585 

I'Escaut fut fermé. En 1648 Ie traité de Munster 

a confirmé cette fermeture. La révolution fran

çaise a changé les choses: Ie décret du 16 no

vembre 1792 a solennellement preelamé Ie 

principe de la liberté de la navigation et l'a 

appliqué à l'Escaut. Le Congrès de Vienne a 

confirmé Ie principe de droit de la liberté de 

I'Escaut. 

En considérant l'extension de notre port 

depuis x83o. il faut non seulement mentionoer 

le róle de l'administration communale et des 

milieux économiques anversois, mais i.l faut 

également exprimer notre reconnaissance à 

l'égard de nos gouvernements. Gráce au Plan 

décennal notre port double sa capacité aussi 

bien maritimement que commercialement et 

industriellement. Un nouvel avenir s'est ouvert 

pour nous. 

1863-1963: roo _vears ago the Scheldt-Toll was 

abofished, by L. CRAEYBECKX. 

Gommemorating the abolition of the Scheldt

tol! Antwerp expresses its gratitude towards 

those who brought it about: the Belgian 

government with Charles Rogier as Minister 

for F oreign Alfairs and the civil servants Baron 

Lambermont and Emile Banning. 

In the 13th century the rise of Antwerp set 

in and made of our city in the 16th century 

the metropolis of the West. This calling as a 

meeting-piace for world trade was broken when 

the Scheldt was closcd in 1585. In 1648 the 

treaty of lviunster has sealed this closure. The 

French revolution changed all this: the decree 

of 16th l'\ovember 1792 has solemnly pro

daimed the principle of the liberty of shipping 

and has put it into effect on the river Scheldt. 

The Congress ofVienna confirmed the principle 

of justice of thc liberty of the river Scheldt-

In contemr-lating the cxtension of our port 

since 18:10 we not only have to mention the 

part played by the municipality and the Ant

werp economie circles. but we also have to 

express our thanks to our governments. Thanks 

to the Ten-ycar plan our port doubles its 

capacity not only as far as shipping possibilities 

are concerned. but also commercially and 

industrially. A new future has opened up for us_ 

' -

L. CRAEYBECKX, 

burgemeester 

1863-1963: Vor IOO ]ahren wurde der Schelde:coll 

abgeschajft, von L. CRAEYBECKX. 

Der Abschaffung des Scheldezolls gedenkend, 

sagt Antwerpen denjenigen Dank, die sie zu

stande brachten: die belgische Regierung mit 

Charles Rogier als Aussenminister, und die 

Beamten Baron Lamberment und Emile Ban

ning. Im 13.jahrhundert nahm der Aufschwcmg 

Antwerpens seinen Anfang und machte von 

unserer Stadt im 16.jahrhundert die Metropole 

des vVestens. Dieser Beruf von Treffpunkt für 

den Welthandel wurde gebroehen als im Jahre 

1585 die Schelde gesebiossen wurde. 1648 hat 

der Vertrag von 1\Iünster diese Schliessung be

kräftigt. Die französische Revolution hat hier 

U mschwung gebracht: das Dekret vom I 6_ 

November 1792 hat das Prinzip der Freiheit 

der Schiffahrt feierlich verkündet und auf die 

Schelde in Anwendung gebracht- Der Wiener 

Kongress hat den Rechtsgrundsatz der Freiheit 

der Schelde bestätigt. Wenn wir den Ausbau 

unseres Hafens seit dem Jahre 1830 betrachten, 

sollen wir nicht nur die Rolle der Stadtver

waltung und der Antwerpener vVirtschalis

kreise erwähnen, sondern auch unseren Regie

rungen unseren Dank aussprechen. Dank dem 

Zehnjahresplan verdoppelt unser Hafen seine 

Leistungsfähigkeit. sowohl maritim als kauf

männisch und industrie!!. Eine neue Zukunft 

hat sich für uns geöffnet. 
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