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A rthur Dix, de bekende beoefenaar der po litieke geografie, heeft vlak 
na he t u itbreken van den Wereldoorlog in  de Geographische Z eitschrift 
(Dec. 1914) een artikel geschreven, waarin hij enkele der voornaamste 
„R eibungsflächen” der Europeesche M ogendheden belicht, zich daarbij 
echter beperkende to t die wrijvingsvlakken, welke zich tusschen twee 
of meer der oorlogvoerenden voordeden 1). D us spreekt hij n iet over de 
Scheldekwestie, hoewel deze een der belangw ekkendste politiek-geografi- 
sche geschilpunten vorm t van Europa voor en  n a  den oorlog.

W rijvingsvlakken in  politiek-geografischen zin zijn grenslijnen of -vlak
ken, w aar wrijving en botsing plaats v ind t van economische, nationale 
of politieke belangen van twee of m eer staten . D at de economische en 
politieke belangen van N ederland aan de beneden-Schelde moeilijk met 
die van België in overeenstemming zijn te  brengen, da t leeren ons de 
historieschrijvers sinds de Middeleeuwen, terw ijl voor de Scheldebeslom- 
m eringen der laatste jaren  wederom de aandach t der G roote M ogendhe
den is ingeroepen, alhoewel zonder veel resultaat.

De m eeste dezer geschilpunten schijnen opgeheven te kunnen worden 
door een wijziging der staatkundige grenzen. Deze oplossing wordt ech
te r n iet zoo gem akkelijk bewerkstelligd, w ant het is een middel, dat 
doorgaans slechts aan één der partijen voldoening schenkt. Ais de wrij
ving n iet zóó sterk wordt, dat er op het vlak een oorlog on tbrandt en 
de grensspanning door de kracht der wapenen wordt opgeheven, zien we 
dan ook, dat bij m innelijke schikking de benadeelde partij op andere 
wijze w ordt schadeloos gesteld. We denken aan  het Fransch-D uitsche 
wrijvingsvlak in  Equatoriaal Afrika, waar in  1912 de door Duitschland 
vurig begeerde toegang van Duitsch K am eroen to t het Kongo-systeem

1) Zie ook dr. C. Easton, De Aardrijkskunde en de Oorlog. (D it Tijdschrift, jg. 
1918, blz. 178).
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betaald werd m et concessies aan  Frankrijk  in  M arokko en aan het 
T sjad-m eer; of aan de on langs van zekere zijde voorgestelde oplossing 
van het Scheldevraagstuk d o o r  den afstand van Zeeuwsch-Vlaanderen 
tegen de aanwinst van O ost-Friesland.

D aar de meeste poliliek-geografische wrijvingsvlakken aldus in laatste 
instantie verband houden, m e t de staatsgrenzen, behooren ze daardoor 
tevens to t het gebied der geografie, waar in den laatsten tijd het onder
werp „grenzen” juist vernieuw de belangstelling wekt. (Solch, Sieger, 
Penck, Boerman, e. a.). Nog o m  een andere reden echter vragen deze 
geschilpunten de aandacht v a n  den geograaf. De geschiedenis der wrij
vingsvlakken is voor hem n ie t  zoozeer belangwekkend ais een aaneen
schakeling van historische d a ta , m aar ais treffend bewijs van den invloed 
der geografische ligging op d e n  gang der historie, waarbij hij echter er 
op bedacht is, deze geografische factoren niet ais bindende wetten op te 
vatten m aar veel m eer ais een richtsnoer. De snijding van den Schelde- 
stroom door een politieke grenslijn , even beneden Antwerpen, heeft den 
eigenaar van de beneden-rivier een m achtspositie geschonken over dien 
van den bovenstroom , welke in  de geschiedenis op verschillende wijzen 
to t uiting is gekomen. Voor d e  Noordelijke N ederlanden is de grens op- 
o f langs den zuidelijken oever der W ester-Schelde steeds een m a c h t s -  
g r e n s  geweest in  den waren zin .

Vóór den Franschen tijd nu  is deze m achtspositie in het Scheldevraag
stuk hoofdzakelijk uitgekom en in  den vorm van economische uitbuiting, 
dus ais handelsbelem m ering; n a  1795 daarentegen wordt het wrijvings
vlak in de eerste plaats beheersch t door een anderen politiek-geografi- 
schen factor, n. 1. den strategischen : de beneden-Schelde ais in- en uit- 
valspoort van NW . Europa.

D e  S c h e l d e  k w e s t i e  v ó ó r  d e n  F r a n s c h e n  t i j d

De strijd om het gezag o v e r  de tegenwoordige Wester-Schelde voert 
ons terug to t de late M iddeleeuw en, toen de worsteling tusschen Vlaan
deren en H olland om het b e z it  van Zeeland Bewester-Schelde to t een 
voor het Noorden gunstig e in d e  werd gebracht. Bij het Verdrag van 
Parijs (1323) werd G raaf W illem  I II  van H olland ontslagen van alle 
leenhulde voor geheel Zeeland. Volgens velen nu behoort reeds van dien 
tijd de W ester-Schelde to t h e t territorium  van Zeeland, daar de zuid
grens van dit gebied in dien tijd algemeen werd aangegeven met be
hulp van het begrip H eidensee. De afdoende wijze, waarop Beekman 1) 
heeft aangetoond, dat deze H eidensee een w atertje is geweest op het 
voormalige eiland W ulpen, d a t eens voor de kust van het tegenwoordige 
Zeeuwsch-Vlaanderen heeft gelegen , schijnt de conclusie te wettigen, dat 
inderdaad in de eerste helft d e r  i4c,e eeuw het gezag van de H olland- 
sche graven zich to t voorbij d e  Wester-Schelde heeft uitgestrekt. De

1) Zie dr. A. A. Beekman, De H eidensee. (Dit Tijdschrift, jg . 1924, bl. 35 9 ).
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grensaanduidingen door middel van de k le ine  H eidensee hebben zelfs 
waarschijnlijk geen andere bedoeling gehad, d a n  uit te drukken, dat het 
gezag over de H onte (in zijn volle breedte) to t den G raaf van Holland 
en Zeeland behoorde; dat de beneden-Schelde een zuiver Zeeuwsche 
stroom  was en geen grensstroom in de beteekenis van „g rens-zoom ”, 
wat rechtens met een „niem andsland” vergeleken kon worden. De be
grenzing van Zeeland, „in fr a  Burnesse et Hedensee” beteekent tevens, 
dat de politieke consolidatie van H olland en Zeeland aan den eenen, en 
V laanderen aan den anderen kant sterk genoeg  was geworden om met 
de begrenzing door een strook van ettelijke kilom eters breedte niet te 
kunnen volstaan: een overgangsstadium van de grensstrook naar de 
grenslijn 1).

S inds de H onte echter, waarschijnlijk in h e t begin van de i5 de eeuw, 
grootere diepte had gekregen en tevens een voor d en  zeehandel geschikte ver
binding met de eigenlijke Schelde, bleek in  de geografische ligging van deze 
W ester-Schelde voor Zeeland een even groote w aarde te schuilen ais in den 
oostelijken nevenm ond. De scheepvaart der B rabantsche en Vlaamsche 
Scheldesteden, die steeds de Ooster-Schelde h ad  gevolgd en bij Ierseker- 
oord den Grafelijken tol moest betalen, vertoonde n. 1. al spoedig nei
ging, de nieuwe route langs den zuidelijken Scheldem ond te  verkiezen 
in de hoop daarm ede den Zeeuwschen tol te ontgaan. Op grond van de 
in h e t Noorden heerschende m eening, dat de grens met V laanderen langs 
den zuidelijken oever liep, meende de G raaf van H olland en Zeeland 
echter het recht te hebben ook op de W ester-Schelde een Zeeuwschen 
tol te mogen heffen, een opvatting, die in  he t Zuiden krachtig werd be
streden, daar men er de H onte nog steeds ais een rest van den neu
tralen grenszoom beschouwde, waarop dus geen tol geheven m ocht wor
den. V laanderen m eende zelfs in verband m et de geografische ligging 
van de bovenrivier meer rechten op de beneden-Schelde te hebben, dan 
Zeeland, terwijl ook Brabant gezag op de Schelde eischte van Saaftingen 
to t de volle zee 2).

H et is aan  een toe val te danken, dat he t geschil langs juridischen 
weg is opgelost in  stede van door wapengeweld. De drie betrokken lan
den kwamen n. 1. spoedig onder één H eer, zoodat oorlog uitgesloten was: 
Philips van Bourgondië, G raaf van Vlaanderen, werd in 1430 ook H ertog 
van B rabant en in  1433 G raaf van H olland en Zeeland. H e t heeft echter 
to t 1504 geduurd vóór de eindbeslissing van he t geschil uitgesproken 
werd. D it geschiedde door den G rooten R aad  van M echelen, die be
vestigde, da t de W ester-Schelde een Zeeuwsche stroom was en dat de 
grenslijn zou loopen vóór de V laam sche kust. H e t gezag van den Graaf 
van V laanderen zou zich niet verder uitstrekken, dan hij, in het water 
wadende, kon reiken met het zwaard of met de gerechtsroede. De oude

1) Vergelijk A . Dix, Politische Geographie. 1922. S. 166.
2) Zie Z. W . Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw. Dissertatie. Utrecht 19x6.
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aanspraken van Zeeland w aren  dus bekrachtigd. M et een duidelijker 
langs den zuidelijken oever gedefinieerde grenslinie dan sinds het jaar 
1323 het geval was geweest, w erd  de beneden-Schelde voor H olland en 
Zeeland een nog sterker peripherisch  „Schutzorgan”, en werd onze m achts
positie ook in economischen z in  opnieuw bevestigd.

Deze economische uitbuiting  van de 'geografische ligging der Wester- 
Schelde heeft haar hoogtepunt bereikt in  de sluiting van de Schelde 
tijdens en vooral na den T achtig jarigen  oorlog. N adat onder K arel V 
alle Noord- en Zuid-N ederlandsche gewesten in één politieleen band op
genom en w aren geweest, en er gedurende een korte periode geen Schelde- 
kwestie had bestaan, verbrak h e t  Noorden in 1572 dezen band, en toen 
Vlissingen dadelijk het voorbeeld  van den Briel volgde, werd de Schelde 
gesloten om den toevoer to t ’s vijands land  te beletten.

Met uitzondering van de z e e r  tijdelijke aaneensluiting van de Zuide
lijke- en de Noordelijke N ederlanden  na de Pacificatie van Gent 
(1576 — 1585) en van de rustperiode tijdens het Twaalfjarig Bestand, 
heeft men to t den Franschen tijd  de Scheldesluiting gehandhaafd. W ant 
w at eerst bedoeld was ais een zuiver m ilitaire actie —• blokkade van het 
vijandelijk gebied — bleek spoedig  uitstekend samen te gaan met twee 
economische belangen: stijving van  de schatkist, en belemm ering van de 
concurrentie, die Antwerpen a a n  de Zeeuwsche en H ollandsche handels
steden a a n d e e d 1). En het is vooral de concurrentievrees geweest, die 
meer dan twee eeuwen lang h e t  economisch karakter van het Schelde- 
vraagstuk vóór 1795 heeft beheerscht. De invloed der voornaamste b e
langhebbenden, de A m sterdam sche koopmansgeslachten, op de lands- 
regeering kom t ook duidelijk a a n  het licht in art. 14 van het vredesver
drag van M unster: Les riv ières de l ’Escaut, comme aussi les canaux de 
Zas, Zwyn et autres bouches d e  mer y aboutissants seront tenues closes 
du côté des dits Seigneurs E ta ts .

Deze bepaling, die dus voor vredestijd ging gelden, lijkt in onze oogen 
wel een zeer ongepast gebru ik  van de geografische ligging eener rivier
m onding. De sluiting van de Schelde in oorlogstijd kunnen wij met onze 
hedendaagsche opvattingen b illijken ; zulk een afsluiting na  den Vrede 
van M unster, en dat wel d o o r toedoen van het land, w aar Grotius zijn 
M are liberum  schreef, is slechts te  begrijpen, ais we ons in de opvattingen 
van dien tijd verplaatsen. M en  leefde nu eenm aal in een tijd, waarin 
handelsbelem m eringen aan de orde van den dag w aren; Antwerpen hin
derde op zijn beurt Gent, M iddelburg bemoeilijkte den handel van Arne- 
muiden, Engeland belem m erde de H ollandsche handelsbeweging en de 
Oost-Indische Compagnie handhaafde haar monopolie in den Archipel.

Toch hebben de bew indhebbers der Republiek van den beginne ook 
gevoeld, dat de W ester-Schelde ais grensstroom, zij het dan ook met de 
grenslijn langs den zuidelijken oever, op den duur bezwaarlijk overeen

1) Zie H. Pirenne, Histoire de B elgique, 19x1. T. IV , p. 38.
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kwam met een machtsstelling zooals hun d ie  van den aanvang af voor 
oogen zweefde. H e t gezag van de R epubliek  aan slechts één der oevers 
stelde haar aan voortdurende gevaren bloot. D e waterwegen, die van het 
Scheldegebied naar het Noorden voerden, w aren even zoo vele invals
poorten naar Zeeland en H olland 1). En d a t H olland op de Schelde den 
handel belem m erde van een buurstaat, d ie  aan denzelfden waterweg 
grensde, was een onnatuurlijke toestand, d ie waarschijnlijk op den duur 
niet zou zijn vol te houden. Wij hebben  la te r dan ook een soortgelijken 
toestand bestreden, en wij doen he t nog, in  he t N.O. van ons land, aan 
den Eem s, waar de Duitsche s ta fkaart de rijksgrens aangeeft vlak langs 
de zeedijken van G roningen, zoodat o.a. Delfzijl geen vrijen uitgang naar 
de zee zou hebben 2).

Beide bezwaren konden ondervangen w orden, door de grenslijn, die 
sinds 1504 langs de laagwaterlijn liep van d en  Vlaamschen oever, verder 
naar he t zuiden te schuiven, waardoor beide oevers to t het gebied van 
de Republiek zouden behooren. D an zou de economische boycot in een 
ander licht komen te staan, terwijl men op  den linker oever een bol
werk kon inrichten om den toegang naar he t noorden te versperren.

Reeds spoedig na het uitbreken van den T achtigjarigen oorlog kwam 
dit principe der „bruggehoofden”  to t uitvoering. H ardnekkig en met taai 
geduld heeft de Republiek zoowel te velde ais in de vergaderzaal om 
den linkeroever gestreden. E n toen dan ook in  1648 bepaald werd, dat 
de toestand van het oogenblik gehandhaafd zou worden, kwam Staats- 
V laanderen, ongeveer in  dezelfde u itgestrektheid  ais tegenwoordig, to t het 
gebied der Staten Generaal, en was de W ester Schelde in  m ilitairen zoo
wel ais in  politieken zin een ondubbelzinnig N ederlandsche rivier ge
worden. De Scheldesluiting had een hechtere rechtsbasis gekregen en 
door het bezit van het V laam sche bolwerk was n iet alleen het bezit van 
de rivier beter beveiligd, m aar ook dat van den rechteroever, ja  van 
geheel Zeeland en het Zuiden van Holland.

De noodzakelijkheid om beide oevers in handen  te hebben, die onze 
voorouders van de i6 de en i7 de eeuw beseften, gevoelde ook Napoleon 
na den inval der Engelschen in  Zeeland, en gevoelen ook wij na de 
annexatieplannen van sommige begeerige Belgen, die met het bezit van 
Zeeuwsch-Vlaanderen tevens politieke rechten op de W ester-Schelde meenen 
te zullen krijgen. H e t kan daarom  niet bondiger gezegd worden dan 
Colenbrander het d eed : „Een N ederland da t zijn positie aan  de rivier
m onden aantasten laat, blijft geen N ederland meer. Een Staat renonceert 
niet straffeloos aan het beginsel van zijn w ording” 8).

x) Mr. J. A. van Hamel, De Schelde-beslommeringen. (Tijdschrift voor Gesch., 
Laud- en Volkenkunde, 1919. Biz. 16.

2) J . van der Hoeven Leonhard, De Eemskwestie, 1918. (Uitgave van den Bond 
van Neutrale Landen).

3) Dr. I I . T . Colenbrander, H et Scheldevraagstuk. (Econ.-Stat. Berichten, 1918).
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T o t het begin van den F ranschen  tijd hebben wij den economischen 
boycot op de Schelde gehandhaafd , hoewel het n iet aan pogingen ont
broken heeft om onze m achtspositie aldaar aan te tasten. In  1672 en in 
1747 hebben de Franschen getrach t zich aan de W ester-Schelde te 
nestelen, terwijl Karel V I en Jozef I I  ten behoeve van hunne Oosten- 
rijksche N ederlanden gepoogd h eb b en  om tenm inste aan de Scheldesluiting 
te ontkom en; de eerste langs ind irecten  weg door de oprichting van de 
Compagnie van Oostende, de laatste door de Republiek voor een fait 
accom pli te stellen met het zenden  van twee schepen, die de sluitings- 
bepalingen moesten trotseeren, m aar die door Holland in  beslag werden 
genom en. W ederom hadden d e  handelsegoistische bepalingen van den 
M unsterschen Vrede over den tegenstand  van onzen zuidelijken buurman 
gezegevierd, m aar dat nam n ie t weg, dat het geleidelijk veldwinnen van 
de leer der „natuurrechten" n ie t  naliet, de geesten m eer en meer on t
vankelijk te m aken voor het re c h t  van België op zijn natuurlijken uitweg 
naar de zee. H e t was de F ran sch e  Revolutie, die ten laatste deze moderne 
inzichten een snelle zege deed  behalen op de oude historische tractaten 
en servituten.

Nog vóór de Franschen bij h u n  aanval op de Zuidelijke Nederlanden 
in  het najaar van 1792 A ntw erpen  in  handen kregen, had de Nationale 
Conventie reeds de vaart op a lle  internationale rivieren vrij verklaard en 
was aan het Fransche leger d e  opdracht verstrekt, „op grond van het 
natuurlijke recht der volken o m  de rivieren te bevaren, die hun gebied 
doorstroom en”, de m aatregelen te  nem en voor de verzekering van de 
vrije vaart op de W ester-Schelde. Wel protesteerden de Staten-Generaal, 
m aar in het najaar van 1794 begon de bezetting van H olland, en de 
nieuwe Bataafsche Republiek m oest bij het Haagsch T rac taa t toestaan, 
da t de vaart op de Schelde v rij zou zijn voor Fransche zoowel ais voor 
H ollandsche schepen, terwijl S taats-V laanderen afgestaan werd en er 
Fransche bezetting in V lissingen kwam.

Zeer juist hebben de F ran sch en  toen de Scheldekwestie begrepen. 
G een betere waarborg voor d e  openstelling van de Belgische in- en uit- 
gangspoort dan het bezit van te n  minste één der oevers. Aan Frankrijk 
heeft België dus het verlossende woord en de bevrijdende daad te danken, 
waardoor het voor goed on tkom en  is aan een machtsmisbruik, welks 
verstikkende greep handel en scheepvaart had doen verkwijnen.

D e  S c h e l d e k w e s t i e  n a  1 7 9 5

Van hoe groote beteekenis de openstelling der Schelde ook w'as, 
economische voordeelen leverde de nieuwe regeling voorloopig nog niet 
op, want in de practijk duurde de Scheldesluiting onverpoosd voort ten
gevolge van de blokkade der Engelschen. T och trad  in dezen tijd de 
Scheldekwestie een nieuw stad iu m  in, w ant deze laatste handelsbelem mering 
betrof niet het Scheldevraagstuk ais zoodanig, daar ze voor de geheele 
kust gold. N a 1795 wordt de Scheldekwestie in  de eerste plaats gekarak-
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teriseerd door de m ilitaire, d.i. de politiek-geografische ligging van A nt
werpen ais oorlogshaven, en van de beneden-Schelde ais in- en uitvals- 
poort, dus ais bedreiging van Engeland of van den  bezitter van A ntwerpen.

In  verband daarm ee legde de Scheldesituatie N ederland van zelf de 
moeilijke en kiesche taak  op, deze dubbele bedreig ing  zoo goed mogelijk 
uit te schakelen, opdat geen der partijen in  verzoeking zou komen, zelf 
de hand op den Scheldem ond te leggen tene inde  daar eigenmachtig den 
tegenstander schaakm at te zetten. E n  in v e rb a n d  met de verbrokkelde 
gesteldheid van het zuidwesten van ons land  zou dit gevaar niet beperkt 
blijven to t het oevergebied van de W ester-Schelde, daar het zich oogen- 
blikkelijk ten noorden er van zou herhalen. D e gedachte van onze voor
ouders uit den T achtigjarigen Oorlog is steeds ju is t gebleken: wie Schelde 
zegt, zegt Zeeland, wie Zeeland zegt, zegt N ederland.

M et de Franschen aan  de Schelde en in A ntw erpen in het laatst der 
i8 de eeuw, was de Scheldekwestie plotseling in  h e t m iddelpunt der wereld
gebeurtenissen gekom en. Engeland, dat reeds m eer dan een eeuw de 
plannen van Frankrijk  om zich naar het noorden  uit te breiden stelsel
matig dwarsboomde, had  reeds onder leiding van den jongen P itt inge
grepen en bleef tijdens de gansche worsteling m et Napoleon het hoogste 
gewicht hechten aan  den  strijd om den Scheldem ond, zeer to t teleur
stelling van de andere leden der Coalitie. „So trug die U nternehm ung 
der Engländer gegen die N iederlande um sich Antwerpens und der 
Scheldem ündungen zu bem ächtigen, den C harakter des engherzigsten 
Egoismus und der ratlosesten K leinm ütigkeit. E ine solche T ruppenm acht, 
zur rechten Zeit an  der Weser- und E lbem ündung gelandet, hätte auf 
den ganzen Gang des Krieges entscheidend w irken können” 1).

H et is inderdaad de vrees voor het op hun borst gerichte pistool ge
weest, dat de Engelschen in  1809 bewogen heeft, de belangrijke expeditie 
naar W alcheren uit te rusten om van daar naar Antw erpen door te dringen 
en de dokken, werven en arsenalen te vernietigen, en het eskader in 
beslag te nemen, dat bestem d was om de T heem s in  ’t oog te houden en 
een eventueele landing te  steunen. M et zijn scherp oog voor de militaire 
geografie had Napoleon A ntw erpen ais basis van het groote eskader ge
kozen en tevens bepaald, dat daar ook de schepen gebouwd zouden 
worden. Hoewel Vlissingen reeds over werven en arsenalen beschikte en 
door de m arineautoriteiten aanbevolen werd, ach tte  hij deze plaats m inder 
gunstig wegens de onm iddellijke nabijheid van de open zee. H e t bleek 
dan ook spoedig, da t hij goed had gezien : na de verovering van Vlis
singen liep de expeditie spoedig dood en trokken de Engelschen wederom 
af. H un landing was voor N apoleon echter een les geweest : het bezit 
van slechts één der oevers was voor de beheersching der Schelde onvol
doende. Reeds in  M aart 19io  dwong Napoleon zijn broeder to t afstand 
van geheel Zeeland aan Frankrijk. Op het verlies van den linkeroever was

1)  W eber— Baldamus, Lehr- u n d  Handbuch der W eltgeschichte, IV. S. i i i .
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dus dat van den rechteroever gevolgd. D it stuk Scheldegeschiedenis is ook 
voor ons een les: wie de h a n d  legt op Zeeuwsch-Vlaanderen, raakt de 
Schelde aan, en de Schelde d a t is Zeeland.

De gebeurtenissen van 1812— ’15 m aakten een eind aan de Fransche 
overheersching en bij den V rede van Parijs beijverde Engeland zich om 
de bedreiging, die uit de ligging van Antwerpen en de beneden-Schelde 
voortvloeit, zoo doeltreffend m ogelijk op te heffen. H et trach tte  dit oog
merk op twee wijzen te  verwezenlijken. In  de eerste plaats door zijn 
vertegenwoordiger naar de vredesonderhandelingen de instructie mede te 
geven om, ais een conditio sine  qua non voor de teruggaaf der door 
Engeland veroverde gebieden, de volstrekte uitsluiting te eischen van 
Frankrijk van de m arine-instellingen aan de Schelde en in  het bijzonder 
te Antwerpen; voorts door een  krachtig aandeel te  nem en in het to t 
stand brengen van een vereeniging der beide N ederlanden, teneinde aan 
de Schelde een krachtig  bo lw erk te vormen, dat de begeerige Fransche 
handen kon afweren, die in d e n  Napoleontischen tijd  van Antwerpen 
zulk een dreigend pistool h ad d en  gemaakt. H e t eerstgenoemde punt, de 
kwestie van Antwerpen-oorlogshaven, kreeg Engeland definitief geregeld 
in  a r t .-15 van het T rac taa t van  Parijs (30 Mei 1814): „D orénavant le 
port d ’Anvers sera un iquem ent un port de com m erce” . D it principe is 
nog heden van kracht, en h e t Schelde-wrijvingsvlak van de I9de en de 
20 'te eeuw is voor een niet gering  gedeelte door deze bepaling beheerscht.

T ot de vereeniging van H o lland  en België was bij de onderhandelingen 
voor den Vrede van Parijs in  het geheim besloten; he t definitieve be
sluit kwam tot stand bij het W eener Congres. Intusschen was het Schelde- 
vraagstuk reeds opnieuw acuut geworden, en wel tusschen de beide buur
staten zelf. Bij onze onafhankelijkheids-proclam aties van 1813 heerschte 
namelijk de bedoeling, N ederland  te herstellen in  zijn uitgestrektheid van 
vóór den Franschen tijd, dus m e t inbegrip van het vroegere Staats-Vlaan- 
deren, dat wij in 1795 hadden m oeten afstaan. In  overeenstemming daar
mee deelde de Grondwet van 27 M aart 1814 dit gebied in bij. Brabant, 
terwijl het bij de W et van 20 Jul i  d. a. v. bij Zeeland werd gevoegd. D at 
gaf nieuwe wrijving, w ant de Belgen hieven een krachtig  protest aan, 
een protest, dat n iet verstom d is tusschen 1815 en ’30, toen Holland en 
België één waren, en ook in  deze eeuw nog gediend heeft om nogmaals 
den afstand van Zeeuwsch-Vlaanderen te eischen. De wijze van hereeni- 
ging van dit gebied m et H o llan d  heeft zelfs aan de Belgische annexatie- 
gedachte een schijn van historisch  recht gegeven, m aar ook niets meer 
dan een schijn.

De Belgen redeneerden ais v o lg t1). Zeeuwsch-Vlaanderen is in 1795 
door Holland afgestaan; he t w erd  toen een onderdeel van het Fransch- 
Belgische D epartem ent v. d. Schelde. Bijna 20 jaren  later is Belgie vrij 
gemaakt door de G eallieerden, die eerst in 1815 te Weenen definitief

1) Zie J. H. Deibel, De Scheldekwestie. Amsterdam 1916. Blz. 19.
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over het land beschikten, en Willem I  h a d  dus een jaar daarvoor niet 
het recht om Zeeuwsch-Vlaanderen van he t D epartem en t van de Schelde 
Ios te scheuren en bij B rabant of Zeeland te  voegen. D it is de kern  van 
de z. g. historische aanspraken van België op  Zeeuwsch-Vlaanderen..

Daarbij worden echter een paar belangrijke punten  vergeten. T en  eerste 
is Staats-Vlaanderen in 1795 wel aan F rank rijk  afgestaan, m aar n iet aan 
België, zoodat de Belgen aan dezen afstand  bezwaarlijk wettige aan
spraken kunnen ontleenen ; ten tweede gevoelde de bevolking van  he t 
bestreden gebied zich in  1814 één met he t N ederlandsche vaderland en 
m anifesteerde zij in den Haag voor de aaneenslu iting  met Holland.

Wij kunnen ons echter in den gem oedstoestand der Belgen wel ver
plaatsen. Men had het N ederlandsche bezit v an  Staats-Vlaanderen steeds 
als een der hoofdvoorwaarden van het slu itingsrecht der Schelde beschouwd ; 
nu het linkeroevergebied weer naar het N oorden  terugging, kwam de vrees 
voor de Scheldesluiting van zelf weer boven. T ijd en s de vereeniging der beide 
N ederlanden was d it gevaar natuurlijk m inder dreigend, m aar de rust keerde 
niet geheel terug. De ontevredenheid werd steeds gevoed door de Belgische 
grondeigenaars, die in den Franschen tijd verscheidene landerijen gekocht 
hadden in de vruchtbare zeekleilanden van Staats-Vlaanderen, en door 
de Belgische em igranten, die klaagden over h e t feit, dat de provinciale 
bestuurszetels aan den overkant der Schelde lagen, terwijl de verbindingen 
toen nog zooveel slechter waren dan tegenw oordig !).

In  politiek-geografischen zin, en in het bijzonder op economisch ge
bied, leverde de Schelde overigens tusschen 1815 en ’30 geen moeilijk
heden op. H e t W eener Congres had de scheepvaart op deze rivier op 
soortgelijke wijze geregeld ais op den Rijn : de vaart werd vrij verklaard 
van het punt, waar de rivier bevaarbaar w ordt, to t aan volle zee, m et de 
nadrukkelijke restrictie evenwel, dat alle bepalingen alleen zouden gelden 
voor de handelsvloot: „sous le rapport du com m erce” .

M et het jaar 1830 wijzigde zich de toestand wederom en de roep om 
den linker Scheldeoever groeide aan to t een dreigenden eisch. Men besefte 
maar al te zeer, door het gemis van Zeeuwsch-Vlaanderen zoowel de 
natuurlijke grensscheiding te verliezen ais ieder medezeggingschap over 
de eigenlijke handelspoort van België. Niet alleen door middel van de 
diplom atie, m aar ook door wapengeweld trach tte  men aan deze zaak den 
gewenschten keer te geven. De feitelijke beslissing viel te Londen, w aar 
de gevolmachtigden der vijf (G roote M ogendheden vergaderden. De his
torische rechten van H olland op Zeeuwsch-Vlaanderen bleven onaangetast, 
m aar in  het regiem van de Schelde kwam een belangrijke verandering 
ten gunste der Belgen. De vrijheid der scheepvaart werd opnieuw ge
waarborgd overeenkom stig de bepalingen van het W eener Congres; in 
afwijking van de W eener principes kreeg België echter het recht:

1) Zie J . H. Deibel, t. a. pi. Blz. 21.
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i Síe dat de betonning, de bebakening  en de loodsdienst op de W ester- 
Schelde onder gem eenschappelijk toezicht zouden staan van beide landen ;

2de dat de bewoners van beide  landen he t recht van visscherij op de 
W ester-Schelde zouden hebben op voet van volkomen gelijkheid.

De H ollandsche regeering heeft aanvankelijk tegen beide bepalingen 
geprotesteerd, daar zij m eende, dat hierdoor de souvereiniteit van den 
N ederlandschen Staat werd aangetast. M aar de Conferentie wees het 
protest af, aanvoerende dat de besluiten ingegeven waren door de bijzon
dere geografische ligging van de rivier, waardoor deze voor België eigenlijk 
van grooter belang was dan voo r N ederland. Deze bepalingen zijn dan 
ook in het V erdrag van 1839 opgenom en; ten gerieve van H olland werd 
nog bepaald, dat een gem atigd tolgeld op de Schelde geheven mocht 
worden, da t echter voor alle n a ties  even hoog zou zijn.

E r zijn nog eenige bepalingen in bedoeld verdrag opgenomen, die het 
karakter van het Scheldevraagstuk beheerschen; in  de eerste plaats de 
waarborg der Belgische neu tra lite it door de Groote Mogendheden, en 
verder de herhaling van wat reeds in  1814 was bepaald, n.l. dat A nt
werpen alleen handelshaven m ag zijn. Vooral in het laatste punt herkent 
men wederom en bij voortduring de beteekenis van het Scheldevraagstuk 
voor E ngeland: de uitvalspoort tegenover Londen. En dat Engeland in 
1839 zoo grif bereid was de scheiding der beide N ederlanden te bekrach
tigen, lag wel eveneens aan d e  politiek-geografische ligging van den 
Scheldemond. Willem I was to c h  achteraf n iet zóó Engelschgezind ge
bleken, ais men na het „Belgische geschenk” wel had gemeend, en daar
mede was het Engelsche belang  van een sterken Staat aan den mond 
van de Schelde grootendeels opgeheven. M aar Engeland verwachtte na 
1830 nieuwen steun van een m e t Engelsche medewerking opgericht onaf
hankelijk België. D at zou op dezelfde wijze ais buffer naar het Zuiden 
kunnen dienen, terwijl men begreep, dat het belang van Nederland, in 
verband m et zijn positie aan de Wester Schelde, in de toekom st evenzeer 
bij de onafhankelijkheid van d e n  Belgischen Staat betrokken zou zijn, ais 
ware het gebied nog steeds m et Holland verbonden. Zoo had de Schelde
kwestie in den loop van 15 ja re n  de beide N ederlanden vereenigd en 
weer gescheiden; bedoeld ais een  trait-d’union, had ze in de practijk 
eerder het karakter van een w ig  vertoond.

Ook na 1839 bleef N ederland  aanvankelijk nog economische voor- 
deelen plukken, die verbonden waren aan de geografische positie van de 
beneden-Schelde. B racht de Scheldetol dadelijk na den vrede slechts een 
jaarlijksch voordeel van 6 ton , in 1845 werd dit een bedrag van bijna 
een millioen, en indien de to lrech ten  niet waren afgeschaft, zou over het 
jaar 1900 de opbrengst reeds 27 millioen gulden hebben bed rag en 1). In  
1863 heeft België, da t reeds d irec t de tolkosten look van Hollandsche 
schepen) voor gouvernem entsrekening genomen had, m et bijdragen van

1) W. C. J. Smit, H et W ielingenvraagstuk. Marineblad 1920. Blz. 653.



341

de andere M ogendheden den tol afgekocht v o o r  ruim 17 millioen gulden. 
Met recht hebben de Belgen dit feit ais d e  eigenlijke economische vrij
making van de Schelde geprezen en door ee n  m onum ent verheerlijkt.

Toch was er inm iddels reeds nieuwe w rijv ing  aan den Scheldemond 
ontstaan, en wel naar aanleiding der afslu iting  van den scheepvaartweg 
van Antwerpen naar den Rijn in het K re ek rak  door den aanleg van de 
spoorlijn Roosendaal-Vlissingen. Volgens het V erd rag  van 1839 zijn beide 
Staten verantwoordelijk voor het in orde h o u d en  der op ieders gebied 
zich bevindende vaargeulen. N ederland m een d e  zijn verplichtingen vol
doende na te kom en met den aanleg van h e t K anaal door Zuid-Beveland, 
terwijl de Belgen beweerden dat door dit k an a a l hunne R ijnroute verlengd 
werd, en d a t de afsluiting van de O oster-Schelde de aanslibbing in de 
W ester-Schelde zou bevorderen en de scheepvaart benadeelen. Meer dan 
20 jaren  heeft deze kwestie in België de gem oederen in beroering ge
houden i ). E r is zelfs de mogelijkheid van een  oorlog onder de oogen 
gezien teneinde de Belgische belangen te verdedigen. H et oude wantrouwen 
tegen de zelfzuchtige H ollandsche handelspolitiek was weer bovengekomen 
en alleen de nuchtere werkelijkheid heeft de ru s t weder doen terugkeeren. 
De practijk wees uit, dat de K reekrakdam  geen  nadeeligen invloed uit
oefende op de geulen der Wester-Schelde, e n  d a t de R ijnvaart van A nt
werpen ook m et het Bevelandsche kanaal voo r een breede ontwikkeling 
vatbaar is. T och  kan n iet ontkend worden, da t het K anaal van Zuid- 
Beveland n iet de beste oplossing voor de Belgische Rijnroute is geweest. 
Dit blijkt o. a. uit de actie, die vooral de laatste  jaren van Antwerpen 
is uitgegaan om een rechtstreeksche kanaalverbinding te verkrijgen met 
het H ollandsch Diep. Nu' zoo pas bij de herziening der verdragen van 
1839 mede aan dezen laatsten wensch der Belgen tegemoet gekom en is, 
bestaat er op economisch gebied althans geen Scheldekwestie m eer tusschen 
de beide N ederlanden. Op dit terrein blijft voor H olland en België 
niets over om te  regelen dan détailzaken, d ie voortvloeien uit de gelijk
berechtigdheid der beide natiën met handhaving der H ollandsche souve- 
reiniteit.

In  politieken en strategischen zin daarentegen blijft de beteekenis van 
het Scheldevraagstuk in onverm inderde mate voortduren. D it bleek in het 
begin van deze eeuw, toen N ederland m aatregelen beraam de om de ver
dediging zijner neutralite it op de W ester-Schelde op m eer m oderne wijze 
in  te richten. De verdedigingswerken bij N euzen en Ellewoutsdijk ver
keerden in desolaten toestand, terwijl de forten  van Vlissingen en Bres- 
kens, die nog door N apoleon waren gebouwd, reeds lang uit onze weer
m acht geschrapt waren. T er vervanging van de eerstgenoemde werken 
koesterde de N ederlandschç regeering het voornemen, koepelforten te 
bouwen bij Vlissingen en Breskens, een plan da t opnieuw de bijzondere

i j  Zie G. G. Vreede, Examen de la question du barrage de l’Escaut orien
tal. 1867.

\
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politiek-geografische positie van Antwerpen en den Scheldemond in het 
licht stelde, daar het de vraag  naar voren bracht, hoe het m et de on
zijdigheid van de W ester-Schelde zou staan bij een schending van de 
Belgische neutraliteit. Bij het begin van deze eeuw was die vraag zeer 
actueel geworden, vooral n ada t Antwerpen to t een sterke vesting en tot 
basis van de Belgische landsverdediging was gem aakt en het militaire 
evenwicht tusschen Frankrijk  e n  Duitschland duidelijk ten  gunste van dit 
laatste was verbroken.

Omstreeks het jaar 1906 begon men in bepaalde Belgische kringen 
propaganda te m aken voor een Hollandsch-Belgisch verbond 1). Gedurende 
deze voorbereidingen bestonden er in België noch in Engeland overwe
gende bezwaren tegen den voorgenom en fortenbouw aan den Schelde- 
mond. In  de sfeer der H ollandsch-Belgische toenadering achtte men deze 
forten ju ist zeer geschikt om een  D uitschen zeeaanval op Antwerpen te 
beletten, terw ijl zij daarentegen bij een aanval te land de Engelsche vloot, 
die ais garan t voor de Belgische neutraliteit de stad zou kom en ontzetten, 
doorgang zouden verleenen2). In  1906 verklaarde dan ook Ducarne, 
Chef van den Belgischen G eneralen  Staf, dat een versterking van de 
H ollandsche fortificaties aan d en  Scheldemond voor België gewenscht was. 
Alras bleek echter, dat H olland  van deze ententepolitiek n iet gediend was, 
en in zake de bondgenootschappen een onthoudingsstandpunt wenschte 
in te nem en. D aarm ee verviel zoowel voor Engeland ais voor België het 
belang van de Scheldeversperring, waarvan men nu zelfs beweerde, dat 
zij op last van den D uitschen Generalen S taf geschiedde 3). De functie 
van de Schelde ais invalspoort werd door den fortenbouw verzwakt, die 
ais uitvalspoort bleef echter vrijwel onveranderd, een wijziging die inder
daad voor Engeland en België m inder gunstig was dan voor Duitschland. 
In  werkelijkheid heeft N ederland  zich echter alleen door eigen veiligheids
belangen laten leiden. De fortificaties moeten beschouwd worden zoowel 
in  verband m et onze onthoudingspolitiek ais met de neutraliteitsopvat- 
tingen, die gehuldigd zijn bij d e  Tweede Vredesconferentie in den Haag, 
waar de doorvaart door neu tra le  waterwegen nog eens nadrukkelijk werd 
verboden4). In  1909 heeft ee n  Kon. Besluit deze neutraliteitsprincipes 
vastgelegd, ook voor de vaart v an  oorlogsschepen op de Schelde en zonder 
voor de kwestie der Belgische garantie een uitzondering te maken. Deze 
opvattingen zijn in 1914 in practijk  gebracht en geen vreem de oorlogs
schepen zijn de Schelde op- o f  afgevaren, tengevolge waarvan ons land 
bespaard is gebleven voor netelige internationale verwikkelingen. Met den

1) Zie Jh r. m r. R. A. Klerck, Nederland en België. 1907.
2) Zie Ernest Nys, I ,’Escaut en tem ps de guerre-. 19x0.
3) Zie de verzamelde persartikelen in L. van Outhoorn, Internationale phono- 

grammen betreffende onze Kustverdediging. 1911.
4) Zie Jh r. J. C. C. den Beer Poortugael, L ’Escaut et la neutralité permanente 

de la Belgique. 1910.
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bouw  van  h e t V lissingsche fort w as in  1 9 io  beg o n n en , m aar in  1914 
w aren nauw elijks de  fundam enten  gereed , z o o d a t  he t tijdens d en  W ereld 
oorlog geen p rev en tiev e  w erking heeft u itg eo e fen d . De bouw  is sindsd ien  
ook  n ie t m eer voortgezet.

D e  S c h e l d e k w e s t i e  n a  d e n  W e r e l d o o r l o g

Zooals het Scheldevraagstuk zich thans a a n  ons voordoet, in het bij
zonder n a  het eindigen van den W ereldoorlog, zien wij wederom in hoofd
zaak de politieke zijde van de geografische factoren op den voorgrond 
getreden : de kwestie van de beneden-Schelde ais onbetwist zuiver N eder
landsche rivier m et Nederlandsch oevergebied, of wel de Wester-Schelde 
m et een Belgisch servituut, of zelfs, de rivier ais grensstroom in volken- 
rechtelijken zin, waarbij de „boundary line ru n s  through the middle or 
through the m id-channel” , zoodat de souvereiniteitsrechten dus gedeeld 
zouden worden. H ieru it blijkt, dat voor ons h e t Scheldewrijvingsvlak nog 
steeds hetzelfde m otief behoudt: de drang van  het Zuiden om op de 
Schelde in  alles gelijkberechtigd te zijn m et h e t Noorden. In  economischen 
zin bestaan daartoe, zooals we zagen, geen beletselen, in politieken en 
m ilitairen zin daarentegen gelden nog alle bezwaren, die sedert den 
Spaanschen tijd  gegolden hebben. Een Belgisch servituut op de beneden- 
Schelde of een grenslijn volgens den Thalw eg, die over een belangrijken 
afstand vlak langs den Bevelandschen wal loop t, zou voor N ederland be- 
teekenen een groote kans om in den oorlog meeegesleept te worden, 
wanneer België eventueel in een gewapend conflict m ocht komen.

T och hoorde m en in België bij het einde v an  den W ereldoorlog stem 
men opgaan, die den afstand van Zeeuwsch-Vlaanderen bepleitten, klaar
blijkelijk in de vage veronderstelling, daarm ee autom atisch souvereine 
rechten op de Schelde te verkrijgen. Men vergeet evenwel daarbij, dat 
reeds in  de ió dc eeuw de Zeeuwsche rechten op de Schelde gewaarborgd 
waren, onafhankelijk van het bezit van den linker oever. De verantwoor
delijke Belgische regeering moet dan ook n ie t rechtstreeks den afstand 
van Zeeuwsch-Vlaanderen geeischt hebben, m aar haar verlangens in een 
m eer diplom atiek gewaad hebben gehuld. D en t i den F ebruari 1919 voerde 
de Belgische m inister H ym ans voor de M ogendheden te Parijs een aantal 
argum enten áán om een nieuwe regeling aan  de beneden-Schelde te be
werkstelligen. Hij constateerde daarbij, dat de tractaten  van 1839 drieërlei 
strekking hadden gehad : i ste de garantie der Belgische neutraliteit, 2de 
zekere territoriale regelingen (Zeeuwsch-Vlaanderen, Limburg, Luxem 
burg), 3de de controle der waterwegen. D eze kwesties moesten met 
elkander in onderling verband, of liever ais één geheel, beschouwd wor
den, zooals ze indertijd  door de M ogendheden ais één geheel geaccep
teerd waren geworden 1). Nu echter één der onderdeden  van het Ver-

I )  Vergelijk: Emile Cammaerts, T he Revision o f  the 1839 Treaties. (The New 
Europe, 1919, pg. 53).
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drag , n . 1. d e  w aarborg  der B e lg ische  n eu tra lite it d oo r eenige der con- 
tra c tee ren d e  M ogendheden , o p g eh ev en  Avas, w erd h e t n o o d ig  ook de andere  
clausules te herzien  en  in h e t  b ijzonder d ie bepalingen , d ie  de verhou
d in g  van H o llan d  en België a a n  de  beneden-S chelde betreffen , en zoo 
nauw  bij de  bedoelde  g a ran tie  b e tro k k en  zijn.

M in iste r van K arn eb eek  h e e f t  daarop  u iteengezet, d a t H o lland  geen 
enkele  h an de ling  heeft v e rr ic h t, die Avijziging heeft g eb rach t in  het ver
d rag  van 1839, zoodat H o lla n d  n ie t verp lich t is, een offer aan  eventueele 
revisie te  b ren g en . In  zijn e is c h e n  tegenover N ed e rlan d  steu n t België 
op  geen enkelen  rech tsg rond , zoodat he t even tueel slech ts een beroep 
k an  doen  op  de  ed e lm o ed ig h e id  van H o llan d , Avaarbij h e t voor gerecht
vaard igde  verlangens, gezien d e  ervaringen sinds 1839, n ie t aan  een doo- 
vem ans d eu r zal kloppen. D e  C onferen tie  heeft d aa rn a  beslist, d a t een 
com m issie de  Avijziging der v e rd ra g e n  van  1839 in  stu d ie  zou nem en, 
m e t d ien  v e rs tande  evenw el, d a t  geen afs tand  \'an  g ro n d g eb ied  zou plaats 
hebben , noch  de  instelling v a n  een in te rn a tio n aa l se rv itu u t, m. a. av. de 
gevaren  voor N ederland  in z a k e  Z eeuw sch-V laanderen  en h e t Scheide
fron t w aren van  de  baan . W a n t,  zooals u it h e t b o v enstaande  reeds ge
b leken  is, Avij hebben  geen b e la n g  m eer om  onze zuidelijke buren  ín 
hu n  n a tu u rlijk en  uitgang n a a r  de vrije zee te  h in d eren , m aar de onbe
p erk te  souA-ereiniteit van N e d e r la n d  op de W ester-Schelde en hare  beide 
oevers is voor ons een levenskw estie . De genoem de com m issie heeft 
h aa r w erk  v e rr ic h t en de re su lta te n  neergelegd  in  een  concep t-trac taa t, 
d a t nog Avel n ie t gep u b licee rd  w erd, m aar w aarvan  toch  b ek en d  is, dat 
Avij opn ieuw  belangrijke co n cess ies  aan  België deden , in  den  vorm  van 
nieuw e scheepvaartrech ten  op  d e  Schelde; aan leg  van B elgische kanalen 
door H o llan d sch  grondgeb ied  (n a a r  den  R ijn en  den  M oerd ijk ), enz. b laa r 
Avat gesch iedde?  T o en  den  2 i sten M ei 1920 de  N ederlandsche  delegatie 
n aa r P arijs  w as genoodigd, n a a r  m en m eende om de revisie te  teeke- 
n en , v erk laard e  de Belgische delegatie, d a t zij n ie t v erder aan  de be
raadslag ingen  kon  deelnem en, zoolang de W i e l i n g e n  k w e s t i e  n ie t op
gelost Avas op een Avijze, d ie  de  B elgische rech ten  en belangen  verze
kerde . M en k an  slechts g issen , Avat de eigenlijke bedoeling  van België 
is geAveest om  de algem eene herz ien ing  der verd ragen  u it te  doen stel
len  door er de  W ielingenkw estie  zoo nauAV aan  vast te  koppelen . W ant 
h e t ís du idelijk , d a t België b i j  die revisie m eer be lang  heeft dan  H ol
land . M et d a t al, en n a  de bev red igende voorloopige oplossing van de 
overige B elgisch-H ollandsche „kw esties” , is th an s de W ielingenkAvestie 
een  Avel is AA'aar la ten t, m aar n o g  netelig  Avrijvingspunt tu sschen  N ederland  
en België.

Z ooals bek en d , vo rm t de W ielingengeu l tegenw oord ig  h e t zuidelijkste 
d e r d rie  vaarw aters, d ie to e g a n g  geven to t de W ester-Schelde, terw ijl zij 
tevens h e t b est beA-aarbaar is. D e  vaargeul loop t voor de kust van  ZeeuAvsch- 
V laan d eren  en gedeeltelijk  v o o r  die van België en Avordt in  h e t N oorden 
beg rensd  door de  banken  v a n  Schooneveld, de v lakte van  de  R aan, de
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Raan en de W alvischstaart. Volgens de Zeem ansgids voor de N ederländ- 
sche K ust loopt men bezuiden het lichtschip W andelaar „over den drempel 
de W ielingen b innen” , al is deze afscheiding niet van eenige willekeur 
vrij te pleiten. Op deze gansche vaargeul n u , dus ook op het gedeelte 
vóór de Belgische open kust, bleek to t verw ondering van bijna geheel 
België de N ederlandsche regeering aansp raken  te maken. M aar ook in 
N ederland waren er slechts weinig ingewijden, die wisten, dat de N eder
landsche diplom aten reeds te voren gestreefd hadden naar het onbeperkt 
gezag over d it appendixachtig verlengstuk v an  het N ederlandsche terri
torium , da t over een afstand van 20 KM . v o o r de Belgische kust ligt en 
H eyst, Zeebrugge en Blankenberghe van de open  zee afsluit !).

België daarentegen m aakt geen aanspraken  op de Wielingen ais zoo
danig, m aar het voert een eisch aan, dien h e t aa n  het volkenrecht zegt te 
on tleenen; het bezit van een territoriale kuststrook  van 3 mijlen. De 
W ielingengeul valt echter gedeeltelijk, ten  noordoosten  van K nocke zelfs- 
over de volle breedte, binnen deze 3-mijls zone. D aardoor zouden geen 
vaartuigen door de W ielingen te Vlissingen k u n n en  binnenloopen, zonder 
voor een klein strookje van Belgisch vaarw ater gebruik te  maken.

Deze Belgische eisch schijnt een gezond en  algemeen erkend principe 
te vertegenwoordigen. H e t beginsel van de vrije strook is zelf het eerst 
hier te lande opgesteld, en aan de invoering van  het principe ais rechts
regel is bovendien de naam verbonden van een verm aard Hollandsch 
rechtsgeleerde, Bynkershoek. De breedte van 3 zeemijlen is het eerst aan
genom en door de Ver. Staten in 1793. Ook N ederland  heeft de territoriale 
strook op deze breedte bepaald, hoewel kenners van het V olkenrecht de 
wenschelijkheid betoogen dezen afstand op 6 m ijlen te brengen, w at b.v. 
door Spanje is gedaan. N ederland moet dus wel bijzonder klemmende 
argum enten hebben, om aan dezen volkenrechtelijken eisch der Belgen 
de krach t te  ontnem en.

Reeds spoedig na het acuut worden der kw estie lichtte minister Van 
K arnebeek in de Tweede Kam er (3 Jun i 1920) het Hollandsche stand
pun t to e : „V an oudsher heeft N ederland de souvereiniteit over deze vaar
geul to t aan volle zee bezeten” ; dat is het hoofdargum ent van onze aan
spraken op de W ielingengeul voor de Belgische kust. H e t zijn dus onze 
historische rechten, die daar botsen met de volkenrechtelijke aanspraken 
van België. De mogelijkheid om den N ederlandschen eisch op historische 
gronden te  baseeren is in de pers bestreden geworden, o. a. door Nier- 
meijer en T e  Lintum , terwijl Brugmans daarentegen het N ederlandsche 
standpunt volkomen verdedigt 2). H et W ielingen-vraagstuk zou geen vraag
stuk zijn, ais men met feillooze zekerheid kon aantoonen, dat het officieele 
H ollandsche standpunt ju ist was of foutief.

1) Zie het kaartje.
2) Dr. H . Brugmans, D e W ielingen. Rechten en Belangen. Amsterdam 1920,
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Brugm ans beweert, dat h e t N ederlandsche gezag over de „Belgische” 
W ielingen reeds in het begin van de i6 de eeuw gevestigd was, en voert 
■daarvoor ais bewijs aan, dat d e  om vang van de jurisdictie van den water- 
baljuw van Zeeland aldus om schreven was: „beginnende in  de Wielinge 
ende deur de Wielinge de H o n te  op tot Saftinge toe langs Vlaenderen, 
m its da t d ’officiers van Ylaencleren geen jurisdictie en hebben” 1). Is deze 
W ielinge van 1520 echter dezelfde als die van 1920? Een geul vlak voor 
een gedeelte van de Belgische kust? Brugmans m eent van wel en ver
wijst daartoe naar de kaart v a n  Jacob van D eventer ( +  1540). Maar deze 
kaart geeft helaas de W ielingen niet op dezelfde plaats ais onze moderne 
Zeekaart van het Dep. van M arine  (N° 203) dit doet. Wel geeft zij dezen 
naam  to t tegenover B lankenberge, m aar veel verder uit de kust dan de 
tegenwoordige kaarten. En h a d  de waterbaljuw van Zeeland slechts juris
dictie in de Wielinge, en n ie t  in de Splete en de Deurloo? Of zou in 
zijn gezagsomschrijving de benam ing  Wielinge gegeven zijn voor den ge- 
heelen Scheldetrechter tusschen  de Walc’nersche en de Vlaamsche kust) 
zooals aangegeven is op de kaart van West V laanderen door Johannis 
Estraborgis ( ±  1540); en zooals Smallegange getu ig t: „H et Canaal tus
schen het Eiland van W alcheren en V laenderen, hebbende verscheidene 
D iepten en Gaten, waardoor men met groote schepen mag in- en uit
zeilen, ais de Botkil, de D eurloy, de Splete en de W ielingen, wordt ge
meenlijk naar een en het voornaam ste der selve met eenen naam de 
Wielinge genoem t” 2).

Ook de eigenlijke W ielingengeul is in de dagen van Smallegange een 
andere dan de tegenwoordige. „Om door de W ielinge uit te loopen moet 
m en van Vlissingen westnoordwest zeilen, soo lang to t dat de tooren van 
M iddelburg in Dishoeke s ta a t” . En elders geeft hij aan : „om de Wielinge 
u it en in te zeilen, zou houd  de toren van M iddelburg in D ish o e k e .. .” 3). 
E en enkele blik op de tegenw oordige kaart is voldoende om de thans 
geheel veranderde situatie te beseffen 4). Ook de kaart van Zeeland door 
Smallegange geeft de geheel andere groepeering van geulen en banken 
duidelijk weer. Voor de Belgische kust vindt m en een vaarwater met den 
naam  K ute. Voor de kust v a n  Staats Vlaanderen liggen banken, daarna 
een geul Inner Wielingen, vervolgens wederom banken en daarna pas de 
W ielingen.

Een soortgelijke groepeering van geulen en banken geeft de bekende 
kaart van Zeeland door N icolaas Visscher ( +  1650) en tai van andere

1) Dr. H . Brugmans, t. a. p. blz. 18.
2) M. Smallegange, Cronyk v a n  Zeeland. 1696. blz. 142.
3) Ibid. blz. 146 en 147.
4) Intusschen blijkt de geringe waarde van argumenten, voor dergelijke gevallen 

aan  de orienteering ontleend, u i t  de artikelen van dr. J . W. Muller en vice-adm. 
Tydeman over „Oriënteering in  vroegeren tijd” (dit Tijdschrift M rt 1923, Mrt en 
Ju li 1924) — Redactie.
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land- en zeekaarten uit de i7 de en i8 de eeu w : de W ielingengeul re ik t 
doorgaans n iet verder zuidwestelijk dan h e t verlengde Zwin, m aar is in 
ieder geval verder uit de kust dan tegenw oordig. H et is duidelijk dat de 
geul geleidelijk naar de Vlaamsche kust is verschoven, zooals tegenwoordig 
b v. he t O ostgat naar de W alchersche kust verschuift.

E r zijn dus gewichtige bezwaren tegen h e t  opeischen van gezag over 
de vaargeul voor de Belgische kust, alleen op grond van docum enten, 
waarin verm eld staat, dat wij vroeger op d e  Wielingen zekere rechten 
uitoefenden. M aar Brugmans voert ook nog andere argum enten aan, die 
Ios staan van het begrip W ielingen. H e t blijkt, dat in de dagen der 
Republiek de jurisdictie van Zeeland zich u itstrek te  „zooverre in zee ais 
de uiterste palen van V laanderen”, terwijl Sm allegange vermeldt, dat „alle 
de zanden die tusschen het gat van Sluis en Cales liggen, de Vlaemsche 
banken  worden genoemd, over welke Zeeland het Gericht toekom t, alsoo 
V laenderen gants geen Gerichts-dwang in zee heeft” 1). D at zijn m. i. beter 
steekhoudende argum enten, dan die over d e  eigenlijke Wielingen. N iet
tem in lijkt het mij toch nog w at overmoedig om  zelfs aan deze argum enten 
„onbetw istbare”  rechten te durven ontleenen op het vaarwater voor de 
open Belgische kust. Deze „gerechts-dwang” toch, waar o.a. Smallegange 
van spreekt, heeft men in verband te beschouw en m et den geheel anderen 
toestand, die daar in de dagen der R epubliek heerschte, in  het bijzonder 
m et dien van de sluiting van de Schelde. W ant bij welk verdrag is dan 
wel bepaald, dat het Zeeuwsche territorium  to t aan Calais reik te? Een 
dergelijk verdrag bestaat niet, m aar toen de Schelde en het Zwin ge
sloten w aren en de Republiek de voornaam ste, zoo n iet de eenige be
langhebbende was voor de vaargeulen, die toegang to t de Schelde gaven, 
toen was he t de Spaansche, onderscheidenlijk Oostenrijksche N ederlanden 
tam elijk onverschiliig, wie daar de betonning  en de verlichting regelde 
en dienovereenkom stig zekere rechten uitoefende. N adat echter de Schelde
sluiting opgeheven was en België zijn natuurlijke verbinding m et de zee 
teruggekregen had, moet het voor den onpartijdigen beoordeelaar nauw e
lijks tw ijfelachtig zijn, dat er ook in het gezag op de w ateren voor de 
V laam sche kust autom atisch een wijziging kwam.

V an N ederlandsche zijde is voorgesteld, het geval aan arbitrage te on
derwerpen. H e t valt te betreuren, dat België n iet op dit voorstel is in
gegaan. Van een onpartijdige commissie toch, die uitvoerig kennis neem t 
van de rechten  en de belangen, die aan het vraagstuk vastzitten, is eer
der een snelle en practische oplossing te w achten dan van de onderhan- 
delingen der wederzijdsche officieele diplom aten, wier positie m edebrengt, 
dat ieder voor zich meer bedacht is op het behalen van een diplomatiek 
succes dan op het vinden van een oplossing, die de beiderzijdsche desi
derata w aarborgt.

N ederland blijft in de gunstige geografische positie, de W ielingen

i)  Dr. H . Brugmans, t. a. p. Blz. 19.
2 4
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geul naar believen voor oorlogsschepen te kunnen sluiten, n. 1. tegenover 
de Zeeuwsch-Vlaamsche kust, terwijl de toegang to t de Schelde in  oor
logstijd in  ieder geval voor ons verzekerd blijft door het Oostgat, al staat 
deze geul ook in bruikbaarheid  bij de W ielingen ten achter. Wie Wie
lingen zegt, zegt dus nog geen Schelde. W at evenwel de verlangens der 
Belgen op het eigenlijke Scheldegebied betreft, daar bepaalt, in verband 
m et de geografische ligging van  de beneden-Schelde, onze veiligheid en 
ons onaantastbaar recht onze houding: onwrikbaar in de handhaving van 
het politiek gezag over de riv ier en de beide oevers —  tegemoetkomend 
en  welwillend tegenover de Belgische scheepvaartbelangen, mits met de 
oude beperking: „sous le rappo rt du com m erce.”


